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Πρόλογος
Η ψηφιακή έκδοση των πρακτικών του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (2018) είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) και του
Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Lund, της Σουηδίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1957 και αποτέλεσε την πρώτη εστία νεοελληνικών σπουδών στον σκανδιναβικό βορρά.
Το 6ο Συνέδριο της ΕΕΝΣ, που έλαβε χώρα από τις 4 ως τις 7 Οκτωβρίου 2018, αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς επιτυχών συνεδρίων, που
πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο (1998), την Κρήτη (2002), το Βουκουρέστι (2006), τη Γρανάδα (2010) και τη Θεσσαλονίκη (2014), και που
συνέβαλαν αποφασιστικά στην προώθηση της έρευνας των νεοελληνικών
σπουδών στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στην Ελλάδα, χάρη στη μεγάλη
ανταπόκριση των νεοελληνιστών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με εισηγήσεις και ανακοινώσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
Στην περίπτωση της Lund, ο θεματικός άξονας του συνεδρίου, που
αντικατοπτρίζεται στον τίτλο του «Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018», καλύφτηκε με 215 επιλεγμένες ανακοινώσεις, που πραγματεύτηκαν θέματα για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, την ελληνική ιστορία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το θέατρο και
τον κινηματογράφο, τις τέχνες και τον περιηγητισμό.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής
για το έργο τους στην αξιολόγηση των εργασιών, μέσω της πλατφόρμας
ΕasyChair, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή των περιλήψεων
και τη συνολική διαχείρισή τους. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή
των ομότιμων καθηγητών, Θεοδόση Πυλαρινού και Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, και της καθηγήτριας, Ζωής Γαβριηλίδου, σε θέματα που άπτονται των εισηγήσεων του συνεδρίου.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι χορηγήθηκαν 30 υποτροφίες, των 300 ευρώ έκαστη, σε νέους ερευνητές, οι οποίοι υπέβαλαν
την αίτησή τους μετά την έγκριση της συμμετοχής τους, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση τις εκτεταμένες περιλήψεις και το βιογραφικό τους.
Η δύσκολη περίοδος, την οποία διέρχονται οι νεοελληνικές σπουδές στην
Ευρώπη, καθιστά επιτακτική την ανάγκη στήριξης των νέων ερευνητών,
ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν στα συνέδρια της ΕΕΝΣ,
που κάθε τετραετία αποτελούν έναν σημαντικό χώρο για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων των εργασιών τους.
Η ψηφιακή έκδοση των πρακτικών του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνεται σε πέντε τόμους που, όπως και
τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων της ΕΕΝΣ, προσφέρονται σε
ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της.
Αξίζει να επισημανθεί ότι το συνέδριο είχε την ηθική και οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου της Λουντ, των δύο μεγάλων Σουηδικών
Ιδρυμάτων ΄Ερευνών, Riksbankens Jubileumsfond και Elisabeth Rausings
Minnesfond, της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελλάδας και της Προϊσταμένης του, κυρίας Αθανασίας Παπαθανασίου, και την πολύτιμη συνεργασία της Lund Convention
Bureau για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων. Χάρη στην εξαιρετική πολύπλευρη συμβολή τους, η διοργάνωση του συνεδρίου κατόρθωσε
να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις πολλαπλές απαιτήσεις ενός συνεδρίου με
παρόμοια χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του συνεδρίου υπήρξε η συμβολή της ερευνήτριας γλωσσολογίας του πανεπιστημίου της Lund, κας
Βασιλικής Σημάκη, η οποία συντόνισε τόσο την Επιστημονική όσο και
την Οργανωτική Επιτροπή του· της υποψήφιας διδάκτορος, κας Αλεξάνδρας Φιωτάκη, η οποία διαχειρίστηκε την ιστοσελίδα του συνεδρίου και
από τον Οκτώβριο του 2018 διαχειρίζεται και τον ιστότοπο της ΕΕΝΣ· της
μεταπτυχιακής μας φοιτήτριας, κας Λαμπρινής Κόκκαλη που, μαζί με το
τεχνικό προσωπικό του πανεπιστημίου, βοήθησε σε θέματα ηλεκτρονικών
παρουσιάσεων· των συναδέλφων Μαριάννας Σμαραγδή και Αργυρούς

Μαρκάκη, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα για την εύρυθμη οργάνωση της
γραμματείας του συνεδρίου· των φοιτητών του προγράμματος Erasmus
Δημήτρη Λιθοξόου και Κωνσταντίνου Βλάμη, που επιμελήθηκαν την έκθεση βιβλίων των συνέδρων· των μεταπτυχιακών φοιτητριών Τίνας Ρόζου
και Linn Mårtensson, οι οποίες βοήθησαν στη γραμματεία και, τέλος, τoυ
υπεύθυνου της πληροφορικής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών
και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, Jorge Lemus Pérez, για την έκδοση της ηλεκτρονικής μορφής των πρακτικών.
Η εμπειρία του συνεδρίου, μας έδειξε ότι η ΕΕΝΣ έχει τη δυνατότητα,
και επιβάλλεται, να προωθήσει μια πιο ενεργή συνεργασία με τα προγράμματα/τμήματα/έδρες Νεοελληνικών Σπουδών, τόσο στο διδακτικό όσο και
στο ερευνητικό πεδίο. Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του
ιστοτόπου της στη διαρκή ενημέρωση των νεοελληνιστών για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τη νεοελληνική θεματογραφία, τα ερευνητικά προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ανακοινωθούν, τις διδακτικές πρακτικές στα τμήματα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τις
εκδόσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα κ.ά.. Εξ ίσου σημαντική μπορεί
να είναι επίσης η συμβολή της στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
νεοελληνιστών σε θέματα ερευνητικά, διδακτικά, ακόμα και διοικητικά,
όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, γεγονός που αποτελεί έναν από
τους πρωταρχικούς στόχους του Δ.Σ. της ΕΕΝΣ και για το οποίο διαρκώς
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια.

Λουντ, 10 Ιουλίου 2020
Βασίλειος Σαμπατακάκης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
ΤΗΣ ΕΕΝΣ*

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

4. Κρίση και ανάκαμψη
στην ελληνική ιστορία και
ιστοριογραφία

4.1. 13ος-17ος αιώνας

ΔΎΟ ΠΑΡΆΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΊΕΣ ΤΟΝ 15Ο ΑΙΏΝΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΑΝΆΔΑ
Encarnación Motos Guirao*
Στις αρχές του 15ου αιώνα μια ιδιότυπη ιστορική εξέλιξη διαδραματιζόταν στα δύο άκρα της Μεσογείου: ενώ στην Ανατολή οι Οθωμανοί προχωρούσαν προς την Κωνσταντινούπολη, στη Δύση ο χριστιανικός κλοιός γινόταν πιο ασφυκτικός στη Γρανάδα, το τελευταίο μουσουλμανικό κράτος
της Ιβηρικής Χερσονήσου. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στο να αυξηθεί
το ενδιαφέρον των Βυζαντινών για τα τεκταινόμενα στην περιοχή, ενώ
το αντίστοιχο συνέβαινε με τους Ισπανοάραβες για την ελπιδοφόρα −για
εκείνους− εξέλιξη της οθωμανικής κατάκτησης.
Ποια ήταν όμως η σχέση μεταξύ του Βυζαντίου και του βασιλείου της
δυναστείας των Νασριδών της Γρανάδας; Η ιστορική έρευνα της περιόδου
έρχεται, εξ αρχής, αντιμέτωπη με τη μεγάλη δυσκολία ανεύρεσης στοιχείων, τα οποία αναφέρονται σε άμεσες εμπορικές επαφές μεταξύ τους1. Το
γεγονός γίνεται βέβαια κατανοητό, αν ληφθεί υπ΄όψη ότι ανήκαν σε δύο
συγκρουόμενους κόσμους, μολονότι και οι δύο πόλεις διατηρούσαν σημαντικές κοινότητες ξένων εμπόρων −μεταξύ των οποίων οι Γενουάτες−, που
είχαν το ρόλο του μεσάζοντα στις συναλλαγές μεταξύ των δύο κρατών.
Θολή είναι επίσης η εικόνα που παρουσιάζεται για τη γνώση που είχαν
μεταξύ τους και οι δύο πλευρές. Προκαλεί την προσοχή το γεγονός ότι η
βυζαντινή ιστοριογραφία αγνοεί σχεδόν τελείως το βασίλειο της Γρανάδας
και την ιστορική του πορεία, που την περίοδο αυτή αποτελούσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της χριστιανοσύνης, ως αντίβαρο των εξελίξεων
στον οθωμανικό κλοιό της Κωνσταντινούπολης. Το αντίστοιχο, όμως, παρατηρείται και στις αραβικές πηγές της Γρανάδας, όπου οι αναφορές στο
Βυζάντιο είναι επίσης ανύπαρκτες.
Στη βυζαντινή ιστοριογραφία, αναφορά στο βασίλειο της Γρανάδας γίνεται μόλις δύο φορές και αυτό στο έργο Ἀπόδειξις ἱστοριῶν βιβλία δέκα2
*
1
2

Encarnación Motos Guirao, Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο
Γρανάδας / Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών (Ισπανία).
E-mail: emotos@ugr.es
González Arévalo (2007: 162).
Historiae Demonstrationes, E. Darko (ed.), Βουδαπέστη 1922-7, 2 τόμ. (η έκδοση
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του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη, όπου, υπό μορφή παρεκβάσεων στην κυρίως
αφήγηση, προσφέρονται πληροφορίες για τους λαούς της Ιβηρικής (βιβλία
Α΄, Β΄, Γ΄)3. Δεν παύει όμως να είναι σημαντικό το ότι ο βυζαντινός ιστορικός ενδιαφέρθηκε για την πολιτική κατάσταση της περιοχής κατά τις πρώτες
δεκαετίες του 15ου αι.4, και ιδιαίτερα για τη διαμάχη μεταξύ των βασιλείων
της Καστίλλης και της Αραγωνίας, καθώς και για τις δύσκολες σχέσεις μεταξύ του Ιωάννη Β΄ της Καστίλλης (1405-1454) και του κοντόσταβλου, Alvaro
de Luna, όπου και η περιγραφή των σχέσεων Γρανάδας και Καστίλλης5.
Οι πρώτες, όμως, και σύντομες αναφορές στους ισπανοάραβες (τ. Α΄,
βιβλ. B΄, σ. 82) αρχίζουν με την είσοδό τους στην Ιβηρική Χερσόνησο και
την αντιμετώπισή τους από τον Κάρολο Μαρτέλο (Πουατιέ 732). Αμέσως
μετά, μεταφέρεται κατά τον 15ο αι., και στον πόλεμο του βασιλέα των
Ιβήρων (=της Καστίλλης) με τους Λίβυους (=Νασρίδες άραβες της Γρανάδας).
Το ενδιαφέρον του όμως επικεντρώνεται κυρίως στο βασίλειο της Αραγωνίας, λόγω της ισχυρής του παρουσίας στη Μεσόγειο, μετά την κατάκτηση του βασιλείου της Νάπολης από τον Αλφόνσο Ε΄ της Αραγωνίας,
αλλά πιθανότατα και από το γεγονός ότι η Ανατολική Στερεά υπήρξε καταλανο-αραγωνική κτήση για μεγάλο μέρος του 14ου αι., μετά την κατάκτησή της από τη λεγόμενη «Καταλανική Εταιρεία». Τοποθετηθεί επίσης
σωστά το βασίλειο της Καστίλλης (=των Ιβήρων) και τις πόλεις Κόρδοβα,
Σεβίλλη, Μούρθια, Τολέδο και Σαλαμάνκα.
Ιστορικο-γεωγραφικού κυρίως χαρακτήρα είναι οι πληροφορίες του
Χαλκοκονδύλη για το βασίλειο της Γρανάδας, το οποίο ονομάζει Γρανάτης Χώρα και τους κατοίκους της Λίβυους τῆς Γρανάτης, προβάλλοντας
την βορειοαφρικανική τους προέλευσή, και τις σχέσεις τους με τις δυναστείες του Μαγκρέμπ και της Ιφρικίγια (τ. Β΄, Ε΄, σσ. 51-52). Περιγράφει
τη γεωγραφική του θέση, τονίζοντας την εγγύτητα προς την αφρικανική
ήπειρο, τα φυσικά χαρακτηριστικά του βασιλείου και ιδιαίτερα τον ορεινό

3
4
5

που χρησιμοποιήσαμε). Βλ. επίσης Historiarum Libri Decem, I. Bekker (ed.), Corpus
Scriptorum Historiae Byzantinae. Βόννη 1843.
Morfakidis (1985: 69-82).
Στα τέλη του 19ου αι., ο A. Rubió i Lluch (1881: 37-70) έκανε μια σύντομη αναφορά
στο κείμενο του Χαλκοκονδύλη για την Ιβηρική Χερσόνησο, χωρίς όμως να εμβαθύνει
στις σχέσεις μεταξύ των βασιλείων της Καστίλλης και της Γρανάδας.
Morfakidis - Motos Guirao (1988: 71-82).
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και εσωστρεφή χαρακτήρα της πρωτεύουσάς του, Γρανάδας (τ. Β΄, βιβλ.
Ε΄, σ. 52). Τονίζει ότι τα ισχυρά της τείχη είναι σχεδιασμένα να αντέχουν
πολύχρονες πολιορκίες, ενώ η δήλωσή του ότι «εξακολουθούν να έχουν
έτσι αυτή την πόλη», δείχνει ότι όταν έγραφε το έργο του, η πόλη δεν είχε
ακόμη κατακτηθεί. Άλλωστε ο ιστορικός πέθανε το 1490, δύο χρόνια πριν
από την παράδοση της πόλης στους «Καθολικούς Βασιλείς», Φερδινάνδο
και Ισαβέλλα (τ. Β΄, βιβλ. Ε΄, σ. 52). Διακρίνει επίσης τις πόλεις του βασιλείου και τα εδάφη του, που περιλαμβάνουν τις σημερινές επαρχίες της
Γρανάδας, Αλμερίας και Μάλαγας (αν και δεν κατονομάζει τη Μάλαγα).
Σημειώνει ότι η φυσική οχύρωση της χώρας ενισχυόταν από ισχυρά κάστρα και καλά οχυρωμένες πόλεις, ισχυρά τείχη της Γρανάδας που μπορούν να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες πολιορκίες, ενώ παρατηρεί επίσης
και ορισμένες πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, όπως η αραβική γλώσσα, η
ισλαμική θρησκεία και η ένδυση (τ. Α΄, βιβλ. Β΄, σ. 82).
Το ενδιαφέρον του Χαλκοκονδύλη επικεντρώνεται κυρίως στην πολιτική κατάσταση του βασιλείου των Νασριδών και στις δύσκολες σχέσεις του
με την Καστίλλη (τ. Β΄, βιβλ. Ε΄, σ. 52), όπου η καταβολή φόρων (parias),
αποτελεί απόδειξη της υποτέλειας προς τον βασιλιά της Καστίλλης, αλλά
και στην προσπάθειά του για σύναψη ειρήνης (τ. Β΄, βιβλ. Ε΄, σ. 52).
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η διήγηση για την παρατεταμένη και
σκληρή πολιορκία της πόλης και την καταστροφική για τους μουσουλμάνους Μάχη της Higueruela, κοντά στη Γρανάδα, την πρώτη Ιουλίου 1431,
μετά από την οποία ο Μοχάμεντ Θ΄ αποδέχτηκε την υποτέλεια και την καταβολή φόρων στον Ιωάννη Β΄ της Καστίλλης (τ. Β΄, βιβλ. Ε΄, σ. 54-56).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι σε καμία σχεδόν πηγή της Καστίλλης
σχετική με τη συγκεκριμένη μάχη6, δεν αναφέρεται ότι ο άραβας μονάρχης
δήλωσε υποτέλεια ή αποδέχτηκε αύξηση των φόρων. Μόνο το επικο-μεθοριακό ποίημα Abenámar Abenámar (παραλλαγή της Αμβέρσας), συμπίπτει με τον Χαλκοκονδύλη στο θέμα αυτό7. Γίνεται όμως εμφανής η σχέση
6

7

Crónica del rey Juan II de Castilla (Cayetano Rosell 1887), Centón epistolario de
Fernán Gómez de Cibdarreal (Pons Rodríguez 2016, Epistola LI), Historia de la
Casa Real de Granada (Carriazo1957), Jiménez de Rada (Gonzalo de Hinojosa 1893),
Hernando de Baeza (1868).
Το ποίημα (romance) θυμίζει το γνωστό επεισόδιο, στο οποίο ο Ιωάννης Β΄ της
Καστίλλης φέρνει μπροστά στα τείχη της Γρανάδας τον ΄Αραβα Abenámar (lbn alAmar). Βλ. Μorfakidis - Motos Guirao (1988: 78).
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του ποιήματος με την αφήγηση του Χαλκοκονδύλη, αν και ο τελευταίος
λανθασμένα κάνει λόγο για πολιορκία και όχι για τη μάχη που έλαβε χώρα.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να αποκλειστεί η πιθανότητα ο βυζαντινός ιστορικός
να έλαβε τα πρώτα νέα για την πολιορκία της Γρανάδας, από εμπόρους και
ναυτικούς, που έφθασαν στην Πελοπόννησο ή στην Κωνσταντινούπολη
και έφεραν το συγκεκριμένο ποίημα8. Τη χρήση των προφορικών πηγών
την επιβεβαιώνει μάλιστα και ο ίδιος γράφοντας «Ο βασιλιάς της Iβηρικής, για τον οποίο μου μίλησαν...» (τ. Β΄, βιβλ. Ε΄, σ. 54).
Είναι προφανές ότι το θέμα της Επανάκτησης (Reconquista) και οι διαδοχικές επιτυχίες των χριστιανών επί των μουσουλμάνων, προσέλκυσε το
ενδιαφέρον του Χαλκοκονδύλη, λόγω της αντίθετης εικόνας που επικρατούσε στο άλλο άκρο της Μεσογείου. Πιθανότα, η αναφορά στον φόρο
που κατέβαλε η Γρανάδα στην Καστίλλη τού θύμιζε τους υψηλούς φόρους
που ο οθωμανός σουλτάνος λάμβανε κάθε χρόνο από το Δεσποτάτο του
Μωρέα. Εξάλλου, ο πατέρας του πραγματοποίησε, ανεπιτυχώς, δύο αποστολές (ως πρεσβευτής της Δούκισσας της Αθήνας, Μαρίας Μελισσινής,
ή του δεσπότη του Μωρέα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) προς τον τούρκο
σουλτάνο με στόχο να αποφευχθεί η επίθεση9. Επομένως, είναι λογικό να
του κίνησε την προσοχή ένα παρόμοιο γεγονός.
Αναφορά στο Βασίλειο της Γρανάδας εντοπίζεται επίσης σε έναν από
τους Θρήνους για την άλωση της Κωνσταντινούπολης10, όπου τα χριστιανικά έθνη καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τoυς ενάντια στους Τούρκους. Ο θρήνος είναι σύγχρονος της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης
και ο βασιλιάς της Γρανάδας, στον οποίο γίνεται αναφορά, μπορεί να είναι
ο Μοχάμετ Θ΄ (1419-1427, 1430-1431, 1432-1445, 1447-1453) ή ο Μοχάμετ Ι΄ (1453-1454, 1455)11. Προκαλεί επίσης την προσοχή το ότι ο εν λόγω
θρήνος χαρακτηρίζει τον βασιλιά της Γρανάδας «ευγενή» και συσχετίζει
την τύχη της Κωνσταντινούπολης και της Γρανάδας12.
Το Romance de Abenámar είναι μία από τις καλύτερες συνθέσεις του Romancero
Viejo, ένα σύνολο από ανώνυμα ποιήματα γραμμένα τον 14ο και 15ο αι., όπου συναντώνται
η επική και η λυρική παράδοση. Μια πιο ευρεία παραλλαγή είναι το Cancionero de
romances, που εξέδωσε ο τυπογράφος Martín Nucio στην Αμβέρσα, το 1547 ή 1550. Για
τις διάφορες παραλλαγές της Αμβέρσας βλ. Catalán (1997), Bénichou (1968: 68-74).
9 Μorfakidis - Motos Guirao (1988: υπ 27).
10 García Ortega - Fernández Galvín (2003: 85-87).
11 Ibid., σ. 125, υπ. 28· σ. 46).
12 Αξιοπερίεργο είναι επίσης το ότι ήδη από mediados del siglo VII, οι μουσουλμάνοι της
8
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Το μικρό σουλτανάτο των Νασριδών επέζησε 39 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και είναι εμφανές ότι το ενδιαφέρον του προσέλκυσαν οι οθωμανικές επιδρομές στην Ευρώπη. Eλάχιστες όμως είναι
οι, κατά βάση, έμμεσες μαρτυρίες για τις σχέσεις μεταξύ των Νασριδών
και των Οθωμανών κατά την περίοδο αυτή και οι οποίες έχουν ήδη επισημανθεί13. Το γεγονός ότι πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε
κάποια σχέση μεταξύ τους γίνεται εμφανές από μια μαρτυρία του 1439,
όπου αναφέρεται ότι οι πρεσβευτές της Καστίλλης, που ταξίδεψαν στη
Γρανάδα για να υπογράψουν ανακωχή, έγιναν δεκτοί από ορισμένους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ήταν και «ένας ευγενής αξιωματικός των
Τούρκων, που βρισκόταν εκεί»14.
Τον Νοέμβριο του 1453, κάποιοι φραγκισκανοί μοναχοί που έφεραν
στη Βενετία ειδήσεις για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διηγούνται
ότι ο Mωάμεθ Β΄ (1451-1481) προόριζε για δώρο στον σουλτάνο της Αιγύπτου τετρακόσιους βυζαντινούς αιχμαλώτους και άλλους τόσους για
τον χαλίφη της Τυνησίας «και για τον βασιλιά της Γρανάτας» (e al Re
di Granata)15, αγνούμε όμως ποια ήταν η αντίδραση των Νασριδών της
Γρανάδας.
Το 1954 ο Cirac Estopañán έγραφε ότι συνάντησε ελάχιστα στοιχεία
για την απήχηση της άλωσης της Κωνσταντινούπολης στην Καστίλλη και
στη Γρανάδα, και ότι αγνοούσε πώς και πότε έφτασε η είδηση σ΄αυτά τα
βασιλεια16. Σχεδόν ταυτόχρονα με την άλωση, στο θρόνο της Καστίλλης ανέβηκε ο Ερρίκος Δ΄ (1454-1474), και στην Ρώμη ο ισπανός Πάπας, Κάλλιστος Γ΄ (1455-1458), που ξεκίνησε τη διοργάνωση μεγάλης
εκστρατείας κατά των Τούρκων με συμμετοχή όλων των χριστιανικών
κρατών, η οποία όμως απέτυχε από έλλειψη συνεννόησης. Ταυτόχρονα,

13
14

15
16

Ιβηρικής πίστευαν ότι η Κωνσταντινούπολη θα κατακτηθεί από το al-Andalus. Una
descripción anónima de al-Andalus…, τ. Β΄, σ. 27.
López de Coca (2005: 229-258).
Amador de los Ríos (1879: 137-8)· López de Coca (2005: υπ. 2), όπως αναφέρεται σε
μια επιστολή του Ιωάννη Β΄ της 20ης Απριλίου. Υπάρχει η αμφιβολία αν επρόκειτο
για Οθωμανό ή για απεσταλμένο των Μαμελούκων, δεδομένου ότι το σουλτανάτο της
Αιγύπτου αυτοαναγνωριζόταν ως τουρκικό κράτος.
Cronica di Bologna (1731: col. 701). Το κείμενο, με λάθος στη στήλη, εξέδωσε ο St.
Runciman (1973: 110 υπ. 229) · Pertusi (1983: 26) και López de Coca (2005: 230 υπ. 3).
Cirac Estopañán (1954: 91, cap. IV: “La noticia de la caída de Constantinopla en
España”).
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για την κατάκτηση του βασιλείου των Νασριδών παραχώρησε στον Ερρίκο και σε όσους θα συμμετείχαν στις εκστρατείες της Γρανάδας και της
Αφρικής, τις ίδιες Βούλες Σταυροφορίας που έδωσε και σε αυτούς που θα
συμμετείχαν στη Σταυροφορία της Ανατολής εναντίον των Οθωμανών17.
Πιεζόμενος από τον Πάπα, ο Ερρίκος αναγκάστηκε να αρχίσει σύντομα τις εχθροπραξίες, οι πρώτες από τις οποίες χρονολογούται μεταξύ του
1455 και 1457, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κανονικό πόλεμο, όπως
απαιτούσε ο Ποντίφικας. Οι επιδιώξεις του περιορίζονταν στο να ελέγχει
τη συνοριακή γραμμή και να καταστήσει εμφανή την πολιτική του υπεροχή. Ο Alonso de Palencia σημειώνει την απογοήτευση του Πάπα, όταν
έγινε αντιληπτό ότι περιοριζόταν μόνο στη σύναψη ανακωχών, στην καταβολή φόρων και στην απελευθέρωση χριστιανών αιχμαλώτων18. Αλλά
και ο Jerónimo Zurita αναφέρει ότι, όταν το Μάιο του 1456 έφτασαν στη
Ρώμη οι πρέσβεις της Καστίλλης, βρήκαν «πολύ χολωμένο τον Πάπα
και όλο το Κολλέγιο των Καρδιναλίων και όλη την Αυλή του και ακόμη ολόκληρη την Ιταλία, από την είδηση ότι ο βασιλιάς της Καστίλλης,
εξαιτίας των χρημάτων, συμφώνησε ειρήνη με τον βασιλιά της Γρανάδας
σε μια περίοδο που τόση προσοχή δινόταν στην εκστρατεία εναντίον του
Τούρκου, και όταν ήταν τόσο επιτακτικό οι ΄Αραβες να πολεμούνται και
να δέχονται επιθέσεις από παντού»19.
Η αναβίωση του πνεύματος της Σταυροφορίας μετά την άλωση της
Κωνσταντινούπολης έφεραν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση το αραβικό
βασίλειο της Γρανάδας, που πλέον έβλεπε να απειλείται η ίδια του η
ύπαρξη. Συνέπεια της Άλωσης στο βασίλειο της Αραγωνίας ήταν η χριστιανική επίθεση στην αραβική συνοικία της Βαλένθια το 145520, ενώ
17 Σε έγγραφο συνταγμένο στη Μαδρίτη την 4η Φεβρουαρίου του 1458, ο Ερρίκος
Δ΄ κοινοποιεί τη βούλα για τα συγχωροχάρτια σε όσους θα συμμετάσχουν ή θα
συνδράμουν οικονομικά στον πόλεμο της Γρανάδας. Apud. Benito Ruano (1960:
Apéndice documental. Doc. I, σσ. 31-32).
18 Σύμφωνα με την Crónica de Enrique IV, ο Πάπας άκουσε “τους πομπώδεις λόγους
των πρέσβεων (της Καστίλλης), που προμήνυαν την αποτυχία όλων των εκστρατειών
εναντίον του Τούρκου, εκτός από αυτή που ετοίμαζε ο βασιλιάς Ερρίκος και ότι, αφού
ηττηθούν οι Γραναδίνοι, και διωχθούν από εκείνη την άκρη της Ισπανίας που δεν
υπολείπεται σημασίας, και ελεύθερο πλέον το έθνος, ο ίδιος ο μονάρχης θα ήξερε να
βάλει φρένο στον Τούρκο και να συγκρατήσει τους Τάρταρους, Πέρσες και άλλους
Ασιάτες” (Alonso de Palencia: τ. I, σ. 163). βλ. Morfakidis (2006).
19 J. Zurita (1668: τ. IV, fols. 43 v.-44).
20 Σύμφωνα με τον M. Ruzafa (2006: 185-203 και ιδιαίτερα σ. 189), τα γεγονότα στη
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η Καστίλλη σκλήρυνε τη στάση της. Η Ρώμη, συσχετίζοντας άμεσα τη
Γρανάδα με την Κωνσταντινούπολη, προχώρησε στην οργάνωση διπλής
Σταυροφορίας στις δύο άκρες του χριστιανικού κόσμου. Οι διαδοχικοί
Ποντίφικες −από τον Πίο Β΄ ως τον Αλέξανδρο ΣΤ΄, δηλαδή από το 1458
ως το 1503− όρισαν ως στόχο την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης,
ενώ στην Ιβηρική ο Ερρίκος Δ΄ και αργότερα οι Καθολικοί Βασιλείς συνέχισαν την προέλασή τους στις αραβικές κτήσεις μέχρι τέλους του 15ου
αιώνα.
Είναι βέβαιο ότι προς το τέλος του 15ου αιώνα οι Νασρίδες παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τα γεγονότα της Ανατολής και, ειδικά, την
τουρκική επέλαση στη νότια Μεσόγειο, ενώ γνωρίζουμε ότι μετά την
άλωση της Κωνσταντινούπολης, εντάθηκαν τα αιτήματα βοήθειας από
τους Ανδαλουσιανούς προς τον Οθωμανό Σουλτάνο. Ο τυνήσιος ιστορικός Α. Temimi μας πληροφορεί ότι προς τα μέσα του 1477 έφτασε στην
Κωνσταντινούπολη πρεσβεία των Αράβων της Γρανάδας, για να ενημερώσει τον σουλτάνο για την κατάστασή τους και να ζητήσει τη συνδρομή
του21. ΄Οψιμη τουρκική πηγή αναφέρει ότι το χειμώνα του 1486-1487,
απεσταλμένος του βασιλιά της Γρανάδας, Boabdil, ήρθε στην αυλή του
Βαγιαζήτ Β΄ (1482-1512) με ένα κείμενο για τις συμφορές της Γρανάδας
και το ενδεχόμενο της εξαφάνισης του Ισλάμ από το al-Andalus22. Το
1487 οι ΄Αραβες της Játiva και της Paterna, πόλεις του άλλοτε αραβικού
βασιλείου της Βαλένθια που πλέον αποτελούσε κτήση του βασιλείου της
Αραγωνίας, έκαναν έκκληση προς τον Βαγιαζήτ Β΄ για αποστολή δυνάμεων, λέγοντάς του ότι εκεί και σε άλλα ιβηρικά εδάφη 200.000 μουσουλμάνοι ήταν πρόθυμοι να ξεσηκωθούν23. Σε ανταπόκριση των αιτημάτων για βοήθεια, προφανώς ο Βαγιαζήτ έστειλε πρέσβεις στον Πάπα
αιτώντας οι Καθολικοί Βασιλείς να πάψουν να παρενοχλούν τη Γρανάδα, απειλώντας με αντίποινα εάν το αίτημά του δεν γινόταν αποδεκτό24.

Βαλένθια τον Ιούνιο του 1455 έχουν άμεση σχέση με την ΄Αλωση.
21 Temimi (1975: 101)· Ο López de Coca (2005: υπ. 5) δεν αναφέρει τη συγκεκριμένη
πηγή.
22 Σχετικά με το κείμενο βλ. López de Coca (2005: 233), ο οποιος εκφράζει αμφιβολίες
για το αν η συγκεκριμένη πρεσβεία ήρθε από τη Γρανάδα.
23 López de Coca (1997: 1565· 2005: 233).
24 López de Coca (2005: 238).
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Το γεγονός ότι οι ισπανόφωνοι μουσουλμάνοι κατέφυγαν στον τούρκο
σουλτάνο αποδεικνύει αφ’ ενός μεν το κύρος του δεύτερου, αφ΄ετέρου δε
την αλληλεγγύη μεταξύ των ομοθρήσκων. Όμως ο Βαγιαζήτ, που αδυνατούσε να τους προσφέρει στρατιωτική βοήθεια, λόγω του πολέμου με τους
Μαμελούκους και την εξέγερση του αδελφού του Τζεμ, δεν μπόρεσε να
στείλει παρά μόνο ένα στόλο στην Δυτική Μεσόγειο υπό τις διαταγές του
Κεμάλ Ρέις και σε αμφισβητούμενη ημερομηνία. Πολλοί δυτικοί ιστορικοί αρνούνται την τουρκική ναυτική δραστηριότητα στη δυτική Μεσόγειο
πριν τον 16ο αιώνα, στηριζόμενοι στην μαρτυρία του Piri Reis (ανιψιό του
Κεμάλ Ρέις), ο οποίος τοποθετεί την πρώτη επίθεση του θείου του στα παράλια της Ιβηρικής το 1501. Ωστόσο, ο Τούρκος συγγραφέας του 16ου αιώνα, Katib Τσελεμπή, υποστηρίζει ότι η πρώτη εισβολή πραγματοποιήθηκε
νωρίτερα, το 1490, γνώμη με την οποία συμφωνούν μερικοί σύγχρονοι
ιστορικοί (Hess και Shaw)25.
Συμπερασματικά και με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας,
μπορούμε να πούμε ότι: α) επαληθεύεται η απουσία διπλωματικών σχέσεων καθώς και απευθείας εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας και του Βασιλείου των Ναζαρίδων της Γρανάδας· β) στο
χριστιανικό μέρος της Ιβηρικής καταγράφονται διαδοχικές εκκλήσεις των
βυζαντινών αυτοκρατόρων για βοήθεια ενάντια στον τουρκικό κλοιό· γ) η
συνεχής ενδυνάμωση των Τούρκων στη Μεσόγειο οδήγησε τους Νασρίδες
να ζητήσουν βοήθεια από τον οθωμανό σουλτάνο.

25 Ο Hess τοποθετεί το ταξίδι του Kemal Reis στη Δύση μεταξύ του 1490 και του
1495, ενώ η Anna Masala το βάζει πιο νωρίς, το 1487, κατά την επιστροφή του στην
Κωνσταντινούπολη το 1492. Αναφέρει μια επιδρομή του Kemal Reis το Φθινόπωρο του
1487 στη Μάλαγα που μόλις είχε καταληφθεί από τους Καστιλλάνους, ενώ αντίθετα
ο López de Coca δεν δέχεται μια τόσο πρώιμη ημερομηνία. Βλ. σσχετικά vid. Hess
(1978), Masala (1983, 1986), Shaw (1991), Franco Sánchez (2003) και López de Coca
(2005: 239-40).
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Abstract
Due to their similar historical evolution, the cities of Constantinople and
Granada have often been objects of comparison in modern historiography.
At the beginning of the 15th century, crucial events took place on both sides
of the Mediterranean Sea. While in the East, the Ottomans were advancing
towards Constantinople, in the West, Granada was under pressure from
the Christians. This article analyses the relationship between the Nasrid
dynasty and the East, and how the fall of Constantinople affected the
Christian invasion of the kingdom of Granada.
Λέξεις-κλειδιά: Βυζαντινή ιστορία, Ιστορία του al-Andalus, Άλωση
της Κωνσταντινούπολης, Κατάκτηση της Γρανάδας

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 14ου ΑΙ. (1321-1328):
ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ
Γεωργία Τρίμπου*
Στο πρώτο μισό του 14ου αι. η βυζαντινή αυτοκρατορία πέρασε βαθιά
εσωτερική κρίση που εκδηλώθηκε με τη μορφή εμφυλίων πολέμων. Στο
επίπεδο της εξουσίας ισοδυναμούσαν με ενδοδυναστικές έριδες συνοδεύονταν, όμως, από γενικότερες πολιτικές διαμάχες και κοινωνικές αναταραχές, που σε ορισμένες περιπτώσεις πήραν τη μορφή πραγματικού κοινωνικού πολέμου.
Ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος, ανάμεσα στον Ανδρόνικο Β΄ και τον εγγονό του Ανδρόνικο Γ΄, διήρκεσε επτά έτη (1321-1328) και αναστάτωσε
ολόκληρο το βυζαντινό κράτος. Χαρακτηριστικό της επανάστασης του
Ανδρόνικου Γ΄ είναι η σε μεγάλο βαθμό επιτυχής προσπάθεια που κατέβαλε να προσεταιρισθεί όχι μόνο την αριστοκρατία και το στρατό, αλλά και
τους κατοίκους των πόλεων και της υπαίθρου, να προσδώσει δηλαδή λαϊκό έρεισμα στις πολιτικές του επιδιώξεις. Έτσι η σύγκρουση δεν περιορίστηκε στο επίπεδο της εξουσίας και σε μια δυναστική διαμάχη με καθαρά
προσωπικό χαρακτήρα. Απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία και προκάλεσε το
επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς σχετίστηκε και διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών τάξεων, της εκκλησίας και των ξένων και
επηρέασε τόσο την εσωτερική κατάσταση όσο και την εξωτερική πολιτική
που εφαρμόστηκε εκείνο το χρονικό διάστημα από το βυζαντινό κράτος.
Σκοπός λοιπόν της παρούσης ανακοίνωσης είναι να διερευνηθούν τα
βαθύτερα αίτια του εμφυλίου, και να επισημανθεί ο ρόλος των προσώπων, των κοινωνικών τάξεων και της Εκκλησίας, όπως αυτά προκύπτουν
από το έργο του Νικηφόρου Γρηγορά και του Ιωάννη Καντακουζηνού.
Ενδιαφέρον είναι το ότι στις δύο αυτές πηγές υπάρχει διαφορετική οπτική
και εστίαση, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα να ερευνηθούν και να
φωτιστούν καλύτερα τα γεγονότα και οι πτυχές τους, καθώς ο Γρηγοράς
*
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φαίνεται να μεροληπτεί υπέρ του Ανδρόνικου Β΄, ενώ ο Καντακουζηνός
υποστηρίζει το νεότερο, του οποίου μάλιστα υπήρξε και στενός συνεργάτης Αυτό εξηγείται από το ότι ο Γρηγοράς ανήκει στην κατηγορία των
πνευματικών ανθρώπων της εποχής που λόγω της σχετικά ταπεινής καταγωγής και των μέτριων οικονομικών δυνατοτήτων τους, είχαν σα ρόλο
να διαιωνίσουν την ιδεολογική γλώσσα της πολιτικής κυριαρχίας της βυζαντινής κρατικής μηχανής με το να διαμορφώνουν τα προπαγανδιστικά
«Προοίμια» των αυτοκρατορικών νόμων, να εκπαιδεύουν τους νεοσσούς
των ισχυρών οικογενειών με τις ρητορικές ικανότητες που ήταν απαραίτητες για την πολιτική τους καριέρα και να αναλαμβάνουν λεπτές διπλωματικές αποστολές (πολιτικές ή εκκλησιαστικές) στο εξωτερικό. Όλη
αυτή η προσκόλληση στον κρατικό μηχανισμό διαμόρφωνε φυσικά συνθήκες εξάρτησης από τις ομάδες και τις ακολουθίες διαφόρων ισχυρών
που ήλεγχαν κάθε φορά την κατάσταση. Όσον αφορά τον Καντακουζηνό
ανήκε στη φεουδαρχική αριστοκρατία της ύστερης βυζαντινής εποχής,
είχε λοιπόν τεράστια οικονομική δύναμη και επιφανείς συγγενείς. Καθώς
ήταν ο στενότερος φίλος και έμπιστος του Ανδρόνικου Γ΄ εύλογα τον υποστήριζε και εξελίχθηκε στον ισχυρότερο άνδρα της αυτοκρατορίας.
Οι σχέσεις των δύο ως το 1320 και τα αίτια της σύγκρουσης
Ο Ανδρόνικος Γ΄, γιος του Μιχαήλ Θ΄ και εγγονός του Ανδρονίκου Β΄,
από πολύ μικρή ηλικία τύγχανε της απεριόριστης αγάπης του παππού του.
Αυτή την αγάπη την επισημαίνουν τόσο ο Γρηγοράς όσο και ο Καντακουζηνός1. Ο Γρηγοράς τονίζει μάλιστα ότι «τόν μέντοι Ἀνδρόνικον τοσοῦτον
ἐκθύμως ὁ βασιλεύς Ἀνδρόνικος καί πάππος ἠγάπα καί οὕτω τῆς θέας
αὐτοῦ γε ἐξήρτητο, ὥστε πάντας πρωτογενεῖς τε καί ὑστερογενεῖς υἱούς
καί θυγατέρας καί ἐγγόνους ἐν δευτέρα καί τρίτη σχέσεως τίθεσθαι μοίρα
καί πάντας εἰ δέοι ῥαδίως ἕτοιμος εἶναι προέσθαι δι’ ἕνα γε τοῦτον. τοῦτο
μέν καί διά τήν τῆς βασιλείας μονιμωτέραν διαδοχήν, τοῦτο δέ καί διά τήν
εὐφυΐαν τῆς γνώμης, τοῦτο δέ καί διά τό τῆς ὄψεως κάλλος. ἴσως δέ καί διά
τήν ὁμωνυμίαν. ὥστε δι’ αὐτά γε ταῦτα καί παρ’ ἑαυτῷ τρέφειν ἔκρινε δεῖν
ἐν παιδεία βασιλικῇ καί ἅμα τῇ νύκτωρ καί μεθ’ ἡμέραν αὐτοῦ διηνεκῶς
θεωρία τρυφᾷν και ἀγάλλεσθαι»2.
1
2

ΚΑΝΤ. (1828: 30-31).
ΓΡΗΓ. (1829: 283-284)

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 14ου ΑΙ. (1321-1328)...

43

Από το 1303, όταν ο πατέρας του Μιχαήλ Θ΄ «τούς υἱούς ..αὐτοῦ, τόν
βασιλέα Ανδρόνικον καί Μανουήλ τόν δεσπότην, παρά τῷ βασιλεῖ καί
πάππω αὐτῶν ἀφείς ἀνάγεσθαι βασιλικῶς, αὐτός ἐπεραιώθη πρός ἕω»3, ο
Ανδρόνικος έμενε στο παλάτι, ενώ γύρω στο 1313 ανακηρύχτηκε συναυτοκράτορας.
Τα προβλήματα στις σχέσεις τους άρχισαν όταν, κατά το Γρηγορά, ο
Νέος άρχισε να διάγει άσωτο βίο. Επιδιδόταν «ἐς νυχτερινάς περιπλανήσεις οὐ πάνυ τοι βασιλεῦσιν ἁρμοττούσας», τις δαπάνες των οποίων εξασφάλιζε από δάνεια και οφειλές και «ζητήσεις χρημάτων», από πλούσιους
Γενουάτες του Γαλατά. Καθώς επίσης έβλεπε να παρατείνεται η μακρόχρονη παραμονή του παππού του στην εξουσία, «βουλαί καί μελέται λαθραίας φυγῆς» άρχισαν να κυριεύουν το μυαλό του4.
Ο Καντακουζηνός δε μένει σχεδόν καθόλου σ’ αυτόν τον ενοχλητικό
τρόπο ζωής του νεαρού. Μας παρουσιάζει αντίθετα πολύ καταπιεστική τη
συμπεριφορά του παππού του, το δε νεαρό, στην ηλικία αυτή, περιορισμένο και αυστηρά πειθαρχημένο, με πραότητα και διάθεση για υποχωρήσεις:
«Οἷα δέ σφριγῶν νεότητι καί φύσεως ὀξύτητι τό ἀκάθεκτον ἔχων, ἐδυσχέραινε μέν εἰργόμενος μακροτέρας τάς ἀποδημίας ποιεῖσθαι, καί οὐδέν
ἄμεινον διέκειτο κατακεκλεισμένων φρουρᾷ. ἔστεργε δέ ὅμως, τοῖς τοῦ
βασιλέως καί πάππου πειθόμενος ἀναγκαίως»5. Για να παρηγορηθεί και
να αντέξει «κυνηγεσίαις ἐσχόλαζε καί ἱπποδρομίαις», με αποτέλεσμα να
εξοργίζεται ο παππούς του και να τον προσβάλλει δημοσίως «ὀνειδιστικοῖς
τοῖς σκώμμασι βάλλων»6. Μάλιστα αναφέρεται και ένα περιστατικό που
στοίχισε περισσότερο απ’ όλα στο Νέο και τον έκανε να μην αντέχει άλλο:
Κάποια φορά που ο νέος ήλθε στον παππού του για τη συνήθη προσκύνηση ράγισε ένα μάρμαρο. Αυτό ο παππούς το εξέλαβε ως απόδειξη της
αναξιότητάς του και φρόντισε να τονίσει πως «καί θεός ἐπιμαρτυρόμενος
ἄνωθεν ἀνάξιον κέκρικέ σε τῆς βασιλείας, καί διά τοῦτο σε τό σύμβολον
αὐτῆς τῇ πέτρα προσαῤῥάξαι παρακεχώρηκε»7.
Καθοριστικό ρόλο στη οριστική διατάραξη των σχέσεων έπαιξε, κατά
το Γρηγορά, το περιστατικό του θανάτου του αδελφού του Νέου, Μανουήλ,
3
4
5
6
7

ΚΑΝΤ. (1828: 13)
ΓΡΗΓ. (1829: 284)
ΚΑΝΤ. (1828: 26)
ΚΑΝΤ. (1828: 27)
ΚΑΝΤ. (1828: 27)
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που οδήγησε στο θάνατο και το Μιχαήλ Θ΄, ο οποίος πέθανε από τη θλίψη
του, στη Θεσσαλονίκη το 1320, όπως λέει ο Γρηγοράς8, «νοσήματος τινος
τῶν ὀξέων ἔνδον ἐπικουροῦντος» κατά τον Καντακουζηνό9, που επιδιώκει
να μετριάσει την ευθύνη του φίλου του. Για τα γεγονότα αυτά ο παππούς
κατηγορεί τον εγγονό του λέγοντας ότι ευθύνεται για το θάνατο του
αδελφού του10.
Αμέσως μετά το θάνατο του Μιχαήλ Θ΄, στις 12 Οκτωβρίου του 132011,
και ενώ ο Νέος δυσανασχετούσε παρατηρώντας την εύνοια του παππού
του για το Μιχαήλ Καθαρό12, ο Ανδρόνικος Β΄ έλαβε ριζικά μέτρα εναντίον του εγγονού του κινούμενος «δαίμονος τινος τῶν ἐξητασμένων ἐπί
φθορᾷ..ἤ τἀληθέστερον μᾶλλον εἰπεῖν, αὐτοῦ τοῦ τά πάντα οἰκονομοῦντος θεοῦ πρός ἔκτισιν τῶν ἐπί πλήθει καί μεγέθει ὑπερβαινόντων ἡμετέρων σφαλμάτων τά τοιαῦτα παραχωροῦντος», λέει ο Καντακουζηνός13
προσπαθώντας να εξηγήσει τίς «παράλογες» αποφάσεις του Ανδρονίκου
Β΄, τις οποίες ο Γρηγοράς απλώς αναφέρει χωρίς να σχολιάζει14. Συγκεκριμένα ο αυτοκράτορας αποφάσισε να στερήσει από τον εγγονό του τη
βασιλική ιδιότητα και «εἰς ἰδιώτου σχῆμα μεταστῆσαι»15, αφαιρώντας το
όνομά του από τους όρκους πίστεως. Ενώ λοιπόν στους προηγούμενους
όρκους συμπεριλαμβανόταν και ο εγγονός, οι νέοι όρκοι όριζαν «πρῶτον
μέν σέβειν καί προσκυνεῖν ὡς βασιλέα καί δεσπότην αὐτόν [τον Ανδρόνικο
Β΄]. ἔπειτα καί ὅν ἄν αὐτός ἐκλεξάμενος ἐς τήν τῆς βασιλείας προστήσειε
διαδοχήν»16. Η αοριστία του όρκου προκάλεσε ταραχή και, παρόλο που
μερικοί υπακούοντας από φόβο έδωσαν όρκο, οι περισσότεροι αρνήθηκαν
8
9
10

11
12
13
14
15
16

ΓΡΗΓ. (1829: 285-286)
ΚΑΝΤ. (1828:13). Ο Γ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ (1980: 375), ο οποίος γράφει ότι ο Μιχαήλ Θ΄
«ἔπαθε καρδιακήν κρίσιν», «πάσχων ἀπό ἐτῶν ἐκ καρδιακοῦ ….νοσήματος»
«ὁ δέ τάς ἐμάς νουθεσίας παρ’ οὐδέν θέμενος κώμοις καί ἀταξίαις διενυκτέρευεν. ἐν
οἷς καί τόν αὐτοῦ πεφόνευκεν ἀδελφόν»: ΓΡΗΓ. (1829: 404). Η BOSCH(1965:15)
υπαινίσσεται ότι ο φόνος έγινε με σκοπό να απαλλαγεί του αντεραστή του και πιθανού
ανταγωνιστή στη διαδοχή Είναι σχεδόν απίθανο ο φόνος του Μανουήλ να μην ήταν
τυχαίος αλλά προμελετημένος. Εξάλλου η μόνη πηγή που αναφέρει το περιστατικό,
ο Γρηγοράς, λέει καθαρά πως έγινε παραγνώριση. Ο Γ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ (1980: 375)
δέχεται ότι έγινε παραγνώριση, ήταν σφάλμα των ανθρώπων του Νέου Ανδρόνικου.
ΚΑΝΤ. (1828: 13)
ΓΡΗΓ. (1829: 295)
ΚΑΝΤ. (1828: 14)
ΓΡΗΓ. (1829: 295-296)
ΚΑΝΤ. (1829: 14)
ΓΡΗΓ. (1829: 295)
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να δώσουν τέτοιον όρκο17. Όλοι δυσαρεστήθηκαν γιατί προέβλεψαν τη
σύγκρουση των δύο, λέει ο Καντακουζηνός, θεωρώντας πως από μόνη της
η απόφαση αυτή είναι ικανή να αιτιολογήσει τα όσα ακολούθησαν καθώς
«ὁ χθές καί πρώην ὡς βασιλεύς καί προσκυνούμενος καί τιμώμενος, σήμερον καταφρονούμενος καί περιυβριζόμενος καί τῶν ἀγοραίων καί τοῦ
δήμου νομιζόμενος εἷς»18. Ο Γρηγοράς απλά αναφέρει τις αποφάσεις του
Ανδρονίκου Β΄ και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν χωρίς να δηλώνει τις υποτιθέμενες προθέσεις και τα μακροπρόθεσμα σχέδια του Ανδρονίκου Β΄. Αποδυναμώνει ίσως έτσι εντελώς το ρόλο του στο ξέσπασμα της
σύγκρουσης προβάλλοντας ως περισσότερο υπεύθυνο το Νέο, ο οποίος
αμέσως προχώρησε σε συνωμοτικά σχέδια γεμάτα κακία καθώς «πολύς
τις ἐντεῦθεν ἐφύετο θόρυβος λογισμῶν καί ἀλλεπάλληλοι μελέται κακίας ἐψιθυρίζοντο»19. Ο Καντακουζηνός, αντίθετα, φαίνεται από την αρχή
πως θα πάρει τη θέση του Νέου, η αντίσταση του οποίου παρουσιάζεται
ως απόλυτα δικαιολογημένη λόγω των προηγειθησών ενεργειών και των
σκοπών του Ανδρονίκου Β΄. Παρατηρούμε πως το ξέσπασμα της έριδας
αποδίδεται αρχικά τόσο από το Γρηγορά όσο και από τον Καντακουζηνό
στη σύγκρουση ιδιοσυγκρασιών που εξελίσσεται σε προσωπική. Περιγράφοντας την αρχή της σύγκρουσης δε μας αφήνουν να σκεφτούμε τίποτα
σχετικό με την ευνοϊκή περιρρέουσα ατμόσφαιρα την τραγική δηλ. ούτως
ή άλλως κατάσταση στην οποία βρισκόταν η αυτοκρατορία, κατάσταση
την οποία δεν αντιμετώπιζε πάντα συστηματικά ο αυτοκράτορας και που
αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε οργανωμένη αντίδραση. Προσεκτικότερη
όμως ανάγνωση των κειμένων μας βοηθά να εντοπίσουμε σημεία που μας
επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για σχεδιασμένη επανάσταση
της νέας γενιάς της αριστοκρατίας η οποία χρειαζόταν μια αφορμή για να
εκδηλωθεί.
Η συμφωνία για ειρήνη (Ιούνιος 1321)
Η απόφαση για ειρήνευση ήταν ομόφωνη καθώς «εἰ γάρ καί τινες ἦσαν
ὑπέρ τοῦ τόν πρεσβύτερον βασιλέα διαφθαρῆναι τόν πόλεμον αἱρούμενοι,
17 ΓΡΗΓ. (1829:296). Ο ΚΑΝΤ(1828:17), λέει πως όλοι υπάκουσαν από φόβο, εκτός από
τον Ανδρόνικο Καντακουζηνό ο οποίος με παρρησία εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται και ο νέος Ανδρόνικος στους όρκους.
18 ΚΑΝΤ. (1828: 21)
19 ΓΡΗΓ. (1829: 296)
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ἀλλ’ ὥσπερ ὑπό ρεύματος καί αὐτοί συναπήχθησαν τοῦ πλήθους»20. Η τελική διατύπωση των επικυρωθέντων από τους δύο όρων της συνθήκης έγινε
στις 6 Ιουνίου του 1321 στο Ρήγιο της Θράκης. Συμφωνήθηκε τότε η αναγνώριση και υποταγή στον αυτοκράτορα εκ μέρους του εγγονού αλλά και η
εξασφάλιση της διαδοχής του θρόνου καθώς και η διανομή της επικράτειας
εκ μέρους του Ανδρόνικου Β΄.
Αναλυτικότερα, στο συμφιλιωτικό απαντητικό μήνυμα ο Νέος αναφέρει πως, αν πεθάνει αυτός πρώτος, εκείνος (ο παππούς του) θα μείνει
απόλυτος κυρίαρχος, αν όμως πεθάνει πρώτος ο Ανδρόνικος Β΄, θα τον
διαδεχτεί ο Νέος Ανδρόνικος. Τονίζει επίσης πως «δέον..και ἡμᾶς αὐτούς
καί πόλεις καί χρήματα καί ὁμοῦ πάντα σοι ἐγχειρίζειν»21. Επειδή όμως οι
περισσότεροι από το στράτευμα προτιμούσαν τον πόλεμο και για να είναι
η ειρήνη «πᾶσιν ἀνεκτή», ο εγγονός ζήτησε να του εκχωρήσει τη διοίκηση
και τους φόρους των περιοχών από τη Σηλυβρία μέχρι τη Χριστούπολη
ενώ αυτός θα κρατούσε την Κωνσταντινούπολη και τα υπόλοιπα πέρα από
τη Χριστούπολη μακεδονικά χωριά και πόλεις22. Ο Γρηγοράς αναφέρει
πως εκτός από τα εδάφη συμφώνησαν και στο εξής: Ο πρεσβύτερος θα
δεχόταν και θα συζητούσε με τις πρεσβείες από τα γειτονικά έθνη, γιατί ο
Νέος δεν ήθελε τέτοιες έγνοιες και φροντίδες. Βρίσκει εδώ την ευκαιρία
να κρίνει αρνητικά το νέο Ανδρόνικο μιλώντας υποτιμητικά για τις ασχολίες του. Ο Ανδρόνικος Β΄ διατήρησε το δικαίωμα να διαπραγματεύεται με
τις ξένες δυνάμεις προφανώς για να εξασφαλιστεί η ενότητα της αυτοκρατορίας τουλάχιστον προς το εξωτερικό23.
Ο Γρηγοράς δείχνει επίσης ενοχλημένος από το ότι ο πρεσβύτερος δεχόταν τις εντολές που του έδινε ο εγγονός του «καθάπερ ἀπό τρίποδος
Δελφικοῦ» και τονίζει πως οι συνθήκες δεν ικανοποίησαν καθόλου τον
Ανδρόνικο Β΄ και επιδίωκε να αντεπιτεθεί και να διορθώσει την τόσο μεγάλη και ανέλπιστη συμφορά. Αντίθετα ο Καντακουζηνός θεωρεί τόσο ευνοϊκούς τους όρους -τους έθεσε άλλωστε ο νεαρός Ανδρόνικος- που προ20
21
22
23

ΚΑΝΤ. (1828: 113)
ΚΑΝΤ. (1828: 114)
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Γ.Ι (1980:.378-379)
Το μόνο ίσως στοιχείο ενότητας του κράτους στην Υστεροβυζαντινή Περίοδο ήταν η
εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, στην περίπτωση των δύο Ανδρονίκων παραβιάστηκε και
ο καθένας από τους δύο ακολούθησε τη δική του εξωτερική πολιτική, η οποία όχι μόνο
ήταν διαφορετική αλλά και συχνά αντικρουόμενη.
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κάλεσαν έκπληξη στον πρεσβύτερο και «ἡδέως τε ἐδέξατο τήν εἰρήνην καί
τῷ ἐγγόνω χάριτας ὠμολόγει πολλάς»24.
Έτσι ο Νέος Ανδρόνικος απέκτησε, χωρίς να έχει γίνει ακόμα η στέψη-αυτή έγινε στις 2 Φεβρουαρίου του 132525-αυτοκρατορικά δικαιώματα
τέτοια που πάλι χωρίς στέψη είχε πετύχει δια των όρκων του Απριλίου του
1321, τέτοια που είχε και ο πατέρας του Μιχαήλ Θ΄ μετά τη στέψη του το
1294. Θα διέθετε δηλ. δική του αυλή και καγκελλαρία, θα εξέδιδε χρυσόβουλλα, προστάγματα και επίσημα βασιλικά έγγραφα26.
Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι γιατί ο νέος Ανδρόνικος
(ο οποίος είναι σε θέση ισχύος και θέτει τους όρους) προτίμησε τη διάσπαση του κράτους27 από μια κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, αφού απ’
ό,τι φαίνεται αυτή του προσφέρθηκε απ’ τον Ανδρόνικο Β΄. Σκεφτόμαστε
πως, αν αυτή πραγματοποιούνταν το καλοκαίρι του 1321-όπως είχε σχεδιαστεί-, θα είχε αποφευχθεί πολλή αιματοχυσία για το Βυζάντιο. Τα ερωτήματα πολλά, αντίστοιχες και οι υποθέσεις: Μπορεί να έδινε τελικά μεγαλύτερη σημασία στην αναμφισβήτητα ταγμένη με το μέρος του Θράκη της
οποίας τη διοίκηση ζήτησε και στην οποία διέμενε; Αυτό θα ισοδυναμούσε
με ανατροπή της ριζωμένης στους βυζαντινούς αντίληψη πως για τη νομιμότητα της κυριαρχίας επί του συνόλου της αυτοκρατορίας πρωταρχική
σημασία είχε ο έλεγχος της Κωνσταντινούπολης28. To ότι οι σκέψεις και οι
στόχοι του πριν το ξέσπασμα της σύγκρουσης ήταν σχετικοί με το να γίνει
αυτόνομος άρχοντας σε κάποια επαρχία ή να γίνει βασιλιάς άλλης χώρας,
όπως η Αρμενία, ή να γίνει αυτόνομος δεσπότης της Πελοποννήσου ή της
Λέσβου, της Λήμνου και των λοιπών νησιών του Αιγαίου29, δε μπορεί να
μας κάνει να πιστέψουμε ότι ήταν ικανοποιημένος με τη συμφωνία και
δεν επιδίωκε τίποτα άλλο. Και αυτό γιατί οι κινήσεις του δεν ήταν πια σε
24
25
26
27

ΚΑΝΤ. (1828:115-116).
ΓΡΗΓ. (1829: 373) και ΚΑΝΤ. (1828:196-204)
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (1956:186-189)
Πράγματι, μόνο κατ’ επίφαση η αυτοκρατορία είναι ενωμένη. Άλλωστε ένα από τα
επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο νεαρός Ανδρόνικος σχετικά με την ευκολία με
την οποία ξέσπασε η β΄ φάση του εμφυλίου είναι ότι αυτό οφείλεται στους μερισμούς.
«Μή πάλιν πρός μερισμούς τῆς ἀρχῆς ἐπιπολύ σκεψαμένω ἔδοξε δεῖν χωρεῖν», ΚΑΝΤ.
(1828: 160)
28 NICOL D. M, (1972: 17-18, 40-41). ΑΜΑΝΤΟΣ Κ.Ι (1955:55) και ΕΛΕΝΗ
ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ ( 1988: 75-78)
29 ΓΡΗΓ. (1829: 285).
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επίπεδο σχεδίων αλλά είχε αναλάβει δράση. Είχε οπαδούς, υπερείχε, ήταν
κοντά στην Κωνσταντινούπολη, έθετε όρους, οπότε ο τελικός στόχος του
θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Θα μπορούσε ίσως να λεχθεί πως η απόφαση του εγγονού οφειλόταν στην αδυναμία του να υπερβεί τις εσωτερικές
αντιθέσεις στο στρατόπεδό του και να λάβει αποφασιστικά μέτρα. Φοβόταν δηλ. πως αν προχωρούσε και διεκδικούσε την Κωνσταντινούπολη, θα
έδινε την ευκαιρία στις κατώτερες τάξεις και ομάδες που τον υποστήριζαν
να υποσκελίσουν «τάς κατεστημένας τοιαύτας». Από την αδυναμία αυτή
ίσως πήγαζε και η νομιμοφροσύνη του έναντι του παππού του καθώς και
οι συμφιλιωτικές διαθέσεις αυτού και κάποιων συνεργατών του.
Ως περίεργο σχολιάζεται και το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στη συνθήκη το όνομα του Καθαρού και η θέση που θα είχε αυτός. Ο Κύρρης θεωρεί
πως τώρα ο Ανδρόνικος Β΄ είχε την ευκαιρία να δηλώσει στις διαπραγματεύσεις ότι δεν επρόκειτο να τον ανεβάσει στο θρόνο, προκειμένου να κερδίσει το νεαρό Ανδρόνικο30. Ωστόσο φαίνεται ως αυτονόητο ότι το θέμα
με τον Καθαρό λυνόταν από μόνο του και δεν ετίθετο πλέον, αφού στους
όρους τη συνθήκης ήταν ξεκαθαρισμένο ότι διάδοχος θα ήταν ο Ανδρόνικος. Δε χρειάζονταν, κατά τη γνώμη μας επιπλέον δηλώσεις σχετικές με
τον Καθαρό. Ο Νέος έθεσε τους όρους και αφού ο ίδιος δεν ανέφερε τίποτε
σχετικό, και φαίνεται πως μετά από αυτή τη συμφωνία ο Καθαρός ούτως ή
άλλως δεν αποτελούσε πρόβλημα. Αν δεχτούμε επίσης ότι ο πρεσβύτερος
με πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια δέχτηκε τη συμφωνία, όπως αναφέρει ο Γρηγοράς, δεν είχε λόγο να προβεί από μόνος του σε τέτοιες διαβεβαιώσεις.
Εξάλλου παρατηρούμε ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει πάνω από όλα είναι
η ζωή του, την οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει. Το εξαγριωμένο πλήθος
βαδίζει εναντίον του και όχι εναντίον του Καθαρού, ο οποίος δε αναφέρεται πουθενά. Ο Parisot υποθέτει πως αυτός είχε θλιβερό τέλος, για το
οποίο πιθανός υπεύθυνος ήταν ο Καντακουζηνός, καθότι τέτοια αγριότητα
δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ο Νέος Ανδρόνικος, προσθέτοντας ότι από
τότε ο Μιχαήλ Καθαρός εξαφανίζεται από τις πηγές31.
30 ΚΥΡΡΗΣ Κ.Π., (1982: 111)
31 PARISOT,. (1845:52). Φαίνεται γενικότερα πολύ πιθανό η ιστορία με τον Καθαρό να
είναι ένα εύρημα του Καντακουζηνού προκειμένου να δικαιολογήσει τις αντιδράσεις
του φίλου του. Είναι δύσκολο ένας αυτοκράτορας και μάλιστα τόσο συντηρητικός όσο
ο Ανδρόνικος Β΄ να προόριζε για τόσο υψηλή θέση ένα νόθο παιδί.
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Η στάση των κοινωνικών τάξεων στον εμφύλιο
Πρωταγωνιστές της εξέγερσης ήταν οι νέοι ευγενείς, οι οποίοι πρόθυμα συντάχτηκαν με το νεαρό Ανδρόνικο καθώς αδημονούσαν να αποκτήσουν πλούτη και εξουσία και ενοχλούνταν από το υπερβολικά μεγάλο
χρονικό διάστημα της παραμονής του Ανδρόνικου Β΄ στην εξουσία και την
«ιερατική» του ακαμψία32. Η ευκολία με την οποία κινήθηκαν, οργανώθηκαν και πέτυχαν, θα πρέπει να αναζητηθεί στην εσωτερική κατάσταση
του κράτους, τις δυσχέρειες του οποίου εκμεταλλεύτηκαν για να επωφεληθούν οι ίδιοι και να ικανοποιήσουν τους στόχους τους. Και παρά το
γεγονός πως ο Γρηγοράς και ο Καντακουζηνός εκφράζουν διαφορετικές
απόψεις για το ποιος φέρει την ευθύνη για την αναστάτωση, υπάρχει και
στους δύο η αίσθηση πως τελικά το βάρος φέρουν περισσότερο άτομα του
περιβάλλοντος των δύο αντιπάλων και όχι τόσο οι δύο πρωταγωνιστές,
οι οποίοι αρκετές φορές δείχνουν ένα φιλειρηνικό πρόσωπο. Τα κίνητρά
τους ήταν σαφή: η απόκτηση «χρημάτων, κτημάτων και τιμῶν»33. Βέβαια
η παρουσία ενός μη ευγενούς-του Απόκαυκου- στην ηγετική ομάδα δε μας
επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε την εξέγερση ως πολιτική συμμαχία ισχυρών νέων ευγενών. Από την κορυφή της δηλ. φαίνεται ότι η ομάδα των
υποστηρικτών είναι ανομοιογενής. Εξασφαλίζουν ωστόσο, απ’ την αρχή
«ὑποσχέσεις …ἐγγράφους…μεθ’ ὅρκων»34 τις οποίες βλέπουμε να επαναλαμβάνονται πολλές φορές στη συνέχεια35.
Ως προς τους αστούς και το πλήθος, ο Γρηγοράς υποστηρίζει ότι όλα
ήταν μεθοδευμένα, απ’ τους ηγέτες της εξέγερσης, προκειμένου οι επαναστάτες να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των λαϊκών τάξεων. Ο Καντακουζηνός, αντίθετα, επειδή παρουσιάζει τη σύγκρουση κυρίως σαν
αυθόρμητη αντίδραση υπέρ ενός αδικημένου νέου, δεν αναφέρει αρχικά
τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση των λαϊκών τάξεων
δίνοντας την εντύπωση ότι δεν ήταν και τόσο απαραίτητα αυτά. Αμέσως,
ωστόσο, φαίνεται πως οι οπαδοί του είναι ανεξέλεγκτοι στην προσπάθειά
τους για την απόκτηση χρημάτων που είχαν στερηθεί, αφού «ἐγένοντο…
ἁρπαγαί καί φθοραί πραγμάτων….τούς τε πράττοντας τούς δημοσίους
32
33
34
35

ΓΡΗΓ. (1829: 284, 390)
ΓΡΗΓ. (1829: 299-301)
ΓΡΗΓ. (1829: 301)
ΓΡΗΓ. (1829: 355, 402-403)
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φόρους ἀπεστέρησαν τῶν ὄντων οἱ προστυχόντες…»36. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι λαϊκές τάξεις υποστήριζαν το Νέο ελπίζοντας σε βελτίωση της
οικονομικής τους κατάστασης. Στη συνέχεια οι αναφορές του Καντακουζηνού είναι σαφείς: ο Ανδρόνικος κέρδιζε οπαδούς «χρήμασι καί τιμαῖς
καί δωρεαῖς ἄλλαις ἀμειβόμενος τούς προσιόντας πρός ἑαυτόν καί τούς
μή βουλομένους πρότερον ἄν ἐφελκύσαι»37. Η τακτική αυτή συνεχίστηκε στη δεύτερη φάση του εμφυλίου καθώς τους παρείχε χρήματα και
ετήσιες προσόδους38 προκειμένου να διατηρήσει την υποστήριξή τους.
Συνοψίζοντας θα παρατηρούσαμε πως υπήρχε μια ανομοιογένεια στους
κόλπους των υποστηρικτών του Νέου Ανδρόνικου, που φυσικά οδήγησε
αμέσως σε διάσταση, η οποία δεν ήταν εύκολο να καλυφθεί και να υπερκεραστεί απ’ τα κοινά μεταξύ των αντιμαχόμενων μερίδων συμφέροντα.
Έτσι, μια μερίδα, η οποία συνέπιπτε περίπου με την ανώτερη ηγετική τάξη
των ευγενών έτρεφε μια περιφρόνηση προς τις κατώτερες τάξεις, τις οποίες βέβαια χρησιμοποίησαν. Από την πρώτη φάση, μόλις φάνηκε πως θα
κυριαρχούσε το κλίμα της λαϊκής εξέγερσης με τις συνεπαγόμενες λεηλασίες και αρπαγές του οπλισμένου λαού της Θράκης, προκλήθηκε φανερά
μια δυσαρέσκεια στο Νέο και τους συντηρητικούς συνεργάτες του. Ο Καντακουζηνός παρουσιάζει τους οπαδούς τους προκλητικούς, απειλητικούς,
αγενείς, ανόητους και θρασείς απέναντι στους πρώτους απεσταλμένους
του γηραιού. Χρειάστηκε να παρέμβει ο βασιλιάς, ο οποίος απομονώθηκε
από τους λαϊκούς οπαδούς του συζήτησε κατ’ ιδίαν και εμπιστευτικά με
τους πρέσβεις και, το κυριότερο, στο μήνυμα που έστειλε στον παππού
του, διαφοροποιήθηκε από τον όχλο του οποίου την οργή, όπως τονίζει,
δεν μπορούσε να καταλάβει39. Μάλιστα ο Καντακουζηνός σπεύδει να εξηγήσει ότι οι λεηλασίες δεν έγιναν από οπαδούς του Νέου και του ιδίου
αλλά από τυχοδιώκτες που υποκρίνονταν τους οπαδούς των επαναστατών
και απογύμνωναν τους πάντες40.
Παρόλη βέβαια την ανομοιογένεια των επαναστατών, και επειδή ακριβώς οι συνθήκες που θα οδηγούσαν σε δυναμικές διεκδικήσεις και αλλαγές στην εξουσία είχαν ωριμάσει, ο εμφύλιος έληξε με την επικράτηση του
36
37
38
39
40

ΚΑΝΤ. (1828: 93)
ΚΑΝΤ. (1828: 104)
ΚΑΝΤ. (1828: 119)
ΚΑΝΤ. (1828: 94-96)
ΚΑΝΤ. (1828: 93-94)
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Νέου και την ελπίδα να μη διαψευσθούν οι προσδοκίες όλων σχεδόν των
κοινωνικών στρωμάτων που τον στήριξαν.
Η στάση της εκκλησίας
Λίγο πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος, και συγκεκριμένα το 1319, στον πατριαρχικό θρόνο είχε ανέβει ο μοναχός Γεράσιμος. Ήταν προσωπική
επιλογή του Ανδρόνικου Β΄ και τον επέλεξε με κριτήριο τον πειθήνιο
και ήπιο χαρακτήρα του. Πολύ απλοϊκός στους τρόπους του, χωρίς κοσμική παιδεία «διά δ’ ἀμαθίαν καί ἄλλως ἁπλότητα τρόπων ταῖς βασιλικαῖς ἀρεσκείαις πάντη προσήκων. διά γάρ τοῦτο τοιούτους οἱ βασιλεῖς
ἐς τοιαύτας ἐκλέγονται τάς ἀρχάς, ἵνα τοῖς τούτων εὐχερῶς ὑποκύπτωσι προστάγμασι, καθάπερ ἀνδράποδα, καί μηδενί τῶν ἁπάντων ἐναντία
φρονῶσιν»41, όπως αναφέρει ο Γρηγοράς. Επέλεξε λοιπόν ο Ανδρόνικος
ένα πειθήνιο όργανο πιστεύοντας ότι θα έχει ένα βέβαιο σύμμαχο και
υποστηρικτή στις αποφάσεις του. Η πικρή εμπειρία του παρελθόντος δεν
άφηνε περιθώρια για δυναμικούς πατριάρχες που θα του δημιουργούσαν
προβλήματα.
Ωστόσο, ο ρόλος του πατριάρχη Γεράσιμου στη φυγή και το ξέσπασμα
του εμφυλίου είναι, αν όχι ουσιαστικός, οπωσδήποτε χαρακτηριστικός.
Όταν ο Ανδρόνικος Β΄, λίγο πριν τη φυγή του εγγονού του, υποψιάστηκε
τα σχέδιά του και αποφάσισε να τον συλλάβει, εμπιστεύτηκε την απόφασή
του στο Γεράσιμο, ο οποίος έσπευσε στο βασιλιά και του αποκάλυψε το
μυστικό42. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι ο Νέος είχε έναν σημαντικό σύμμαχο,
γεγονός που έπαιξε ρόλο στην επίσπευση της εφαρμογής των σχεδίων του.
Μια μέρα πριν τη φυγή, κατά το Γρηγορά43, ή τη νύχτα της φυγής, κατά

41 ΓΡΗΓ.(1829: 292). Ο τύπος του αμόρφωτου κληρικού γενικά ενοχλεί το Γρηγορά.
Έτσι, συχνά, όταν πρόκειται να διηγηθεί κάτι σχετικά με έναν πατριάρχη, παρατηρεί
περιφρονητικά ότι ο εν λόγω κληρικός-που είναι συνήθως μοναχός-δεν έχει καμιά
σχέση με τη μόρφωση και την παιδεία. Π.χ. Ιωσήφ,(1829: 107)/Αθανάσιος,(1829:180),/
Νήφων (1829: 259)/ Ησαΐας (1829: 360).
Την αμάθειά του Γεράσιμου παραδέχεται και ο ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ(1828:67)
42 ΓΡΗΓ.(1829: 315). ΚΑΝΤ.(1828: 89). Ο ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ μιλά για σημείωμα από
άγνωστο, που περιέχει χωρίο του ευαγγελίου. Ο ΓΡΗΓΟΡΑΣ καθορίζει το συγγραφέα,
που ήταν ο Γεράσιμος. Αυτόν βέβαια υπαινίσσεται και ο ΚΑΝΤ. ,όταν λέει ότι αυτός
που έγραψε το σημείωμα πέθανε πριν το θρίαμβο του Ανδρόνικου.
43 ΓΡΗΓ. (1829:319)
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τον Καντακουζηνό44, ο Γεράσιμος πέθανε. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε
πλήγμα για το Νέο, γιατί έχανε τη συμπαράσταση ενός προσώπου υψηλής
επιρροής μέσα στην πρωτεύουσα. Γενικά ο πατριάρχης Γεράσιμος, τόσο
με τις προειδοποιήσεις του όσο και με τον αιφνίδιο θάνατό του, αποτέλεσε
καθοριστικό παράγοντα-κλειδί για τις περαιτέρω εξελίξεις, αφού επισπεύσθηκε η ανταρσία και η φυγή του εγγονού.
Η στάση του Γεράσιμου συνάδει με τη στάση που θα κρατήσει η ηγεσία της εκκλησίας στην πορεία των γεγονότων. Εννοούμε φυσικά με αυτό
όχι απλώς τη συμπαράσταση στο Νέο αλλά και την ανοιχτή σύγκρουση
του Ησαΐα με τον Ανδρόνικου Β΄.
Στο διάστημα από το θάνατο του Γερασίμου ως την ανάρρηση στο
θρόνο του Ησαΐα45 οι αρχιερείς ήταν πειθήνια όργανα στα χέρια του Ανδρόνικου Β΄. Ο τελευταίος διέταξε να επιβάλουν επιτίμιο στον εγγονό
του και τους συνεργάτες του, μόλις πληροφορήθηκε τη φυγή του εγγονού
του, διαταγή που η σύναξη των αρχιερέων εφάρμοσε αμέσως και «ἦν ἐπί
τούτοις ἰδεῖν καί τό θεῖον πανταχῆ περιφερόμενον εὐαγγέλιον ἔν τε βασιλείοις αὐλαῖς, ἔν ταῖς ὁδοῖς, ἔν τε ἀγοραῖς, καί τούς ὀμνύειν τόν δῆμον
κελεύοντας, ἀφίστασθαι μέν τῆς τοῦ νέου βασιλέως κοινωνίας καί γνώμη
καί χειρί καί γλώττη. συντίθεσθαι δέ βεβαιότερον τῷ γηραιῷ βασιλεῖ»46.
Στον Καντακουζηνό ο αυτοκράτορας παρουσιάζεται να συζητά όσα νομίζει πως είναι δίκαια και να «πείθει χωρισμόν ἀπό Θεοῦ ἐκφωνῆσαι κατά
παντός ἀνθρώπου τοῦ τε νῦν τῷ ἐγγόνω συνόντος τοῦ τ’ ἐσομένου»47. Σε
αυτό το σημείο αναφέρεται και η αποστολή ως πρέσβεων του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Θεόληπτου και του Καλλικρηνίτη στο Νέο προκειμένου
να υπάρξει ειρήνη. Ο Γρηγοράς αντίθετα συμπεριλαμβάνει το Θεόληπτο
στην πρεσβεία μαζί με τη μητέρα του Συργιάννη48.
Στο σημείο αυτό οι δύο ιστορικοί αλληλοσυμπληρώνονται. Και αυτό
γιατί, παρόλο που ο Γρηγοράς αναφέρει τις αποφάσεις της συνόδου,
αμελεί να αναφέρει την άρση του αφορισμού, μετά τη συνθήκη του Ρηγίου, αντίθετα με τον Καντακουζηνό, ο οποίος αναφέρει την τελευταία
απόφαση. Μετά την επιστροφή των πρεσβευτών που πήγαν στο Ρήγιο,
44
45
46
47
48

ΚΑΝΤ. (1828: 94)
ΓΡΗΓ. (1829: 360)
ΓΡΗΓ. (1829: 319)
KANT. (1828: 94)
ΓΡΗΓ. (1829: 320)
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ο Ανδρόνικος Β΄ κάλεσε τα μέλη της συνόδου που βρίσκονταν στην
πρωτεύουσα, δείχνοντας ξεκάθαρα την ανάγκη δημοσιοποίησης ενός
κειμένου ακύρωσης του αφορισμού49.
Το Νοέμβριο του 1323 (στο μεσοδιάστημα δηλαδή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη φάση του εμφυλίου) πατριάρχης εξελέγη ο Ησαΐας,
«μοναχός τις ἐξ ὄρους τοῦ Ἄθω ὑπέρ τά ἐβδομήκοντα ἔτη, μήτ’ ἀξίωμα
ἔχων οὐδέν ἱερατικόν, μήτε γοῦν τά πρῶτα καί στοιχειώδη συνάπτειν
ἀσφαλῶς δυνάμενον γράμματα»50. Μολονότι είχαν ακουστεί πολλές κατηγορίες εναντίον του, ο Ανδρόνικος τον ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο εξαιτίας της μεγάλης αφέλειας και απλοϊκότητάς του. Αφού λοιπόν το
κριτήριο επιλογής του είναι ακριβώς η αμάθεια και η απλοϊκότητά του, δε
δικαιολογείται το ότι στο τέλος τον κατακρίνει ακριβώς γι’ αυτό λέγοντας
ότι θα πρέπει να του χρωστά ευγνωμοσύνη διότι τον επέλεξε ανάμεσα σε
πολλούς επώνυμους και μορφωμένους άνδρες, έναν άνθρωπο που γέρασε
χωρίς καμιά συμμετοχή στα κοινά51.
Δε θα μπορούσε να προβλέψει ότι θα έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με
αυτόν και ότι θα είναι ένα πρόσωπο που θα καθορίσει εν μέρει τις εξελίξεις.
Με βάση τα όσα αναφέρονται στο Γρηγορά, ο Ησαΐας ήταν ένας δυναμικός
εκπρόσωπος της εκκλησίας και της αντίληψης ότι αυτή δικαιούται να έχει
άποψη και να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. Αμέσως λοιπόν μόλις ανεβαίνει στο πατριαρχικό θρόνο και έχοντας εμπιστοσύνη στη μεγάλη αγάπη
που του είχε ο Ανδρόνικος, φρόντισε π.χ. να υποδαυλίσει την παλιά ευμένειά
του προς τον πιγκέρνη, το Φιλανθρωπηνό, οι συμβουλές του οποίου, κατά
το Γρηγορά αποδείχτηκαν σωτήριες και μάλιστα σε περίοδο αναταραχής52.
Ο Καντακουζηνός δεν αναφέρει τίποτα για την εσωτερική διαμάχη
στους κόλπους της εκκλησίας, σε αντίθεση με το Γρηγορά που -όπως αναφέρθηκε- παρουσίασε τον Ησαΐα ως συνωμότη και στασιαστή, του οποίου
οι πράξεις προκαλούν την οργή όχι μόνο του γηραιού αλλά και πολλών
49 «Συναγαγών δ’ ἐν βασιλείοις εὐθύς τούς ἐν τῇ Κωνσταντίνου εὑρεθέντας ἀρχιερέας,
τούς τε ὅρκους ἐπετέλει, καί τόν πρότερον ἐκφωνηθέντα κατά τοῦ νέου βασιλέως καί
τῶν συνόντων διέλυεν ἀφορισμόν, βασιλέα πάλιν τόν ἔγγονον κελεύσας καί εἶναι καί
ὀνομάζεσθαι», ΚΑΝΤ(1828:116)
50 ΓΡΗΓ. (1829: 360)
51 «αὐτόν δ’ οὐ μόνον ἐγώ προὐβαλόμην αὐτός, ἀλλά καί αὐτός ἐξελεξάμην καί τῶν
πολλῶν καί περιβλέπτων καί ἐλλογίμων ἀνδρῶν προὔκρινα, ἄνθρωπον ἐν ἰδιωτεία
καταγηράσαντα καί μήτ’ ἱερωσύνης τυχόντα, μήτ’ ἐμφανείας τινός», ΓΡΗΓ. (1829: 443).
52 ΓΡΗΓ. (1829: 360-361)
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αρχιερέων. Γενικεύοντας το πρόβλημα που δημιουργείται με τη στάση του
Ησαΐα, ο Γρηγοράς δείχνει έμμεσα την υποστήριξή του στον αυτοκράτορα.
Δεν είναι ένας παράλογος αυτοκράτορας, που ο εγωϊσμός του τον εμποδίζει
να σκεφτεί σωστά αλλά ένας από τους πολλούς που ενοχλούνται πολύ από
τις συνωμοτικές κινήσεις του εκπροσώπου της εκκλησίας. Έτσι, οι αρχιερείς
που τον υποστήριζαν «πολλήν ἀναίδειαν τῆς τοῦ πατριάρχου διανοίας καί
γλώττης καταγνόντες ἀφορισμόν καί αὐτοί συναθροισθέντες ἐξεφώνησαν
κατ’αὐτοῦ καί τῶν αὐτοῦ συμφρονούντων τῇ ἀπονοία, ἅτε νεωτεροποιόν
καί συνωμοσίας συσκευαστήν διά δωροδοκίαν γενόμενον. παρῆγον δέ καί
κανόνας καί νόμους, οἵ πολλήν αὐτῷ τήν καταδίκην ἐπήντλουν»53. Ο αφορισμός δηλ. του Ησαΐα παρουσιάζεται ως συνέπεια μιας απόπειρας συνωμοσίας, της οποίας προηγήθηκε ανταλλαγή όρκων, εξ’ ου και η νόμιμη και σύμφωνη με τους κανόνες της εκκλησίας καταγγελία από τμήμα της συνόδου
ενάντια στον πατριάρχη και τους συνωμότες στο όνομα του 18ου κανόνος
της συνόδου της Χαλκηδόνας και του 4ου κανόνος της «ἐν Τρούλω» Συνόδου. (Ο Γρηγοράς παραθέτει το 18ο κανόνα της συνόδου της Χαλκηδόνας,
όπου αναφέρεται ότι απαγορεύεται το έγκλημα της φρατρίας ή συνωμοσίας). Με αυτόν τον τρόπο η απόφαση για εγκλεισμό του Ησαΐα παρουσιάζεται από το Γρηγορά ως η μόνη σωστή και δίκαιη λύση, αφού ο Ανδρόνικος
εφάρμοζε τους ιερούς κανόνες ενάντια στους στασιαστές, εν αντιθέσει προς
τον Καντακουζηνό που παρουσιάζει τον Ανδρόνικο Β΄ να ενεργεί σε αυτή
την περίπτωση βιαστικά, αυθόρμητα και υπό την επήρεια του θυμού του.
Οι συνέπειες του εμφυλίου
Άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε συνέπειες του εμφυλίου θα αναζητηθούν κυρίως στο έργο του Γρηγορά, ο οποίος γράφει μετά τον πόλεμο
και γνωρίζει τα αποτελέσματα έχει δε πλατύτερους ορίζοντες και σταθερή
προσωπική κρίση.
Αμέσως λοιπόν μετά την αναφορά στη φυγή του Νέου (20 Απριλίου
1321) και πριν αρχίσει να εκθέτει τα γεγονότα του εμφυλίου, ο Γρηγοράς,
εκφραζόμενος σχεδόν ποιητικά τοποθετείται απέναντι στις συνέπειες μιας
εξέγερσης Οι παράγραφοι αναφέρονται συγκεκριμένα στις καταλυτικές
συνέπειες μιας εξέγερσης τόσο για την κοινωνική τάξη και ευρυθμία όσο
και για την άμυνα του κράτους54. Οι απόψεις που εκφράζονται έχουν βέβαια
53 ΓΡΗΓ. (1829: 406)
54 ΓΡΗΓ. (1829: 316).
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γενικό χαρακτήρα, θα μπορούσαν, ωστόσο, να αποτελέσουν μια εισαγωγή
στην αναζήτηση συγκεκριμένων συνεπειών, αφού και σε αυτό τον εμφύλιο,
όπως σε κάθε πολεμική περίοδο, σημειώθηκαν ανατροπές των ισχυουσών
ηθικών, κοινωνικών και πνευματικών αξιών.
Ο Καντακουζηνός, συμμετέχοντας ενεργά στα γεγονότα, και μάλιστα
ως ηγετικό στέλεχος, δε διατυπώνει ξεκάθαρα τις απόψεις και τις κρίσεις
του σχετικά με τις καταστροφικές πραγματικά συνέπειες του πολέμου. Η
αίσθηση της κρισιμότητας της κατάστασης και η προαίσθηση για τις καταστροφικές συνέπειες της σύγκρουσης δηλώνεται βέβαια ήδη από την
αρχή, πριν το ξέσπασμα του εμφυλίου. Φαίνεται, ωστόσο, πως οι προκαταβολικές τύψεις του Καντακουζηνού και όσων μετείχαν ενεργά στα γεγονότα55 δε στάθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν τον εμφύλιο. Χωρίς καμιά
συνείδηση της αναγκαιότητας για προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των
εξωτερικών κινδύνων και των εσωτερικών δυσχερειών της κατακερματισμένης αυτοκρατορίας, οι υπεύθυνοι κράτησαν μια στάση σχετικά απαθή
σε αυτά τα προβλήματα. Το τελευταίο προκύπτει και από τις δύο αλληλοσυγκρουόμενες σε πολλά σημεία πηγές, το Γρηγορά και τον Καντακουζηνό, εκ των οποίων ο πρώτος επιρρίπτει ευθύνες στους νέους ευγενείς του
περιβάλλοντος του Νέου, ο δε δεύτερος στο περιβάλλον του Ανδρόνικου
Β΄ ή και στον ίδιο τον Ανδρόνικο Β΄.
Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως με τη βοήθεια του έργου του Καντακουζηνού ο αναγνώστης δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μια εποπτεία της
ιστορικής κατάστασης, της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της βυζαντινής κυβέρνησης, της διαρκούς προώθησης των Τούρκων και Σέρβων, της
διάστασης ανάμεσα στις παραδοσιακές αξιώσεις της άρχουσας τάξης-που
εκπροσωπεί την ιδέα της αυτοκρατορίας-και στην πραγματικότητα δηλ. την
ερήμωση της χώρας, τη φτώχεια, την οικονομική κατάρρευση. Πολύ συχνά
μας δίνει εκών άκων πληροφορίες για την κοινωνική κατάσταση. Γνωρίζει
π.χ. το αδιέξοδο των χωρικών, οι οποίοι από τη μια έφερναν το μεγαλύτερο
βάρος της φορολογίας και από την άλλη ληστεύονταν από τους στρατιώτες
και των δύο παρατάξεων που τους μεταχειρίζονταν σαν κατοίκους εχθρικής
χώρας56.
55 ΚΑΝΤ (1828: 21-22)
56 ΚΑΝΤ. (1828: 137)
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Abstract
In the first half of the 14th century, the Byzantine Empire went through
a major internal crisis that was manifested in the form of civil wars. At
the level of power, they had the form of interdynastic disputes. However,
these disputes were accompanied by broad political battles and social
unrest, which, in some cases, evolved in real social war. The proposed
paper investigates the underlying causes of the first civil war of the 14th
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century (1321-1328, between Andronikos II and his grandson Andronikos
III Palaiologos), while it points out the role of persons, of social classes,
of the church and of foreigners –Bulgarians, Serbs, Genovese- involved
in the internal affairs of Byzantium, as they result from the work of
Nicephorus Gregoras and John VI Kantakouzenos. What is interesting is
that, due to their different social origin -Gregoras belongs to the category
of intellectuals of the time who, due to their relatively humble origin and
modest financial capacity, wished to perpetuate the ideological language
of the political dominance of the Byzantine state administration, unlike
Kantakouzenos whose family belonged to the feudal aristocracy of the Late
Byzantine era- and also due to the dissimilar character of the work of the
two historians, we can identify a different perspective and focus in these
two sources: Gregoras seems to favor Andronikos II, while Kantakouzenos
supports Andronikos III Palaiologos. This allows us to better investigate
and highlight the facts and their aspects, as well as how the attachment
to the state administration shaped dependencies from the groups and the
courts of various powerful persons who controlled the situation a given
time.
Λέξεις κλειδιά: κρίση, εμφύλιος πόλεμος, 14ος αιώνας, κοινωνικές τάξεις, Εκκλησία.

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ
† Maka Kamushadze*
Οι ελληνογεωργιανές σχέσεις είναι σχέσεις πολλών αιώνων. Σε όλους
αυτούς τους αιώνες οι επαφές ανάμεσα στους δύο λαούς εμβαθύνονταν
και επεκτείνονταν. Ο μύθος των Αργοναυτών, του Προμηθέα, οι ελληνικές
αποικίες στην Κολχίδα, τα ευρήματα της Ρωμαϊκής εποχής, οι μεταφράσεις της Βυζαντινής εποχής αποδεικνύουν ακόμα μια φορά το πόσο σφιχτά είναι δεμένοι μεταξύ τους ο γεωργιανός και ο ελληνικός λαός καθώς
και οι πολιτισμοί τους. Από το τέλος του 18ου αιώνα, όταν ο γεωργιανός
βασιλιάς Ηράκλειος ο Β΄ για την ανάπτυξη της βιομηχανίας εξόρυξης μεταλλευμάτων προσκάλεσε στη Γεωργία τους Έλληνες ειδικούς, αυτές οι
σχέσεις πέρασαν σε μια άλλη φάση. Περίπου οχτακόσιοι Έλληνες ειδικοί
με τις οικογένειές τους εγκαταστάθηκαν στις περιοχές Αχτάλα και Αλαβέρντι (σημερινή Αρμενία). Η πορεία της μετανάστευσης δεν σταμάτησε
εδώ. Εκτός από τους ειδικούς ορυχείων, στη Γεωργία μετακόμισαν και
Έλληνες άλλων επαγγελμάτων καθώς και έμποροι. Σχεδόν όλο το 19ο και
τις αρχές του 20ού αιώνα οι Έλληνες, που ξέφυγαν από τον τούρκικο ζυγό,
βρήκαν ειρήνη και ησυχία στη Γεωργία. Για χιλιάδες Πόντιους η Γεωργία
έγινε δεύτερη πατρίδα.1
Η θετική στάση του γεωργιανού λαού προς τον ομόθρησκο ελληνικό
λαό και την Ελλάδα σαφέστατα αντικατοπτρίζεται στο γεωργιανό τύπο
του δέκατου ένατου αιώνα. Όλοι οι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της
Ελλάδας, όπως η Ελληνική Επανάσταση (1821-1832), η επανάσταση της
Κρήτης (1897), η Μικρασιατική Καταστροφή είχαν μεγάλη απήχηση στο
γεωργιανό κοινό καθώς και στον έντυπο τύπο.
Όπως είναι γνωστό σε περισσότερες χώρες του κόσμου ο έντυπος τύπος εμφανίζεται από το 19ο αιώνα, με εξαίρεση το Στρασβούργο, το Άμστερνταμ και το Παρίσι όπου οι πρώτες εφημερίδες κυκλοφορούν ήδη από
το 17ο αιώνα. Στην Γεωργία στο τέλος του 18ου αιώνα εμφανίζονται έντυπα
*
1

† Maka Kamushadze, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical
Philology, Byzantine and Modern Greek Studies. email: maka.kamushadze@gmail.
com.
Greeks in Georgia (2000: 39-44).
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φυλλάδια σαν πληροφορικά δελτία ή φύλλα πληροφοριών. Η πρώτη γεωργιανή εφημερίδα όμως εκδόθηκε το 1819 και λεγόταν «Η εφημερίδα της
Γεωργίας» μετέπειτα «Η Γεωργιανή εφημερίδα». Η εφημερίδα σταμάτησε
να εκδίδεται το 1821. Ήδη στην πρώτη γεωργιανή εφημερίδα από το Νοέμβρη του 1820 φωτίζεται το θέμα της συνθηκολόγησης στην Πρέβεζα
και του Αλή Πασά, κλπ. Δυστυχώς δεν διαθέτουμε όλα τα φύλλα της πρώτης γεωργιανής εφημερίδας και δε μπορούμε κατά συνέπεια να παρουσιάσουμε την πλήρη εικόνα του θέματος. Για κάποιο χρονικό διάστημα στη
Γεωργία δεν κυκλοφορούσαν εφημερίδες, στις επόμενες δεκαετίες όμως
σποραδικά ανοίγουν και κλείνουν εκδοτική οίκοι. Από τη δεκαετία του
πενήντα άρχισαν να κυκλοφορούν οι εφημερίδες χωρίς διακοπή. Ο Γεωργιανός τύπος έπαιζε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή της Γεωργίας
καθώς και ολόκληρου του Καυκάσου. Παρ’ όλη την αυστηρή λογοκρισία
από τη ρωσική πλευρά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης – οι εκδότες προσέφεραν ένα ρεαλιστικό αποτύπωμα της κοινωνίας, τον τρόπο που σκεφτόταν αυτή, τις κυρίαρχες αξίες εκείνης της εποχής (από το τέλος του
18ου αιώνα η Γεωργία έχασε την ανεξαρτησία και αποτελούσε μέρος της
ρωσικής αυτοκρατορίας). Θα μιλήσω για δύο σημαντικότερες γεωργιανές
εφημερίδες Droeba και Iveria οι οποίες πολύ έντονα και λεπτομερειακά
φωτίζουν τα γεγονότα που εξελίσσονταν στην Ελλάδα. Από το 1866 αρχίζει να κυκλοφορεί η εφημερίδα Droeba αρχικά μόνο τρεις φορές την
εβδομάδα και ύστερα καθημερινά. Μια άλλη πολύ σημαντική εφημερίδα η
Iveria άρχισε να κυκλοφορεί από το 1877, αρχικά σε εβδομαδιαία έκδοση
και από το 1886 καθημερινά. Ο εκδότης και συντάκτης της εφημερίδας
ήταν ο διάσημος γεωργιανός συγγραφέας και λαμπρή προσωπικότητα ο
Ιλία Τσαβτσβάτζε. Στις στήλες των εφημερίδων του 19ου και αρχές του
20ού αιώνα το θέμα της Ελλάδας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και
η στάση της Ευρώπης προς την Ελλάδα κατέχει περίοπτη θέση. Ιδιαίτερα
το ζήτημα της Κρήτης γενικά και η επανάσταση στο τέλος του 19ου αιώνα
τραβάει την προσοχή των γεωργιανών εφημερίδων.
Όσον αφορά την ιστορία της Κρήτης στον 19ο αιώνα, είναι γνωστό ότι
το νησί μετά την Ελληνική Επανάσταση παραχωρήθηκε από τον σουλτάνο
στο Μεχμέτ Άλη της Αιγύπτου και η αιγυπτιακή κυριαρχία στο νησί διατηρήθηκε ως τον τουρκοαιγυπτιακό πόλεμο του 1838-1839. Το 1841 εκδηλώθηκε επαναστατικό κίνημα που απέτυχε. Η ιδέα της απελευθέρωσης δεν
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άφηνε τους κατοίκους του νησιού και το Μάϊο του 1866 ξέσπασε η μεγάλη
Κρητική επανάσταση. Τουρκικός στρατός στάλθηκε για να την καταπνίξει. Οι επιχειρήσεις συνεχίσθηκαν σποραδικά σε άλλες περιοχές ως την
άνοιξη του 1869. Στο μεταξύ είχαν διακοπεί οι διπλωματικές σχέσεις της
Ελλάδας με την Τουρκία που με τελεσίγραφο ζητούσε από την ελληνική
κυβέρνηση να σταματήσει την αποστολή πολεμικού υλικού, αξιωματικών
και εθελοντών στην Κρήτη. Η Ελλάδα απέρριψε το τουρκικό τελεσίγραφο, και οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να επέμβουν για να αποτρέψουν
γενικότερη σύγκρουση των δύο χωρών. Η Κρητική επανάσταση αυτή τη
φορά τερματίστηκε με την ικανοποίηση των αξιώσεων της Τουρκίας. Το
1878 ξέσπασε ξανά επανάσταση στην Κρήτη. Ενώ το απελευθερωτικό κίνημα απλώθηκε σ’όλο το νησί οι εκπρόσωποι των δυνάμεων στο Συνέδριο
του Βερολίνου απέρριψαν το αίτημα των Κρητικών για την ένωση με την
Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 1878 υπογράφτηκε η «Σύμβαση της Χαλέπας». Οι παραβιάσεις της σύμβασης αυτής από τους Τούρκους του νησιού
οδήγησαν σε εξεγέρσεις (1889 και 1895) που πνίγηκαν στο αίμα και το
1897 ο επαναστατικός αναβρασμός στην Κρήτη είχε κορυφωθεί. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στην Κρήτη τον στρατό για ενίσχυση των επαναστατών. Η αντίδραση της Τουρκίας υπήρξε άμεση. Παρά την προσπάθεια
των μεγάλων δυνάμεων να αποτρέψουν τον ελληνοτουρκικό πόλεμο, η
Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας στις 5 Απριλίου του
1897. Ο τουρκικός στρατός καλά οργανωμένος και ισχυρότερος αριθμητικά προχώρησε στο ελληνικό έδαφος και κατέλαβε την Λάρισα. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την μεσολάβηση των δυνάμεων και στις 20 Μαΐου
υπογράφτηκε ανακωχή μεταξύ των εμπόλεμων.2
Η συνθήκη ειρήνης, που υπογράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη στις
22 Νοεμβρίου του 1897 ήταν ταπεινωτική για την Ελλάδα, που υποχρεώθηκε να πληρώσει στην Τουρκία πολεμική αποζημίωση 100 εκατομμυρίων
χρυσών φράγκων, τεράστιο ποσό για τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας και η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις και
υποχρεώθηκε να δεχθεί «Διεθνή οικονομικό έλεγχο, που θα εξασφάλιζε
την εξόφλησή του. Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων καθώς και η ήττα
του ελληνικού στρατού ήταν βαρύ πλήγμα για την Ελλάδα.3
2
3
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Μας ενδιαφέρει το πώς εμφανίζονται στις γεωργιανές εφημερίδες όλα
αυτά τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την Κρήτη. Γενικά οι ειδήσεις στην εφημερίδα παρουσιάζονταν με τον εξής τρόπο: ειδήσεις από την
Άγια Πετρούπολη και κυβερνητικές διαταγές, ειδήσεις για το εξωτερικό
και ειδήσεις από τις ρώσικες και ξένες εφημερίδες. Πρέπει να πω ότι οι
εφημερίδες ταυτόχρονα φωτίζουν όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται στην
Κρήτη. Η εφημερίδα Droeba δε βασίζεται μόνο στις πληροφορίες από τις
ξένες εφημερίδες όπως Times, Public, Temps, Constitutionnele, France,
Patrie, Independence Belge, Morning post, Lerent Herald, αλλά διαθέτει
δική της πηγή στην Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. Το υλικό που βρήκα
είναι τεράστιο, παρουσιάζω μερικά παραδείγματα για να υπάρχει γενική
εικόνα για τι γράφουν οι προαναφερθείσες εφημερίδες. Στην εφημερίδα
Droeba του 1869 διαβάζουμε:
«Η οθωμανική αυτοκρατορία κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για τη συμπαράσταση και οικονομική ενίσχυση των επαναστατημένων στην Κρήτη, για
την αποστολή εθελοντών στο νησί, για την προπαγάνδα για ένωση με την
Ελλάδα και υποβάλει τελεσίγραφο που αποτελείται από τέσσερις παραγράφους. Απειλείται με απέλαση των πρεσβευτών. Οι ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν
το κίνδυνο του πολέμου και προσπαθούν να παίξουν τον ρόλο μεσολαβητή.
Παρ’όλα αυτά η ένοπλη διαμάχη εξελίσσεται. Η Ευρώπη διοργανώνει διπλωματικά συνέδρια και ζητάει από την Ελλάδα να ικανοποιήσει μερικά από τα
αιτήματα της Τουρκίας. Ο ελληνικός λαός κατηγορηματικά αρνείται να δεχτεί
τις συμβουλές των συνεδρίων. Ο πατριωτικός πάθος είναι υψηλός αλλά η πολεμική προετοιμασία δεν φτάνει εξάλλου υπάρχει πρόβλημα με τα όπλα. Αντίστοιχα η ελληνική κυβέρνηση κάνει συμβιβασμό και δέχεται να εκπληρώσει
τα αιτήματα των Ευρωπαϊκών δυνάμεων».4
«Η Ελλάδα έβγαλε νόμο για δάνειο 100 εκατομμυρίων δραχμών Παντού ανοίγουν ταμεία για να μαζέψουν τα χρήματα, όσο μπορεί ο καθένας. Οι πλούσιοι
Έλληνες από το εξωτερικό δίνουν χρήματα στην κυβέρνηση».5

Ο Γεωργιανός τύπος γράφει ότι ο ελληνικός πληθυσμός με φόβο περιμένει την απόφαση της κυβέρνησης σχετικά για την εκπλήρωση του
αιτήματος του διπλωματικού συνεδρίου. Θέλουν να πιστέψουν ότι η Ελ4
5
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λάδα δεν θα δεχτεί την απόφαση των διπλωματών. Ο κόσμος στα καφενεία συζητάει μόνο για την πολιτική, θαυμάζει τους εθελοντές και την
πατριωτική στάση της κυβέρνησης. Στις 5 Φεβρουαρίου ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται και να απειλεί τον βασιλιά επειδή εκείνος αποφάσισε να
υλοποιήσει τα αιτήματα του συνεδρίου.6
Όσον αφορά την στάση της Ευρώπης προς το ζήτημα της Κρήτης, οι
γεωργιανές εφημερίδες μάς δίνουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, διαβάζουμε:
«στις αρχές της ελληνοτουρκικής διαμάχης κάπως διαπιστώνονταν η συμπαθητική τάση της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Αντιπρόσωποι μερικών χωρών
σαν τη Γαλλία πολεμούσαν δίπλα στους Έλληνες εθελοντές. Το Βελιγράδι
λέει, ότι αν η Τουρκία ζητήσει να εξορίσει τους Έλληνες από τη Σερβία, αυτή
δε θα δεχτεί».7

Επίσης διαβάζουμε:
«η ένοπλη διαμάχη μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας δε συνέφερε την Ευρώπη. Κάποιο χρονικό διάστημα από μακριά παρακολουθούσαν τα γεγονότα,
μετέπειτα προσπάθησαν να ησυχάσουν τη κατάσταση. Ο γεωργιανός τύπος
υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είχε ελπίδα για την ευρωπαϊκή βοήθεια, αλλά
ύστερα διατυπώνει την άποψη μιας αθηναϊκής εφημερίδας που λέει: αντί των
συμμάχων εμείς συναντήσαμε ευρωπαϊκό συνασπισμό εχθρών εναντίον μας».

Οι Γεωργιανές εφημερίδες δεν αρκούνταν να τυπώνουν μόνο ειδήσεις
που αφορούσαν το ζήτημα της Κρήτης, αλλά και να αφιερώνουν ολόκληρα
άρθρα σ’αυτό το ζήτημα. Εξετάζοντας τις δημοσιεύσεις εφημερίδας Iveria
από τις 23 Ιανουαρίου του 1897 μέχρι τις 18 Ιουνίου του ίδιου έτους στη
στήλη Εξωτερικό, με τον τίτλο Ανατολικό ζήτημα, διαπιστώνουμε ότι δεν
υπάρχει ούτε ένα φύλλο (σημειωτέον ότι η έκδοση της εφημερίδας ήταν
καθημερινή) που να μην περιέχει ολόκληρο άρθρο ή τηλεγράφημα από τις
διάφορες πόλεις, που να αφορούν το προαναφερόμενο θέμα. Σε όλα τα
άρθρα, συντάκτης των οποίων ήταν ο ίδιος ο Ιλία Τσαβτσβάτζε, είναι σαφής
η στάση του συγγραφέα, καθώς και όλης της γεωργιανής κοινωνίας. Θα παρουσιάσω μόνο ένα άρθρο για να δείξω το γενικό πάθος των δημοσιεύσεων:
6
7

Droeba, №8, 20/02/1869.
Droeba, №10, 20/02/1869.

MAKA KAMUSHADZE

64

Εξωτερικό. Ανατολικό ζήτημα
«Η Αναστάτωση στην Κρήτη συντάραξε όλη την Ευρώπη. Όλους τους έβαλε
σε βαθύ στοχασμό. Βέβαια κανένας δεν νοιάζεται ούτε για τους Κρητικούς
και ούτε για την Ελλάδα. Το τι θα πάθουν οι Έλληνες δεν ενδιαφέρει την
Ευρώπη. Όλες οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης σκέφτονται να μην κινδυνέψουν τα συμφέροντά τους … Μερικές ευρωπαϊκές δυνάμεις κατηγορούν την
Αγγλία σχετικά με την αναστάτωση στην Κρήτη και την επέμβαση της Ελλάδας. Φταίει η Ελλάδα λένε οι γερμανικές εφημερίδες.
Σημειωτέον ότι σε πολλές χώρες η κυβέρνηση και ο λαός δεν έχουν την ίδια
γνώμη για το ζήτημα της Κρήτης. Στην Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία ο λαός δεν
κρύβει αντίθετα παγκοσμίως δείχνει την συμπαράσταση προς τους Έλληνες.
Παρ’όλο που οι κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων απειλούν και φοβερίζουν την Ελλάδα και την Κρήτη, οι Έλληνες δεν υπακούνε και ετοιμάζονται
για πόλεμο εναντίον των Τούρκων.»

Σας παρουσίασα ένα απόσπασμα από το άρθρο της Εφημερίδας Ιβέρια
από τις 13 Φεβρουαρίου του 1897 που μπορεί να αντιπροσωπεύσει τη στάση του γεωργιανού τύπου προς το ζήτημα της Κρήτης.8
Εκτός από τα άρθρα του τύπου, η επανάσταση της Κρήτης βρήκε βαθιά
απήχηση και στους γεωργιανούς νέους, που σπούδαζαν εκείνη την εποχή
στην Αγία Πετρούπολη (η Γεωργία από το τέλος του 18ου αιώνα αποτελούσε ένα μέρος της ρώσικης αυτοκρατορίας). Διαθέτουμε ένα πολύ σημαντικό γράμμα των γεωργιανών φοιτητών προς τους φοιτητές της Αθήνας
(στις 5 Μαρτίου του 1897), στο οποίο εκφράζουν τον απέραντο σεβασμό
και τη συμπαράστασή τους για τα γεγονότα της Κρήτης. Στο γράμμα φαίνεται και η αρνητική διάθεση των φοιτητών προς τις μεγάλες δυνάμεις της
Ευρώπης. Το γράμμα είναι στα γαλλικά:
«Οι γεωργιανοί φοιτητές εκφράζουν συμπαράσταση στους φίλους καθώς και
σ’όλο το μεγάλο ελληνικό λαό...Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις πήγαν με
το μέρος του εχθρού. Εσείς συνεχίζετε το μεγάλο ανθρώπινο έργο. Αυτές οι
μεγάλες δυνάμεις σκέφτονται μόνο τα συμφέροντά τους. Σκέφτονται, ότι μόνο
σ’αυτούς ανήκει ο κόσμος και σπεύδουν να πατήσουν ό,τι ζει ελεύθερα. Αρνούνται να εξετάσουν το ζήτημα της προσάρτησης του νησιού το οποίο με το
σώμα και ψυχή ανήκει σε σας! Εσείς είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε τον
8
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πόλεμο για την ελευθερία και την ανθρώπινη πρόοδο παρ’όλα τα εμπόδια.
Εσείς λέτε ότι κάθε λαός ανήκει μόνο στον εαυτό του και πρέπει να κυβερνιέται από τον εαυτό του. Έχετε απολύτως δίκιο... Οι κυβερνήσεις θέλουν να
κόψουν τις σχέσεις μαζί σας αλλά μην ξεχνάτε ότι στην ευρωπαϊκή κοινωνία
είναι πολλοί που έχουν την ίδια γνώμη με σας.
Τώρα, σ’αυτή τη σημαντική στιγμή, εμείς τα τέκνα του λαού, που στενά
είναι συνδεδεμένος μαζί σας, λαού που θυμάται και σας είναι ευγνώμων, δεν
μπορούμε να μην εκφράσουμε την συμπαράστασή μας και να μην σας ευχηθούμε επιτυχία!
Ζήτω η Ελλάδα και η νίκη στην βία!»9

Το γράμμα των γεωργιανών φοιτητών καθώς και τα αποσπάσματα από
τις γεωργιανές εφημερίδες του 19ου αιώνα αποδεικνύουν: 1) Ο γεωργιανός
τύπος - έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την ιστορία της
και όλα τα γεγονότα της ιστορίας ταυτόχρονα φωτίζονταν στο γεωργιανό
τύπο, 2) Ο γεωργιανός λαός πάντα θεωρούσε τον ελληνικό λαό σημαντικό
σύμμαχο στην πορεία της ιστορίας.
Βιβλιογραφία:
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Abstract
Georgian people’s attitude towards Greece and the Greeks, with whom
it shared common faith, was vividly reflected in the 19th century Georgian
print media. As it is known, the first Georgian newspaper was issued in
9
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1819 and existed until 1822. It is the period when the Greeks started the
War of Independence against the 400 hundred year Turkish domination.
The Georgian Papers extensively covered the events unfolding in Greece
in the column for Foreign Affairs and supported the Greeks in their struggle against the Ottomans. Georgian newspapers regularly followed news
from Greece throughout the 19th century. Particular attention was paid to
the Cretan resistance at the end of the 19th century, while the Cretan revolt
of 1897 was closely covered by the newspaper Droeba and Iveria.
The newspapers Iveria and Droeba along with building national identity, they also contributed to fostering resistance against Russia’s imperial
policy. Despite Russian censorship, it managed to reflect public opinion
and aspirations. The newspapers were highly sensitive to events on Crete.
Since January 1897, all of their issues contained information about Crete.
They were of two types: a. news about Crete, translated from different
foreign periodicals and b. a series of articles called Eastern Affairs, which
appeared in a column Abroad and were evidently written by the editor, Ilia
Chavchavadze himself. They were devoted to Greek and Turkish relations,
the position of European states towards Greece and the general evaluation
of Greek history.
The Cretan events were broadly discussed not only in Georgian print
media but by the Georgian public as well, especially the youth. Georgian
students in Sankt-Peterburg decided to send a letter of support to their
peers in Athens. The letter is dated March 5, 1897 and is in French.
My article is the first attempt to study the coverage of the Crete revolt of
1897 in the 19th century Georgian newspapers. The response of the Georgian media to this event, as well as to the political developments in 19th
century in Greece.
Λέξεις κλειδιά: Κρήτη, επανάσταση, γεωργιανός τύπος

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΕΓΧΕΊΡΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΞΌΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΗ ΓΕΝΕΎΗ ΙΆΚΩΒΟΥ ΡΊΖΟΥ ΝΕΡΟΥΛΟΎ ΜΈΣΑ ΑΠΌ
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΆΝΝΗ ΚΑΡΑΤΖΆ ΣΤΗΝ ΠΊΖΑ
Βασιλική Χ. Τζώγα*
Στην αρχή της επιστολής που ο διανοούμενος Φαναριώτης Ιάκωβος
Ρίζος Νερουλός συντάσσει την 25η Σεπτεμβρίου του 1826 στη Γενεύη και
στη συνέχεια αποστέλλει στο διαμένοντα στην Τοσκάνη πρώην ηγεμόνα
της Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά περιέχεται η εναργέστατη δήλωση της φιλόδοξης στοχοθεσίας του στο απαιτητικό πεδίο της ιστοριογραφίας εν μέσω
μάλιστα μίας περιόδου που η Ελληνική Επανάσταση διέρχεται την πλέον
κρίσιμη καμπή της τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Γράφει χαρακτηριστικά ο Νερουλός: «Ἐπειδή καταγίνομαι εἰς τήν σύνταξιν
τῆς γραικικῆς νεωτέρας ἱστορίας, τήν ὁποίαν ἀγωνίζομαι νά ὑπερβῇ κατά
τήν ἀκρίβειαν ὅλας ὅσας συνέγραψαν καί πρίν καί μετά τήν ἐπανάστασιν
οἱ Εὐρωπαῖοι, ἔχω ἀνάγκην διαφόρων καί ἀληθῶν ὑλῶν. Αὐτάς δέν εἶναι
δυνατόν νά τάς εὕρω εἰς τάς ἱστορίας τῶν Εὐρωπαίων […]»1.
Η συγκεκριμένη επιστολή συνιστώντας το κεντρικό ερευνητικό μας
αντικείμενο απαρτίζει μαζί με άλλες επτά επιστολές, προερχόμενες επίσης
από τη γραφίδα του Νερουλού (1778–1849) και εκτεινόμενες χρονικά από
το Σεπτέμβριο του 1826 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 1827, ένα πλουσιότατο σε αθησαύριστες και αναξιοποίητες μέχρι σήμερα πληροφορίες επιστολογραφικό corpus, το οποίο απόκειται στο συγκροτούμενο από συνολικά
τριάντα φακέλους Αρχείο του Ιωάννη Καρατζά τμήμα του γενικότερου Αρχείου των οσποδάρων / ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας Ιωάννη
Καρατζά (ci. 1745–1844) και Μιχαήλ Β΄ Σούτσου (1784–1864) αντίστοιχα.
Αυτό φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη2 που στεγάζεται στην Οικία Στέφανου και Πηνελόπης Δέλτα στην Κηφισιά, ενώ
πρέπει να προσθέσουμε ότι όλα τα προαναφερθέντα αυτόγραφα επιστολικά
*
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κείμενα του Νερουλού έχουν ως κοινό παραλήπτη τον αυτοεξόριστο από το
1819 στην Πίζα Ιωάννη Καρατζά.
Πριν προχωρήσουμε στη διεξοδικότερη ανάλυση της επιστολής, για
την οποία οφείλουμε να επισημάνουμε ότι περιέχει ένα σημαντικό για
την ιστοριογραφική απόπειρα του Νερουλού πρωτογενές υλικό, κρίνουμε
χρήσιμο να παραθέσουμε κάποια διευκρινιστικά στοιχεία που διαφωτίζουν περαιτέρω την πολυκύμαντη εξελικτική πορεία του Νερουλού με την
τριπλή ιδιότητα του διπλωμάτη, του πολιτικού και του λογίου στο μετεπαναστατικό ευρωπαϊκό προσκήνιο. Ιδιαίτερη έμφαση παράλληλα θα δοθεί
και στη σκιαγράφηση του διάπυρου φιλελληνικού κλίματος που φαίνεται
να είχε διαμορφωθεί και εδραιωθεί κατά τα πρώτα έτη που έπονται της
εκδήλωσης της Ελληνικής Επανάστασης στους δύο πόλους γύρω από τους
οποίους περιελίσσεται η έρευνά μας, δηλαδή στις πόλεις της Γενεύης και
της Πίζας.
Η πρώτη έλευση του Νερουλού στην Ελβετία τοποθετείται χρονικά στο
Φεβρουάριο του 1823 όταν μαζί με άλλους 161 πρόσφυγες φθάνει από το
Kischneff της Βεσσαραβίας στη Ζυρίχη3, ενώ η βραχύχρονη επαφή του με
την πόλη της Γενεύης πραγματοποιείται το Μάρτιο του 1823. Ο Νερουλός
είναι πλέον από τον Ιούλιο του 1821 αυτοεξόριστος από τις ημιαυτόνομες
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και πρώην υψηλός αξιωματούχος, δηλαδή μέγας ποστέλνικος / πρωθυπουργός στις ηγεμονικές αυλές τόσο της Βλαχίας
κατά την ηγεμονία του Ιωάννη Καρατζά όσο και της Μολδαβίας κατά τη
διάρκεια της ηγεμονίας του Μιχαήλ Σούτσου. Ο Νερουλός εξωθείται να
εγκαταλείψει το Ιάσιο πέντε περίπου μήνες μετά την εκδηλωθείσα το Φεβρουάριο του 1821 εξέγερση του Αλέξανδρου Υψηλάντη στις Παρίστριες
Ηγεμονίες4.
Η πρώιμα διαμορφωμένη ιστορική αλλά και η εδραία εθνική συνείδησή
του, όντας μάλιστα από το έτος 1819 που συμπίπτει με την έλευσή του στο
Ιάσιο μυημένος στη Φιλική Εταιρεία5, καθίσταται πρόδηλη από το γεγονός
3
4
5

Bouvier (1974: 372–373). Πβ. Βακαλόπουλος (1976: 302–303).
Κούμας (1832: 604). Ο Βρετανός Φιλέλληνας Thomas Gordon παρατηρεί σχετικά στην
Ιστορία του: «καί ἔλαβε μακράν συνέντευξιν μετά τοῦ Μιχαήλ Σούτσου, ἐν τῇ οἰκίᾳ
τοῦ Ποστελνίκου Ἰακωβάκη Ρίζου». Gordon (2015: τ. Α΄ 162).
Για την επιστολή του Νερουλού από το Ιάσιο που φέρει ημερομηνία 26 Ιουλίου 1819,
όπου υπονοείται η ιδιότητά του ως «ἑταίρου», δηλαδή μέλους της Φιλικής Εταιρείας,
βλ. Φιλήμων (1859: 171 και 410: ονομαστικός κατάλογος μελών). Πβ. Πρωτοψάλτης
(1964: 67).
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ότι δεν παρέλειψε να μας παραδώσει ως αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας
λεπτομερείς περιγραφές των μαχών που διεξήχθησαν στη Μολδαβία στο
πλαίσιο των γραπτών αφηγήσεων που κατέλιπε σε δύο εκδεδομένα εργίδιά
του. Πρόκειται για τα έργα που φέρουν τους τίτλους Περιγραφή τῶν μαχῶν τοῦ Γαλασ(ζ)ίου καί τοῦ Σκουλενίου τοῦ κατά τήν δεξιάν ὄχθην τοῦ
Προύτου, συγγραφεῖσα παρά Ἰακωβάκη Ῥίζου, το οποίο παραδίδεται ως
αυτόγραφο του Νερουλού από τον κώδικα 56 (φφ. 1r–16v) της Ιστορικής
και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος6, δημοσιεύθηκε πρώτη φορά το
1859 από τον Ιωάννη Φιλήμονα7 και σύμφωνα με εσωτερική μαρτυρία
του κειμένου χρονολογείται το έτος 1821 αποτελώντας έτσι την πρώτη
απόπειρα ιστορικής καταγραφής από το Νερουλό, καθώς και το πιθανώς
μεταγενέστερο Διάλογος μέ θέμα τά γεγονότα στή Μολδαβία καί Βλαχία
που δημοσιεύθηκε στο Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
της Ελλάδος8.
Τη 18η Ιουνίου του 1826 τοποθετείται χρονικά η δεύτερη έλευση του
Νερουλού στη Γενεύη έπειτα από πρόσκληση που του απευθύνουν οι φιλελληνικοί κύκλοι της Γενεύης μέσω του επιφανούς ελληνιστή Élie-Ami
Bétant9. Στο εύρωστο, ασφαλές, απερίσπαστο από εξωτερικές οχλήσεις
και με διακηρυγμένη την επίσημη ουδετερότητά του περιβάλλον της Ελβετίας κυριαρχούσε ήδη ένα διάχυτο και ένθερμο φιλελληνικό πνεύμα που
εμπράκτως εκφραζόταν με τη διαδοχική ίδρυση Φιλελληνικών Επιτροπών/
Κομιτάτων σε κομβικές της πόλεις, όπως η Βέρνη, η Ζυρίχη, η Βασιλεία, η
Λωζάννη και βεβαίως η Γενεύη. Οι απαρχές μάλιστα για τη σύσταση Επιτροπής στη Γενεύη που για πρώτη φορά φέρεται να συνεδριάζει το 1825
ανάγονται σύμφωνα με νεότερα στοιχεία ήδη στο 1821 όταν φαίνεται να
ιδρύεται μία πρώτη προδρομική Επιτροπή10.
6
7

Λάμπρος (1910: 78).
Φιλήμων (1859: 362–378). Αναδημοσιεύθηκε από το Δημήτριο Γρ. Καμπούρογλου στο
περιοδικό Εβδομάς 2 (1885) 362–364, 382–383, 394–395. Ενδεχομένως το έργο που
μνημονεύεται από τον εκδότη Jean Pierre - Louis Humbert στον Πρόλογο του Cours de
littérature του Νερουλού («M.r Rizo en a consigné quelques détails dans une brochure
grecque») με τον τίτλο Fragments historiques sur les événements militaires relatifs à
l’invasion d’Ypsilanty en Moldavie και εκδεδομένο στη Μόσχα το 1822 να συνιστά
κάποια επιτομή του προαναφερθέντος έργου. Néroulos (18282: xviii).
8 Παυλώφ - Βαλμά (1980: 153–186).
9 Néroulos (18282: xi).
10 Bouvier - Bron (1963: 13).
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Στο αναμφισβήτητα προνομιακό περιβάλλον της ελβετικής πόλης δείχνουν να συγκεντρώνονται όλες εκείνες οι ευνοϊκές προϋποθέσεις11 και
προπάντων η άοκνη υλική και ηθική επικουρία του επιφανούς Ελβετού
Φιλέλληνα και τραπεζίτη Jean - Gabriel Eynard (1775–1863) που προοιωνίζονται μία αίσια έκβαση για το ελληνικό ζήτημα και οι οποίες θα συντείνουν στη δημιουργία του πρόσφορου εδάφους για τη σχηματοποίηση μίας
πρώιμης μορφής εθνικής αυτοσυνειδησίας ως αναγκαίας προϋπόθεσης για
την προβολή του ελληνικού ζητήματος και τη συνακόλουθη συγκρότηση
και ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Επιχειρώντας μία αδρομερή παρενθετική αναφορά τόσο στη γενεαλογία όσο και στην πολυδιάστατη παιδεία του Νερουλού πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξε ανιψιός του μητροπολίτη Εφέσου Σαμουήλ αλλά και
του ιατροφιλοσόφου Ιωάννη Ρίζου Μανέ, καθώς και της Μαριώρας Ρίζου
- Τυανίτη ή Madame Τυανίτη (ci. 1707–1797) που ήταν ευρύτατα γνωστή
για το φιλολογικό της σαλόνι12. Είλκε από την πλευρά της μητέρας του την
καταγωγή του από την επιφανή οικογένεια Ρίζου - Ραγκαβή για την οποία
αντλούμε σημαντικές ειδήσεις από την Εφημερίδα της Βιέννης του 1797
(τ. 6, αρ. 83, σ. 896–897). Ο Νερουλός υπήρξε επίσης θείος διακεκριμένων συγγραφέων, όπως του Αλέξανδρου Ρίζου - Ραγκαβή αλλά και των
αδελφών Παναγιώτη και Αλέξανδρου Σούτσου, ενώ μαθήτευσε πλησίον
του Δανιήλ Φιλιππίδη (1755–1832) και του αββά de la Fontaine και ήταν
ακροατής των μαθημάτων του Ιωαννίτη διδασκάλου Λάμπρου Φωτιάδη
(1752–1805) στην Ηγεμονική Ακαδημία του Βουκουρεστίου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των δεκαέξι δημοσίων διαλέξεων του Νερουλού στην αίθουσα της Société des Arts πλησίον της οικίας του ζεύγους Jean
- Gabriel Eynard και Anna Eynard - Lullin με ακροατήριο το φιλελληνικό
κοινό της Γενεύης στις 19 Σεπτεμβρίου του 1826 άφησαν αναμφίβολα να
διαφανεί η χαρισματική και εκλεπτυσμένη του προσωπικότητα, η πολιτική
του εμβρίθεια, το εύρος του γνωστικού του υπόβαθρου, οι έμφυτες ικανότητες της οξύνοιας, της ευγλωττίας και της ευχερούς διαμεσολάβησης
11 Κούκκου (1994: 274–275). Στον τόμο XXXIX (Littérature) του 1828 (σ. 348) της φιλελληνικής Bibliothèque Universelle de Genève του Charles Pictet de Rochemont παρατίθεται μία σύντομη βιβλιοκρισία της Histoire moderne.
12 Χατζηπαναγιώτη - Sangmeister (2015: 55–56). Περαιτέρω πληροφορίες για την οικογενειακή του καταγωγή, βλ. και Sturdza (1983: 395).
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των στοχασμών του. Ο θετικός τους αντίκτυπος13 ώθησε τη Φιλελληνική
Επιτροπή της Γενεύης με τη χορηγία του Eynard να του προτείνει μία νέα
σειρά μαθημάτων υπό μορφή διαλέξεων με αντικείμενο τα γεγονότα – ορόσημα που σηματοδότησαν τη νεότερη ελληνική ιστορία. Οι διαλέξεις πρέπει να πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 1827 και να ολοκληρώθηκαν
την 30η Μαρτίου του ίδιου έτους14. Η επισταμένη μελέτη της επιστολής του
προς τον Καρατζά, γραμμένη στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1826, καταδεικνύει ότι προϋπήρχε η συστηματική ενασχόληση του Νερουλού με τα ιστορικά
τεκταινόμενα που επακολούθησαν της Άλωσης ταυτόχρονα με την ενσυνείδητη επιλογή να προβεί στη σύνταξη μίας αυτοτελούς νεότερης ελληνικής ιστορίας. Πρέπει να συμπληρώσουμε ότι μία αντίστοιχη απόπειρα
δημοσίων διαλέξεων με θεματικό όμως άξονα τη νεοελληνική γραμματεία
είχε γίνει δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1824, από τον ποιητή Ανδρέα
Κάλβο που διέμενε στη Γενεύη μεταξύ των ετών 1821 και 1824, ωστόσο
αυτή δεν ευοδώθηκε15.
Ο Νερουλός στο πλαίσιο του ευσύνοπτου επιστολικού του κειμένου
προς τον Καρατζά, ίσως θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι συνιστά και
τη μοναδική επιστολή του corpus που έχει ως επίκεντρο τη νεότερη ιστορία αφού στις υπόλοιπες οι πληροφορίες είναι απλώς σποραδικές, αιτείται
την επικουρία του πρώην ηγεμόνα στην ανεύρεση υλικού για την πληρέστερη τεκμηρίωση του ιστορικού του εγχειρήματος. Η οικειότητα και η
φυσικότητα του ύφους που διέπει την επιστολή χωρίς να αποκλίνει από
τη στερεότυπη και επιβεβλημένη ευγένεια του γλωσσικού κώδικα μαρτυρεί το δεσμό μακρόχρονης αλληλοεκτίμησης, γόνιμης συνεργασίας στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και φιλικών αισθημάτων που τον συνέδεε μαζί
του16. Ιδιαιτέρως σημαντικό κρίνεται επίσης για την εμβάθυνση στη σχέση
των δύο προσώπων και το συμπληρωματικό σημείωμα εν είδει υστερόγραφου που προστίθεται στο τέλος της και στο οποίο ο Νερουλός σπεύδει
να ενημερώσει τον Καρατζά για την επικείμενη έκδοση της Νεοελληνικής
Γραμματείας, ενώ τεκμαίρεται ότι κατά τη διαδικασία της σύνθεσης και
13
14
15
16

Lazaridis (2010: 17–18).
Bouvier – Λαζαρίδου (2013: 21).
Bouvier - Bron (2007: 13–14).
Στο πλαίσιο επιστολής του που χρονολογείται το 1825 ο Καρατζάς απευθύνεται στον
ανιψιό του Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και γράφει: «Εἶναι περιττόν νά περιγράψω τό
ἦθος, τόν χαρακτῆρα καί τήν ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου». Πρωτοψάλτης (1961: 214).
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αυτού του συγγράμματος η αρωγή του πρώην ηγεμόνα υπήρξε αναμφισβήτητα πολύτιμη για το Νερουλό. Γράφει λοιπόν ο λόγιος Φαναριώτης:
«μετά δύω μῆνας θέλετε λάβει τό περί τῆς νεωτέρας γραικικῆς φιλολογίας
σύγγραμμά μου ἐκδεδομένον. ὅσα μέ ἐγράψατε […] ὅλα ἐπισυνάφθησαν
εἰς τάς ὑποσημειώσεις»17.
Το χρονικό διάστημα που επιλέγει για να απευθυνθεί στον Καρατζά
αναφορικά με το θέμα της συλλογής του υλικού ο Νερουλός είναι γνώστης
από τη συνεργασία που τότε έχει στη Γενεύη με τον Ιωάννη Καποδίστρια
(1776–1831), ο οποίος βρίσκεται εκεί εγκατεστημένος ήδη από το Νοέμβριο του 1822 έχοντας εγκαταλείψει τη διπλωματική του καριέρα στο
προσωπικό στρατηγείο του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄, της ύπαρξης κάποιας
αρχικής μορφής ή προσχεδίου ενός ιστορικού έργου «περί της ενεστώσης
καταστάσεως της Ελλάδος» που εκείνος είχε συντάξει. Νεότερες έρευνες
κατέδειξαν ότι με επιστολή του γραμμένη στη γαλλική γλώσσα τον Απρίλιο του 1823 στη Γενεύη18 και με παραλήπτη τον από Άρτας και Ναυπάκτου μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας (Βουκουρέστι) Ιγνάτιο (1762–1828) ο
Καποδίστριας το γνωστοποιούσε σε αυτόν ανταποκρινόμενος έτσι και στη
σχετική προτροπή που από την Πίζα είχε διατυπώσει ο Ιγνάτιος19.
Αλλά και ο Νερουλός πρέπει να είχε και αυτός από την πλευρά του,
όπως προκύπτει από την εναργή ομολογία του Καποδίστρια στην ανωτέρω
επιστολή, κάποιο in statu nascendi ακόμη ιστορικό σύγγραμμα που ενεχείρισε τον Απρίλιο του 1823 στον Καποδίστρια. Αν και από τα διαλαμβανόμενα της επιστολής συνάγεται ότι επέκειτο η έκδοση της ολοκληρωμένης
μορφής του συγγράμματος και μάλιστα κατόπιν απαρέγκλιτης αξίωσης του
Καποδίστρια μόνο υπό το όνομα του Νερουλού20 η επιστολή προς τον Καρατζά το 1826 δείχνει ότι η εκπλήρωση του μεγαλόπνοου σχεδίου των δύο
προσώπων δεν ματαιώθηκε το 1823 αλλά μετατέθηκε σε ευθετότερο χρόνο.
Εικάζουμε λοιπόν ότι οι παράγοντες που ανέστειλαν προσωρινά αυτή
την έκδοση πρέπει αφενός μεν να ήταν η ανάγκη επίτευξης μεγαλύτερης
17 ΙΑΜΜ, έγγρ. 31. Για την προετοιμασία της δεύτερης επαυξημένης έκδοσης της Νεοελληνικής Γραμματείας που κυκλοφόρησε το 1828 στη Γενεύη κάνει λόγο και σε μεταγενέστερη επιστολή του από τη Λωζάννη με ημερομηνία 10 Απριλίου 1827 (ΙΑΜΜ,
έγγρ. 35).
18 Ζάνου (2009: 141–145).
19 Πρωτοψάλτης (1959: 295).
20 Ζάνου (2009: 151).
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αρτιότητας στην έκθεση των γεγονότων καλύπτοντας ένα ευρύτερο χρονικό φάσμα, ας κάνουμε μνεία του τραγικού γεγονότος της Εξόδου του
Μεσολογγίου κατά την 23η Απριλίου του 1826 που ήταν και εξαιρετικά
πρόσφατο κατά τη σύνταξη της επιστολής αλλά συγχρόνως είναι και το
γεγονός που παρατίθεται τελευταίο στην έντυπη ιστορία του Νερουλού,
αφετέρου δε η ευνόητη δυσχέρεια στην ταξινόμηση και την τεκμηριωτική
διαδικασία των εξιστορούμενων γεγονότων. Αναφορικά με αυτό παρατηρεί ο Νερουλός στην επιστολή του: «δέν ἀπαιτῶ σειράν, καί συνάφειαν,
συμβεβηκότων, διότι τοῦτο εἶναι ἐπίπονον. ὅσα ἐνθυμεῖται […] ἐγώ ἔπειτα
τά τοποθετῶ καθέν»21. Πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο
Νερουλός είχε εκφράσει στην επιστολή του προς τον Καρατζά τη βούλησή
του να προσφέρει ένα υψηλών αξιώσεων σύγγραμμα που θα υπερκεράσει
τα εμπεριέχοντα ανακρίβειες αλλά και απλή χωρίς αυτοψία των γεγονότων
συμβαντολογική καταγραφή σύγχρονα ευρωπαϊκά ιστοριογραφικά έργα.
Προφανώς ο Νερουλός αναφέρεται σε κάποια που ήδη κυκλοφορούσαν
και εντάσσονται στη φιλελληνική ιστοριογραφική παραγωγή της περιόδου22. Ενδεικτικά αναφέρουμε την τετράτομη Ιστορία του F. Pouqueville,
Histoire de la régénération de la Grèce:comprenant le précis des événements
depuis 1740 jusqu’en 182423, την ευσύνοπτη παράθεση των γεγονότων της
Ελληνικής Επανάστασης του Edward Blaquiere (Λονδίνο 1824) με τον τίτλο Greek Revolution. Its origin and progress: together with some remarks
on the religion, national character, &c. in Greece αφιερωμένη στο Βρετανό Φιλέλληνα και ιστορικό Thomas Gordon, μία σημαντική σειρά ιστορικών έργων προερχόμενων από Ιταλούς συγγραφείς που εκκινεί χρονικά
ήδη από το έτος 181724, το μνημειώδες τρίτομο οδοιπορικό του Γάλλου
περιηγητή και διπλωμάτη κόμη Choiseul-Gouffier (1782 – 1822), το έργο
21 ΙΑΜΜ, έγγρ. 31.
22 Αν και δεν ανήκει στη χορεία των ιστορικών έργων των οποίων είχε εποπτεία ο Νερουλός κατά τη σύνθεση του δικού του πονήματος, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο
ιστορικό έργο του Αμερικανού Φιλέλληνα ιατρού Samuel Gr. Howe που τιτλοφορείται
An historical sketch of the Greek revolution (New York 1828) και το οποίο θεωρείται
σύγχρονο με το έργο του Νερουλού, αφού η έκδοσή του πραγματώθηκε μόλις πέντε
μήνες μετά την κυκλοφορία της Histoire moderne.
23 Μετάφραση στα ιταλικά και επιτομή της πραγματοποιήθηκε το 1825 (G. Piatti,
Firenze) από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Padova Mario Pieri (Antologia, τ.
XXI Gennaio, Febbraio, Marzo 1826, no LXIII Marzo 1826, σ. 182, τ. XVIII Aprile,
Maggio, Giugno 1825, no LII Aprile, σ. 172).
24 Spetsieri - Beschi - Guida (1986: 447).
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του François-René Chateaubriand που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1825, καθώς και κάποιες γαλλικές ιστοριογραφικές απόπειρες, όπως τα έργα των B.
Saint–Vincent, Cl. D. Raffenel και A. - Fr. Villemain25.
Επίσης η χρονική καθυστέρηση της έκδοσης της Ιστορίας θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδοθεί και σε μία επιπρόσθετη αιτία, όπως είναι η
εκδοχή της ρήξης των σχέσεων που επήλθε περί τα μέσα του 1825 μεταξύ
του Ιγνατίου και των Νερουλού και Καρατζά26. Άλλωστε ο Καποδίστριας
είχε επανειλημμένως ζητήσει την παροχή ιστορικών ειδήσεων από το φιλόμουσο και φιλογενή κατά το χαρακτηρισμό του Κωνσταντίνου Κούμα
Ιγνάτιο27 με τον οποίο τον συνέδεε η σύμπραξη σε μείζονα εθνικά εγχειρήματα μεταξύ αυτών και η ίδρυση το 1814 της Φιλομούσου Εταιρείας
της Βιέννης.
Η διασάλευση των σχέσεων τόσο του Νερουλού όσο και του Καρατζά
με τη λόγια και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Ιγνατίου,
ο οποίος μετά από τη Βιέννη είχε καταφύγει το 1815 στην Πίζα συνοδευόμενος από το γραμματέα του και δεινό βιβλιόφιλο Δημήτριο Μόστρα και
παρέμεινε εκεί μέχρι το θάνατό του το 1828, αποτυπώνεται με ειρωνικό
γλωσσικό ύφος σε επιστολή του Νερουλού προς τον Καρατζά με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 1826. Αυτή συνιστά και την πρώτη γνωστή μέχρι
τώρα απεσταλμένη από την Ελβετία επιστολή του, όπου παρατηρεί ότι
συναντήθηκε στη Γενεύη με τον Ιρλανδό Φιλέλληνα στρατιωτικό Edward
Blaquiere (1779–1832) έναν από τους ιδρυτές το 1823 της Φιλελληνικής
Επιτροπής του Λονδίνου. Στο άκρως δηκτικό αλλά και εμπιστευτικό προς
τον Καρατζά σημείωμά της γράφει ο Νερουλός: «ὁ γνωστός Blacquier (sic)
ἦλθεν ἐδῶ σήμερον διαβαίνων ἀπό Ἀγγλίαν, […] ἐγελάσαμεν ἀμφότεροι
διά τό ἀηδέστατον γράμμα τοῦ Ἰγνατίου ἥρωος αὐτοῦ. σᾶς παρακαλῶ νά
μή κοινολογηθῇ τοῦτο»28.
Η προσφυγή του Νερουλού στην εξαιρετικής σημασίας ιστορική μνήμη και εμπειρία του Καρατζά, την οποία έχουμε τη δυνατότητα να παρα25 Κουμπουρλής (2012: 135–201).
26 Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το σχετικό με το τραγικό αυτό γεγονός σημείωμα
που επισυνάπτει ο Νερουλός στο τέλος επιστολής του με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου
1826 και με παραλήπτη τον Καρατζά. ΙΑΜΜ, έγγρ. 32. Πβ. Βακαλόπουλος (1976:
305).
27 Πρωτοψάλτης (1959: 294–295).
28 ΙΑΜΜ, έγγρ. 30.
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κολουθήσουμε μέσω όχι μόνο της υπό εξέταση επιστολής αλλά και από
την υπόλοιπη επιστολογραφία του, θεωρείται απολύτως εύλογη καθώς ο
λόγιος Φαναριώτης κρίνει ότι αρύεται υλικό από μία αξιόπιστη και έγκυρη
πηγή αλλά πρωτίστως από έναν κάτοχο βαθιάς και πολυδιάστατης παιδείας29, αφού από αυτόν προήλθε ακόμη και η μετάφραση κάποιων κωμωδιών του Βενετού Carlo Goldoni (1707–1793)30. Παρατηρεί χαρακτηριστικά
ο Νερουλός: «εἰς τίνα ἕτερον πρέπει νά ἀπευθυνθῶ διά νά μέ χορηγήσῃ
αὐτάς τάς ὕλας, εἰ μή προς τήν ὑμετέραν ὑψηλότηταν. καί ἀνέγνωσε πολλά, καί ἐκ παραδόσεως, ἤκουσε περισσότερα, καί ἐξ ἰδίας πείρας ἠξεύρει
πολλά, καί ἔχει παντοδαπῆ ἀληθῆ ἰδέαν τῶν ὅσων ἀποβλέπουσι τήν ἡμετέραν ἱστορίαν μετά τήν ἅλωσιν ἕως τήν ἐπανάστασιν»31.
Θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη και μία πολύ σύντομη αναδρομή στην
Πίζα των αρχών του ιθ΄ αιώνα, δηλαδή στον τόπο της αυτοεξορίας του
Καρατζά, ο οποίος αφού εξωθήθηκε σε εκπατρισμό από τη Βλαχία και
πριν τελικά εγκατασταθεί στην Πίζα είχε μία διέλευση έξι μηνών και από
την πόλη της Γενεύης32. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του ιθ΄ αιώνα η περιοχή της Τοσκάνης με την ειδυλλιακή και πνευματικά γόνιμη περιρρέουσα
ατμόσφαιρά της και όμορη με τις ακμάζουσες ελληνικές παροικίες του
Λιβόρνου και της Τεργέστης που συνιστούσαν παράλληλα και μείζονος
σημασίας εμπορικούς σταθμούς της Μεσογείου είχε αναδειχθεί σε τόπο
υποστασιοποίησης έντονων ιδεολογικών ζυμώσεων εξαιτίας της εκεί μετεγκατάστασης ενός ικανού αριθμού επιφανών προσωπικοτήτων προερχόμενων κυρίως από το χώρο των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών αλλά και των
Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πίζας33.
29 Αγγέλου (1999: 233–234). Ο Άλκης Αγγέλου συγκαταλέγει τον Καρατζά στη χορεία
των τριών περισσότερο καλλιεργημένων Φαναριωτών του ιη΄ αιώνα μαζί με το Νικόλαο Μαυροκορδάτο (1680–1730) και το Γρηγόριο Γκίκα τον Γ΄ (ci. 1724–1777).
30 Gentilini (1989: 86–87).
31 ΙΑΜΜ, έγγρ. 31. Τα ιστορικά ενδιαφέροντα του πρώην ηγεμόνα δεν διέφυγαν της
προσοχής του Νερουλού, ο οποίος στην πρώτη έκδοση (1827) του έργου Cours de
littérature αναφέρει ότι ο Καρατζάς είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να αποκτήσει από
τους κατόχους του το ευρισκόμενο ακόμη εκείνη την εποχή σε χειρόγραφη μορφή
ογκώδες ιστορικό σύγγραμμα του Αθανασίου Κομνηνού–Υψηλάντη, προκειμένου να
προβεί στην έκδοσή του. Πρόκειται βεβαίως για το έργο που τυπώθηκε αργότερα στην
Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα το 1870 με τον τίτλο Ἐκκλησιαστικῶν καί Πολιτικῶν τῶν εἰς Δώδεκα. Τά μετά τήν Ἅλωσιν (1453–1789). Néroulos (1827: 29–30).
32 Néroulos (18282: vii). Prokesch von Osten (1868: 17).
33 Beaton (2015: 129–130). Δρούλια (1987:229).
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Στην Πίζα διαμένουν και δραστηριοποιούνται επίσης ο ανιψιός του
Καρατζά και γραμματέας του μεταξύ των ετών 1812 και 1818 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1791–1865) καθώς και άλλα εξέχοντα πρόσωπα,
όπως ο Γεώργιος Αργυρόπουλος που είχε νυμφευθεί την κόρη του Καρατζά Ραλλού34 αλλά και ο Ιωαννίτης επιχειρηματίας στο Λιβόρνο Ανδρέας
Λουριώτης που υπήρξε ένας από τους κατεξοχήν έμπιστους συνεργάτες
του Μαυροκορδάτου στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων με τη Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου35. Ακόμη στους φιλελληνικούς κύκλους
της Πίζας που αποδύονται σε μία προσπάθεια προαγωγής των ιδεών του
πολιτικού φιλελευθερισμού κινούνται και κατέχουν δεσπόζουσα θέση
κατά την ίδια χρονική περίοδο ο Eynard και ο Άγγλος Φιλέλληνας λόρδος
Guilford (1766–1827).
Ο Μαυροκορδάτος μάλιστα φαίνεται ότι επιτυγχάνει να ενταχθεί στο
βρετανικό φιλελληνικό όμιλο της Τοσκάνης, δηλαδή τον περιβόητο Κύκλο της Πίζας36, και αυτή η αναστροφή του ενδέχεται να οφειλόταν και
στο γεγονός ότι ήταν ευμενώς διακείμενος απέναντι στο Αγγλικό Κόμμα
με το οποίο και στη συνέχεια συμπαρατάχθηκε πλήρως37. Ο ιδιότυπος
Κύκλος της Πίζας συγκροτήθηκε το 1821 έχοντας ωστόσο μία βραχύβια παρουσία που ανακόπηκε το Σεπτέμβριο του 1822 με το γεγονός του
άωρου θανάτου του Φιλέλληνα Βρετανού Ρομαντικού ποιητή και κεντρικού προσώπου του Percy Bysshe Shelley (1792–1822) συγγραφέα του
λυρικού χαρακτήρα έργου με τον τίτλο Hellas a lyrical drama by Percy
B. Shelley το οποίο και αφιέρωσε στο Μαυροκορδάτο. Εκτός λοιπόν του
Shelley στον όμιλο της Πίζας που ως επίκεντρο είχε την Casa Lanfranchi,
την κατοικία του λόρδου Byron (1788–1824), ανήκε βεβαίως ο ίδιος
ο Byron, η σύζυγος του Shelley η συγγραφέας Mary Wollstonecraft–
Shelley38 (1797–1851), ο ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας και εκδότης του
34
35
36
37
38

Gentilini (1989: 88).
Hering (2008: 197–198, σημ. 4). Gordon (2015: τ. Β΄ 356).
Beaton (2015: 165–174).
Hering (2008: 101 και passim).
Σημαντική είναι η πληροφορία του Roderick Beaton (2015:132, 444, σημ. 9) ότι ανέκδοτη αλληλογραφία αποτελούμενη από δεκαοκτώ επιστολές μεταξύ του Μαυροκορδάτου και της Mary Shelley χρονολογούμενη μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 1821
απόκειται στη Bodleian Library (University of Oxford: MS. Abinger c. 45). Οι οκτώ
επιστολές είναι δημοσιευμένες από τη Lady Jane Shelley σύζυγο του υιού του ζεύγους
Shelley Sir Percy Florence Shelley στην ιδιωτική έκδοση (rarissimus): Shelley and
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περιοδικού The Examiner Leigh Hunt, καθώς και ο βιογράφος και συγγενής του Shelley Thomas Medwin.
Στην Πίζα από τους Έλληνες αυτοεξόριστους καλλιεργείται ένα φιλελεύθερο επαναστατικό φρόνημα που αν και βρίσκεται στον απόηχο του
Συνεδρίου της Βιέννης (1815) ενισχύεται παρασκηνιακά από τη Φιλική
Εταιρεία, ενώ εμπνέεται ακόμη και από τις μυστικού και συνωμοτικού χαρακτήρα επαναστατικές Αδελφότητες, όπως οι Carbonari, καθώς επίσης
και από τα επαναστατικά κινήματα που εκδηλώνονται μεταξύ των ετών
1820 και 1821 στην Ισπανία, τη Νάπολη και το Piemonte. Παράλληλα στο
Gabinetto Scientifico Letterario, δηλαδή την επιστημονική και φιλολογική εταιρεία και το αναγνωστήριο που ίδρυσε το 1819 στη Φλωρεντία ο
Φιλέλληνας Ελβετός εκδότης Jean Pierre Vieusseux (1779–1863) συντελούνται διεργασίες που θέτουν τα θεμέλια για τη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεολογικών ρευμάτων στην Ιταλία με απώτερο στόχο την επίτευξη
του ιταλικού Risorgimento39. Συγχρόνως όμως αποτελεί και έναν φορέα
των φιλελληνικών ιδεών, αφού η Ελληνική Επανάσταση είναι η μόνη που
κατορθώνει να επιβιώσει σε αντιδιαστολή με τα άλλα θνησιγενή επαναστατικά κινήματα της Νοτιανατολικής Ευρώπης μετατρεπόμενη σε πηγή
έμπνευσης του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού40.
Εντός αυτού του πολιτικού και πνευματικού περιβάλλοντος ζει και κινείται ο Καρατζάς επιδαψιλεύοντας στο Νερουλό κατά το επίπονο στάδιο
της συγκρότησης των δύο θεμελιωδών συγγραφικών του συμβολών – και
ειδικότερα της Ιστορίας του – την πολύτιμη αποκρυσταλλωμένη γνώση
του. Σε άλλη επιστολή του με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 1826 ο Νερουλός παραδέχεται την εργώδη προσπάθεια που καταβάλλει, όντας άτομο με
πλούσια και πολυειδή συγγραφική παραγωγή, για την ολοκλήρωση του
ιστορικού του πονήματος: «τόσους κόπους καί τόσας γραφάς εἰς τήν ζωήν
μου δέν ἔκαμα»41.
Το φιλόδοξο ιστοριογραφικό εγχείρημα του Νερουλού τελεσφόρησε με
την εκτύπωση και την κυκλοφορία της συντεταγμένης στη γαλλική γλώσσα
Σύγχρονης Ιστορίας της Ελλάδας από την πτώση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας (Histoire moderne de la Grèce depuis la chute de l’Empire d’
Mary:Prepared for the Press by Lady Shelley (vol. I–IV, 1882).
39 Σιδέρη (1989: 37–39).
40 Σιδέρη (1989: 55–56).
41 ΙΑΜΜ, έγγρ. 31.
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Orient par Jacovaky Rizo Néroulos) το Μάρτιο του 1828 - ενώ ο Νερουλός
βρισκόταν πλέον στην Ελλάδα - από τον Abraham Cherbuliez εκδότη και
ιδιοκτήτη του ομώνυμου βιβλιοπωλείου στη Γενεύη και στο Παρίσι και
από το τυπογραφείο του P. A. Bonnant που ιδρύθηκε στις αρχές του ιη΄
αιώνα και συνέβαλε με τις εκδόσεις του στη διάδοση του Φιλελληνισμού.
Μεταξύ μάλιστα των έργων που προήλθαν από αυτό ήταν το 1824 οι δέκα
Ωδές που συναποτελούν τη Λύρα του Ανδρέα Κάλβου αλλά και διάφορα
στρατιωτικά εγχειρίδια προορισμένα για τους επαναστατημένους Έλληνες.
Το 1828 η απήχηση στους ευρωπαϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους της έκδοσης της πρώτης νεότερης ελληνικής ιστορίας από το Νερουλό είναι ευρύτατη γεγονός που επικυρώνεται και από τα διάσπαρτα σε έγκριτα έντυπα
σχετικά δημοσιεύματα, όπως π.χ. στη φλωρεντινή Antologia του Vieusseux
(τ. XXXII, Ottobre, Novembre, Dicembre 1828, no XCIV Ottobre 1828,
σσ. 83–104) και στην παρισινή εφημερίδα Le Constitutionnel: journal du
commerce, politique et littéraire, όπου στο φύλλο με ημερομηνία 21 Ιουλίου 1828 αναγράφεται η κυκλοφορία του ιστορικού έργου στη Γαλλία και
την Ελβετία. Την 1η Μαΐου του 1828 στη Journal de Genève δημοσιεύθηκε μία βιβλιοκρισία της Histoire moderne42, όπου ο συντάκτης της εξαίρει
την αυθεντικότητα του υλικού που παρέθεσε στο έργο του ο Νερουλός, το
οποίο καθώς αυτός επισημαίνει διακρίνεται για τις ευφυείς και σε βάθος
παρατηρήσεις, τη μετριοπαθή αλλά και πατριωτική θέαση των γεγονότων,
τη σπάνια αμεροληψία για έναν σύγχρονο συγγραφέα. Επίσης το 1830 το
ιστορικό έργο του Νερουλού μεταφράστηκε στη Λειψία και στη γερμανική γλώσσα43.
Η έκκληση που είχε απευθύνει ο Νερουλός στον Καρατζά μέσω της
επιστολής του «ἄν μέ εὐεργετήσετε μέ τάς περί τούτων πολυειδεῖς καί
ἀκριβεῖς γνώσεις σας, ἐλπίζω νά συντάξω μίαν ἱστορίαν, ἡ ὁποία θέλει δώσει κρότον»44 αντικατόπτριζε ουσιαστικά την υψηλή στοχοθεσία
και το εκσυγχρονιστικό όραμα του Καποδίστρια που ενεργοποιώντας
42 Journal de Genève, no 18 (1/5/1828), σ. 79–80.
43 Droulia (1974: 259, αρ. 1832).
44 ΙΑΜΜ, έγγρ. 31. Βλ. την επιστολή του Καρατζά από την Πίζα προς τον Humbert με
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1827: «[…] auteur un homme plus à même que M. Riso de
donner récit de nos événements plus rapide et en même temps plus circonstancié, plus
plein de choses afin d’argumenter l’intérêt des peuples chrétiens, pour la cause sacrée
de l’humanité?» Pippidi (1974: 203).
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την υλική και την ιδεολογική υποστήριξη των ελληνικών στοχεύσεων
ήθελε να καταστήσει σαφές ότι η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί ένα
αμιγώς ευρωπαϊκό γεγονός που υπερακοντίζει τα στενά όρια του τότε
Ελληνισμού. Ο Καποδίστριας επιδίδεται σε μία προσπάθεια για τη διεθνοποίηση του ελληνικού ζητήματος45 πρωταρχικώς μέσω της διεθνούς
διπλωματίας αλλά και με την πνευματική και ιδεολογική συνέργεια ενός
ιστορικού έργου που μετατρέπεται σε έναν δίαυλο επικοινωνίας με τη
Δύση. Κυρίως όμως μέσω ενός έργου ικανού να παγιώσει τις έννοιες
της εθνικής αυτοσυνειδησίας και της εθνικής ταυτότητας ως συνεκτικών στοιχείων του αναδυόμενου κράτους στοχεύοντας ταυτόχρονα στην
ευρωπαϊκή τους προβολή μέσω της άρθρωσης και της διαμεσολάβησης
λόγου κατεξοχήν ιστορικού.
Η Ιστορία του Νερουλού είναι το απαύγασμα της ιδεώδους συνεργασίας στο πεδίο της εθνικής ιστοριογραφίας δύο επιφανών προσωπικοτήτων
προερχόμενων από το χώρο των αποκεντρωμένων δικτύων ελληνόφωνων
διανοουμένων που οριοθετείται ως ελληνική Διασπορά και τις οποίες χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά πνευματικά τους εφαλτήρια και οι διαφορετικές προσλαμβάνουσές τους. Ας σημειώσουμε εδώ ότι το προαναφερθέν
ιστορικό έργο του Καποδίστρια είχε σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου
ενσωματωθεί και τελικά συγχωνευθεί στο έντυπο σύγγραμμα46, όμως θεωρούμε ότι από εκείνον πρέπει να χαράσσονται οι βασικές κατευθυντήριες
γραμμές στην εκλογή του υλικού και τη διάταξή του σε ένα αναντίρρητα
στοχευμένο έργο που εκπονήθηκε από το Νερουλό.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Νερουλού, καθώς εκείνο διαγράφεται
ακόμη και μέσα από την επιστολική του επικοινωνία με τον Καρατζά,
εστιάζεται σε πολλά πεδία προκειμένου να καταστήσει εφικτή την πολυπρισματική ιστορική θεώρηση. Η τριμερής διάρθρωση, η γενικότερη επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού της Ιστορίας, η οποία εμπερικλείει
την ανασύνθεση των ουσιωδέστερων γεγονότων μετά την κατάληψη της
Κων/πολης από τους Σταυροφόρους το 1204 ερειδόμενη σε ένα σχήμα
όπου η εξιστόρησή τους διαπλέκεται και συναρθρώνεται με προσωπικές
θεωρήσεις και αποτιμήσεις, απαιτεί κάποιες επιπρόσθετες και καίριες επισημάνσεις:
45 Κούκκου (1994: 277–278).
46 Πρωτοψάλτης (1959: 294–295).
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α) Ο Νερουλός δεν ευθυγραμμίζεται με την προκατειλημμένη αντίληψη περί Βυζαντίου του Άγγλου ιστορικού Edward Gibbon (1737–1794) και
συγγραφέα του έργου The History of the Decline and Fall of the Roman
Empire που εκδόθηκε στο Λονδίνο μεταξύ των ετών 1776 και 1789, αλλά
αντιθέτως ενσωματώνει στο ιστορικό του έργο την υπερχιλιετή βυζαντινή
περίοδο (Empire d’ Orient)47.
β) Ήδη από τα τέλη του ιη΄ και στις αρχές του ιθ΄ αιώνα με την ανάδυση
των εθνικών κινημάτων στο γεωγραφικό χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η χρήση των εθνικών όρων εμφανίζεται εξαιρετικά ρευστή, συνεχώς
μεταλλασσόμενη και χαρακτηρίζεται από σημασιολογικές διακυμάνσεις,
πολυπλοκότητα και δυσδιάκριτες εννοιολογικές διαφοροποιήσεις. Στην
περίπτωση του Νερουλού παρατηρούμε ότι αυτός επιλέγει να διαχειριστεί
ως ταυτόσημους τους termini technici ελληνικό έθνος (nation grecque)48
και ελληνικός λαός (peuple grec) και ως δηλωτικούς της ευρύτερης έννοιας της συλλογικής κοινότητας και των κοινωνικών συσσωματώσεων, ενώ
όχι μόνο στην Ιστορία του αλλά και στην αλληλογραφία του προκρίνει τη
χρήση των αποφορτισμένων από οποιαδήποτε αρνητική νοηματοδότηση
του παρελθόντος όρων Έλληνες49 (Grecs) και Ελλάδα (Grèce) παρακάμπτοντας τον αυτοπροσδιοριστικό για τον Έλληνα όρο Ρωμιός/Rum που
είχε επιβάλει το οθωμανικό κράτος με την πολιτική οργάνωση των millet.
Ειδικότερα στην επιστολογραφία του χρησιμοποιεί τους εθνικούς όρους
Γραικός και Γραικία αλλά και γραικική ιστορία και γραικική φιλολογία
την υιοθέτηση των οποίων επεκτείνει και στην έντυπη Ιστορία του.
47 Η κρατούσα διαφωτιστική θέση περί Βυζαντίου εμφανώς εκπορευόμενη από τη διανοητική σύλληψη του Βολταίρου εκφράστηκε σε σημαντικό βαθμό από το γαλλοτραφή
Κοραή, ο οποίος εξοβελίζει τη βυζαντινή περίοδο από την ιστορική πορεία του Ελληνισμού επικεντρώνοντας ωστόσο τη στηλιτευτική του διάθεση στη δεισιδαιμονία και τις
σκοταδιστικές πρακτικές της. Cassirer (2013: 321–322). Βλ. και Βερέμης – Κολιόπουλος – Μιχαηλίδης (2018: 78–79).
48 Μία από τις πρωιμότερες χρήσεις του όρου με τη νοηματοδότηση που του προσέδωσε ο εθνικισμός του ιθ΄αιώνα έχει επισημανθεί από τον Π. Μ. Κιτρομηλίδη στο έργο
Second Treatise of Government (1690) του John Locke. Βλ. Κιτρομηλίδης (2018: 291,
σημ. 167). Βλ. και την εξαιρετικά χρήσιμη Εισαγωγή περί ελληνικών εθνών, στο Σακελλαρίου (2018: 39–83).
49 Αυτή η επιλογή ενδεχομένως να αιτιολογείται και από την επίδραση των θεσπισθέντων
την 1η Ιανουαρίου του 1822 από το πρώτο Σύνταγμα της Επιδαύρου (Προσωρινόν
Πολίτευμα της Ελλάδος), όπου γίνεται πλέον ευκρινής αναφορά σε Ελληνικό έθνος
και Έλληνες. Κιτρομηλίδης (2018: 83, 89 και passim).
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γ) Κεφαλαιώδους σημασίας αποδεικνύεται για το Φαναριώτη Νερουλό, δηλαδή για έναν επαΐοντα της εσωτερικής οργάνωσης του οθωμανικού
κράτους, η ανάδειξη των ανεξερεύνητων και σκοτεινών για το ευρωπαϊκό
αναγνωστικό κοινό πτυχών της ιστορίας, της εσωτερικής δομής και της
λειτουργίας του σε συνάρτηση με την προβολή της πνευματικής και πολιτισμικής μεταλλαγής που συντελέστηκε από τους Έλληνες μέσα σε συνθήκες οθωμανικής σκαιότητας και στυγνής περιστολής της ελευθερίας50.
Αν και είχαν ήδη κυκλοφορήσει κάποια ευρωπαϊκά έργα που παρείχαν
ενημέρωση για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως τα τετράτομα Απομνημονεύματα (Mémoires sur les Turcs) του βαρώνου De Tott που είδαν
το φως της δημοσιότητας στο Άμστερνταμ και το Παρίσι κατά τα έτη 1784
και 1785, ωστόσο αυτά πρέπει να εκλαμβάνονταν από το Νερουλό ως μονολιθικά ή ως ανεπαρκή51.
Πριν από την αναχώρησή του μαζί με τον Καποδίστρια από τη Γενεύη την 6η Νοεμβρίου του 1827 είχε προηγηθεί μία τετράμηνη παραμονή
του στο Λονδίνο52. Τη 17η Απριλίου του 1827 δύο μόλις ημέρες μετά την
εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας από την Γ΄
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ο Νερουλός μεταβαίνει μαζί με το νέο Κυβερνήτη στη βρετανική πρωτεύουσα. To εγνωσμένο πνευματικό κύρος και
η πολυσχιδής προσωπικότητά του όμως φαίνεται ότι είχαν ασκήσει τόσο
έντονη επίδραση στους κύκλους των Φιλελλήνων διανοουμένων της Γενεύης, ώστε ο Ελβετός παιδαγωγός Philipp Emanuel von Fellenberg τον
προέτρεψε τον Απρίλιο του 1827 να δώσει μία διάλεξη περί της νεοελληνικής ιστορίας και γραμματείας στο Λονδίνο εφοδιάζοντάς τον μάλιστα
και με συστατικές επιστολές για να συναντήσει τον τότε πρωθυπουργό της
Αγγλίας George Canning53.
50 Ο Νερουλός συνέθεσε πιθανότατα μεταξύ των ετών 1826 και 1827 το έργο που φέρει
τον τίτλο Κριτική Ανάλυση του συγγράμματος που επιγράφεται «Τουρκική Χάρτα».
Bouvier – Λαζαρίδου (2013: 60–333). Βλ. και Antologia του Vieusseux (1823 και
1824).
51 Prokesch von Osten (1868: 17–18). Οι εκδότες της Histoire moderne παρατηρούν σχετικά με τη στοχοθεσία του Νερουλού ότι αυτή έγκειτο κυρίως στο να καταδείξει: «[…]
quelle fut la situation de sa patrie depuis son envahissement par les Turcs et surtout
pendant le dix-huitième siècle». Néroulos (1828: ii–iii).
52 Η πρώτη γνωστή και ανέκδοτη μέχρι τώρα επιστολή του Νερουλού από το Λονδίνο
έχει ως παραλήπτη και πάλι τον Καρατζά και φέρει ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 1827.
(ΙΑΜΜ, έγγρ. 38).
53 Vacalopoulos (1976: 365).
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Θα ήταν σκόπιμο να συμπυκνώσουμε τη στοχοθεσία του Νερουλού, όπως εκείνη διαθλάται τόσο στην αλληλογραφία του όσο και στο
ιστορικό του πόνημα, στην άποψη ότι για εκείνον αποτελεί μείζονος
σημασίας η κατάδειξη της αιτιοκρατικής σχέσης που εντοπίζεται ανάμεσα στη νομοτελειακή παρακμή του οθωμανικού κράτους και στην
ιστορικά αναπόδραστη πνευματική και ηθική ανάκαμψη του Ελληνισμού που επιδιώκει δικαίως την αποτίναξη ενός καθεστώτος στυγνής
απολυταρχίας νομιμοποιώντας έτσι και την ένοπλη εξέγερση. Αυτοί
που ηγούνται της προπαρασκευής του απελευθερωτικού εγχειρήματος,
τους οποίους ο Νερουλός στην Ιστορία του εγκωμιαστικά περιέγραψε
ως «les hommes les plus éclairés de la nation»54, επιτυγχάνουν το στόχο τους μέσω της κατάφασης του κοσμοπολιτισμού του Ευρωπαϊκού
Διαφωτισμού και της συνακόλουθης πρόσληψης της νεωτερικότητάς
του. Η Ελληνική Επανάσταση κατά το στοχασμό του Νερουλού – η
επίδραση εδώ του έγκριτου Mémoire sur l’état actuel de la civilisation
dans la Grèce του Αδαμάντιου Κοραή που εκφώνησε την 6η Ιανουαρίου του 1803 στη Société des Observateurs de l’homme στο Παρίσι
είναι ευκρινέστατη – συνιστά μία προϊούσα διαδικασία και δεν ανακύπτει αιφνιδίως, χωρίς γενεσιουργά αίτια, πνευματικά και ιδεολογικά
ερείσματα σε μία προγενέστερη κατάσταση.
Παραθέτουμε το πλέον αντιπροσωπευτικό των ιστοριογραφικών
προθέσεων του Νερουλού απόσπασμα από την Εισαγωγή της Ιστορίας του, ενός εγχειρήματος που είναι η απόρροια της διάδρασης δύο
ισχυρών προσωπικοτήτων του νεότερου Ελληνισμού και φορέων αμφότερων των ιδεών του Διαφωτισμού, ενός συγγράμματος που δεν
ανατέμνει μόνο τις θεμελιωδέστερες φάσεις της νεότερης ελληνικής
ιστορίας, αλλά θέτει έναν πιο μεγαλεπήβολο στόχο: να εγγράψει το
γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης στη γενικότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Γράφει λοιπόν ο Νερουλός: «Αυτοί που επισκέφθηκαν την Ελλάδα
πριν από αυτή την εποχή βρίσκονταν τόσο μακριά από το να κατανοήσουν την πραγματική κατάσταση, κανείς μεταξύ αυτών δεν παρατήρησε την αυξανόμενη πρόοδο του πολιτισμού, την προσέγγιση της
αναγέννησης, και ότι η Επανάσταση δεν ήταν παρά μία αναγκαία συνέπεια, και ότι δεν ξέσπασε στον κόσμο ως ένα ασυνήθιστο γεγονός και
54 Néroulos (1828: 239).
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εντελώς απροσδόκητο. Παρουσιάζοντας σήμερα τη σύγχρονη ιστορία
της Ελλάδας, δεν το κάνω παρά ως Έλληνας, ως ένας άνθρωπος που
με τη θέση την οποία κατείχε πριν από την Επανάσταση, είχε τη δυνατότητα να διακρίνει τις αληθινές αιτίες και να γνωρίζει τους βασικούς
πρωταγωνιστές»55.
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Abstract
In the present study an attempt is made to contribute to a further
examination and analysis of an unedited letter written in Geneva in
September 1826 by the hand of the Phanariot and prominent intellectual
Iakovos Rizos Neroulos. The former prince of Wallachia (Bucharest)
Ioannis Karatzas settled in Pisa and one of the most radical personalities
of the Phanariot milieu was the receiver of this letter. The autograph
epistle attributed to Neroulos and presented here, drawn from the archival
collection of Benaki Museum in Athens and preserved in the rich Archive of
the two hospodars of the Danubian principalities (Moldavia and Wallachia)
Mihail Soutzo and Ioannis Karatzas, contains important information
concerning the keen interest of Neroulos on the modern Greek history and
foremost his ambitious historical composition. Thus, finally, we can easily
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discern through the correspondence of Neroulos addressed to Karatzas, a
figure with an excellent and immense erudition, and through his published
historical work (1828), based on his lectures in Geneva, the articulation of
his thought, the formation of his national and historical consciousness, as
well as the development of the movement of Philhellenism in Switzerland
in the first decades of the 19th century.
Λέξεις κλειδιά: Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, ιστοριογραφία, Ιωάννης Καρατζάς, Ελβετικός Φιλελληνισμός, Ελληνική Επανάσταση
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Εικ. 1. Η πρώτη σελίδα της αυτόγραφης επιστολής του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού προς τον Ιωάννη Καρατζά (Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη,
Αρχείο Ι. Καρατζά & Μ. Σούτσου – Αρχείο Ι. Καρατζά, φάκ. 3, αρ. εισ.
46, έγγρ. 31).
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Εικ. 2. Η τελευταία σελίδα της αυτόγραφης επιστολής του Ιάκωβου Ρίζου
Νερουλού προς τον Ιωάννη Καρατζά (Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Ι. Καρατζά & Μ. Σούτσου – Αρχείο Ι. Καρατζά, φάκ. 3, αρ.
εισ. 46, έγγρ. 31).

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΕΓΧΕΊΡΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΞΌΡΙΣΤΟΥ...

91

Εικ. 3. Ο φάκελος αποστολής της επιστολής, όπου αναγράφεται ο παραλήπτης της: «À Son Altesse Monseigneur Le Prince Jean de Caradza à Pise
en Toscane» (Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Ι. Καρατζά &
Μ. Σούτσου – Αρχείο Ι. Καρατζά, φάκ. 3, αρ. εισ. 46).

4.2. Από τον μεσοπόλεμο στον
ψυχρόπόλεμο

ΚΡΊΣΗ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΤΩΝ ΘΕΏΝ:
Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΡΊΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΊΑΣ ΤΟΥ 1960
ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΉ ΔΙΠΛΩΜΑΤΊΑ
Λάμπρος Φλιτούρης*
Η περίοδος από το 1958 και τουλάχιστον ως το 1963 θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μια ιδιαίτερη στιγμή στις μακρόχρονες ελληνογαλλικές
σχέσεις. Το ιδιότυπο πολιτικό φλέρτ μεταξύ του Προέδρου Charles De
Gaulle και του Έλληνα πρωθυπουργού Καραμανλή αποτελεί ένα άκρως
ενδιαφέρον θέμα- αν και πολύπλοκο - που δεν θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε εύκολα σε όλες του τις διαστάσεις. Από τις πολλές ενδιαφέρουσες παραμέτρους των ελληνογαλλικών σχέσεων της περιόδου (όπως λ.χ.
την γαλλική στάση στην έξαρση της κυπριακής κρίσης), επιλέξαμε να
σταθούμε στην οπτική της γαλλικής διπλωματίας αλλά και της γαλλικής
κοινής γνώμης για την περίοδο της όξυνσης της ελληνικής πολιτικής ζωής
το διάστημα 1963-1965.
H άνοδος στην εξουσία του στρατηγού De Gaulle (1958) προσέδωσε
άλλη δυναμική στις δραστηριότητες του γαλλικού κεφαλαίου στο εξωτερικό (όπως λ.χ. η κατασκευή στην Ελλάδα της μεγαλύτερης μονάδας
βαριάς βιομηχανίας του εργοστασίου αλουμινίου)1. Σε γενικές γραμμές
*
1

Επικ.καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η κατασκευή του εργοστασίου αλουμινίου από την κοινοπραξία της γαλλικής εταιρείας Pechiney, της αμερικανικής Reynolds και του Ομίλου Νιάρχου αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επενδυτική προσπάθεια του ξένου κεφαλαίου στην μεταπολεμική Ελλάδα..
Το εργοστάσιο που χτίστηκε στην περιοχή Άγιος Νικόλαος της Βοιωτίας δεν ήταν μια
απλή βιομηχανική μονάδα αλλά αντιπροσώπευε τη γενικότερη φιλοσοφία μιας εποχής
για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας: για την ελληνική κυβέρνηση αποτελούσε την πρώτη ουσιαστική επιτυχία να προσελκύσει ξένα κεφάλαια αυτού
του ύψους στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, ενώ για τους γάλλους επενδυτές η «ελληνική
περιπέτεια» εντασσόταν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη στο εξωτερικό και είχαν οδηγήσει σε παρόμοιες επενδύσεις στην Αφρική (βλ. Καμερούν). Στις 26 Ιουνίου 1960 θα υπογραφτεί το ειδικό πρωτόκολλο για την ίδρυση εργοστασίου αλουμινίου στην Ελλάδα. Τα δύο πρωτόκολλα
που υπογράφτηκαν με τη Δ.Ε.Η. και με το ελληνικό δημόσιο δέχθηκαν τη δριμύτατη
επίκριση της αντιπολίτευσης, κυρίως για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πολύ
χαμηλή τιμή. Η λειτουργία του εργοστασίου απαιτούσε μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας η οποία όμως έπρεπε να δίδεται σε πολύ χαμηλή τιμή προκειμένου να
καταστεί η παραγωγή επικερδής. Άλλες κριτικές από πολιτικούς και επιστημονικούς
κύκλους θα κάνουν λόγο για «αποικιακές συμβάσεις», ενώ θα εκφραστούν θέσεις για
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η γαλλική διπλωματία ακολουθεί την τακτική διευκόλυνσης των επενδύσεων στο εξωτερικό όπως αυτή είχε σχεδιαστεί από τις κυβερνήσεις της
IV Δημοκρατίας την περίοδο 1945-1958. Η σταθερότητα που προσέφερε
η κυβέρνηση Καραμανλή (1955-1963) επέτρεψε την προώθηση του συνόλου σχεδόν των επενδυτικών πλάνων των γαλλικών εταιρειών, ενώ το
λεγόμενο «φλερτ Καραμανλή-De Gaulle» κατέστησε την Ελλάδα προνομιακό χώρο δραστηριοποίησης των Γάλλων κεφαλαιούχων. Η κυβέρνηση
Κέντρου (1963-1965) και τα ακόλουθα κυβερνητικά σχήματα ως τη δικτατορία ακολούθησαν σε γενικές γραμμές παρόμοια πολιτική ενθάρρυνσης
των γαλλικών επενδύσεων παρά τις δυσκολίες που προκλήθηκαν με την
υπόθεση Pechiney, τον χαρακτήρα των οποίων θα τον δούμε αναλυτικά
πιο κάτω. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση των ελληνογαλλικών επαφών την περίοδο αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις νέες δυνατότητες που προσφέρονταν στην ελληνική οικονομία μετά τη Συμφωνία
Σύνδεσης με την Ε.Ο.Κ. (1961), μια εξέλιξη που έφερε τη σφραγίδα της
γαλλικής πολιτικής.
Ο Καραμανλής στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής του αντιμετώπισε ως μια ευκαιρία για τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής προοπτικής την
πολιτική αλλαγή στη Γαλλία το 1958, καθώς ο De Gaulle με δηλώσεις
του από τη λήξη του πολέμου ήταν ταγμένος υπέρ της ευρωπαϊκής συνεργασίας ως αντιστάθμισμα στον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων.
Ασπαζόμενος σε γενικές γραμμές τις απόψεις του De Gaulle –με διαφορές ωστόσο στο ρόλο των Η.Π.Α. στην Ευρώπη- ο Καραμανλής κινήθηκε σε δύο επίπεδα στις ελληνογαλλικές σχέσεις της περιόδου. Αφενός
επεδίωξε την στενότερη οικονομική συνεργασία και αφετέρου αναζήτησε τη γαλλική υποστήριξη για την σύνδεση της Ελλάδας με την Ε.Ο.Κ.
εξέλιξη που φυσικά θα είχε και επιδράσεις στο σύνολο των διμερών οικονομικών σχέσεων και όχι μόνο. Οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών
αναπτύχθηκαν σταθερά ολόκληρη τη δεκαετία του ’60 κινούμενες πλέον
το κατά πόσο οι μεγάλες ανάγκες για την ηλεκτροδότηση του εργοστασίου δεν θα
ανέκοπταν το εξηλεκτρισμό της χώρας. Η Ένωση Κέντρου είχε δεσμευτεί να επαναδιαπραγματευθεί την σχετική συμφωνία. Η παρούσα σύντομη αναφορά μας βασίστηκε κυρίως σε δύο έργα όπου υπάρχει και η σχετική βιβλιογραφία και παραπομπές σε
αρχειακό υλικό του Institut pour l’histoire de l’aluminium που βρίσκεται στο Παρίσι:
Κώστας Κωστής, Ο μύθος του ξένου ή η Pechiney στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα
1999 και Ivan Grinberg-Philippe Mioche, Aluminium de Grèce, Presse Universitaire de
Grenoble, Γκρενόμπλ 1996.
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στα πλαίσια της συνεργασίας που πήγαζε από τη σύνδεση της Ελλάδας
με την Ε.Ο.Κ. Η άνοιξη στις ελληνογαλλικές σχέσεις υπογραμμίστηκε με
τον πιο επίσημο τρόπο με την επίσκεψη του στρατηγού De Gaulle στην
Ελλάδα το Μάιο του 1963.2 Λίγο πριν την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου,
το γαλλικό υπουργείο εξωτερικών εκτιμούσε ότι σε γενικές γραμμές η κατάσταση για τα γαλλικά οικονομικά συμφέροντα είχε βελτιωθεί πολύ στην
Ελλάδα κυρίως λόγω της σταθερής κυβέρνησης και της γενικότερης προόδου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία δέκα χρόνια. Εκτιμούσε δε ότι
η διαφορά στο εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών έτεινε να μειωθεί αλλά
σημείωνε χαρακτηριστικά ότι το πολύ χαμηλό επίπεδο ζωής των κατοίκων
καθιστούσε έντονη την διαφορά που χώριζε την Ελλάδα με τη Δ. Ευρώπη. Η συνεργασία των δύο χωρών στον οικονομικό τομέα περνούσε μέσω
της συμφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας-Ε.Ο.Κ. και η γαλλική συμμετοχή στο
αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας κατοχυρωνόταν από την παρουσία
γαλλικών κεφαλαίων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το
κονσόρτσιουμ που οργανώθηκε από Ο.Ο.Σ.Α. για το συντονισμό της οικονομικής βοήθειας των δυτικών χωρών προς την Ελλάδα. Την περίοδο αυτή
οι ελληνικές αρχές προσπαθούσαν έντονα να πετύχουν την γαλλική οικονομική ενίσχυση προκειμένου να πετύχουν τον πιο γοργό εκσυγχρονισμό
της χώρας και για το λόγο αυτό οι επαφές του Καραμανλή και τον αρμοδίων υπουργών με τους Γάλλους χαρακτηρίστηκαν από μια χωρίς προηγούμενο πυκνότητα (βλ. κυρίως τα ταξίδια του Καραμανλή στο Παρίσι τον
Ιούλιο του 1960 και το Φεβρουάριο του 19613 και το ταξίδι DeGaulle στην
2

3

Για την επίσκεψη αυτή ειδικά έχουμε την ενδιαφέρουσα εργασία της Maria Repoussi,
Les relations franco-helléniques de 1958 à 1963 et le voyage du général De Gaulle
en Grèce, mémoire de maîtrise sous L. Girard, Université Paris IV, 1977, η οποία
χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή τον ελληνικό και γαλλικό τύπο της περιόδου. Εκτός από
τις επισκέψεις στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε θα πρέπει να προστεθούν: η επίσκεψη
του υπουργού οικονομικών Edgar Faure στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1962 και από
ελληνικής πλευράς του Κ.Ροδόπουλου (προέδρου της Βουλής) τον Οκτώβριο του 1956
και του υπουργού Παιδείας Γρ. Κασιμάτη το Μάρτιο του 1962.
Η επίσκεψη Καραμανλή-Αβέρωφ στο Παρίσι από τις 16 ως 21 Φεβρουαρίου 1961 επιστρέφοντας από το Λονδίνο ήταν ανεπίσημη αλλά θεωρήθηκε αναγκαία προκειμένου
να ρυθμιστούν ζητήματα απορρέοντα από τη Σύνδεση και να ενθαρρυνθεί η γαλλική
συμμετοχή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας προκειμένου να αποφευχθεί η μονοπωλιακή συμμετοχή των Γερμανών. Βλ. σχετικά και Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή (Α.Κ.Κ.), τ.4, σ.521-523, Φ.14Α,Πρεσβεία Παρισίων προς Κεντρική Υπηρεσία,
Παρίσι 20 Φεβρουαρίου 1961.
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Ελλάδα το Μάιο του 19634). Η συμβολική σημασία της επίσκεψής του σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν σαφώς πιο σημαντική από την πρακτική της
αξία, καθώς κατά τη διάρκειά της δεν υπογράφθηκε κανένα νέο σύμφωνο
ή πρωτόκολλο. Ωστόσο, η υποδοχή που επεφύλαξε ο Καραμανλής στον De
Gaulle-που όμοιά της δεν είχε γίνει ποτέ ως τότε, ούτε κατά την επίσκεψη
του Eisenhower-τόνιζε αφενός την στροφή προς την Ευρώπη που είχε αρχίσει από το 1959 και αφετέρου την επιθυμία της Ελλάδας να διασφαλιστεί
ακόμα περισσότερο απέναντι στο σοβιετικό κίνδυνο και μέσω της νεόκοπης δυτικοευρωπαϊκής πυρηνικής δύναμης.
Τρεις μέρες έπειτα από την αναχώρηση του De Gaulle σημειώθηκε ένα
από τα σημαντικότερα γεγονότα στη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας:
στις 22 Μαΐου 1963 δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης. Η πολιτική αυτή δολοφονία ήρθε να επιτείνει την ένταση
στην πολιτική ζωή της χώρας που υπήρχε από το 1961. Η δολοφονία του
αριστερού βουλευτή προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στη γαλλική κοινή γνώμη κι αυτό κυρίως γιατί η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου είχε στρέψει το
ενδιαφέρον των γαλλικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Από τις παρισινές εφημερίδες η κομμουνιστική Humanité εξαπέλυσε την πιο σφοδρή
επίθεση κατά της καραμανλικής ηγεσίας, ενώ έστειλε αμέσως απεσταλμένο
στη Θεσσαλονίκη. Τα βέλη της κομμουνιστικής κριτικής τα δέχθηκε και ο
De Gaulle ο οποίος «πρόσφερε την υποστήριξή του σε αυτό το φασίζων
καθεστώς» και ο οποίος «μόλις πριν μια εβδομάδα επαινούσε «την αξία και
τις ικανότητες των ιθυνόντων».5 Ο αρθρογράφος Yves Moreau τοποθέτησε
τη δολοφονία του Έλληνα βουλευτή δίπλα σε εκείνες του Jean Jaurés και
του Giacomo Matteoti, ενώ επανέλαβε την αντίρρησή του για τα ανοίγματα
της γκωλικής κυβέρνησης προς χώρες όπως η Ελλάδα ή Ισπανία.6 Παρόμοια ήταν και η στάση του περιοδικού L’Express που χαρακτήριζε το
δολοφονημένο βουλευτή ως «μάρτυρα».7 Οι γαλλικές διπλωματικές αρχές
στην Ελλάδα περιέγραψαν τη δολοφονία του Λαμπράκη με μια οπτική που
φαινόταν να ταυτίζεται με την επίσημη κυβερνητική άποψη. Το προξε4
5
6
7

Institut Charles De Gaulle (I.C.D.G)., Grèce 1963,Έκθεση Διεύθυνσης Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με τη βοήθεια προς την Ελλάδα, αριθ. 126/CE, Παρίσι 15 Μαΐου
1963.
L’Humanité, 25 Μαΐου 1963.
L’Humanité, 28 Μαΐου 1963.
L’Express, 30 Μαΐου 1963.
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νείο Θεσσαλονίκης σε αναφορά της 23ης Μαΐου 1963 θεωρούσε ευθέως
ως πρωταίτιους των συμπλοκών τη νύχτα της δολοφονίας «τους κομμουνιστές οι οποίοι με σύνθημα «Θάνατος στους ιδιοκτήτες!» επιτέθηκαν στους
άλλους συγκεντρωμένους», ενώ ο Λαμπράκης χτυπήθηκε από ένα τρίκυκλο την ώρα που είχε τεθεί επικεφαλής μιας πομπής κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων. «Την ίδια ώρα- συνέχιζε με έκδηλη ειρωνεία η αναφορά- τα
μπαλέτα Μπολσόϊ έδιναν την πρώτη παράστασή τους με επιτυχία υποστηριζόμενα από μια ομάδα κομμουνιστών χειροκροτητών».8 Η περιγραφή
αυτή κάνει φανερή την πρόθεση των γάλλων διπλωματών -τουλάχιστον
της Θεσσαλονίκης- να υιοθετήσουν τις εξηγήσεις της αστυνομίας ή την
πολύ διαδεδομένη θεωρία περί κομμουνιστικής προβοκάτσιας. Ο πρεσβευτής Guy de Girard de Charbonniers θεωρούσε ότι η τακτική έντασης
που είχε υιοθετήσει η αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια είχε προκαλέσει την αντίδραση ομάδων της δεξιάς αλλά η αποτελεσματική επέμβαση
της αστυνομίας ως τότε είχε αποτρέψει εξαιρετικά δυσάρεστες εξελίξεις.
Στην περίπτωση όμως της Θεσσαλονίκης το αποτέλεσμα ήταν τραγικό.
Ο Γάλλος διπλωμάτης εκτιμούσε-μάλλον περίεργα - ότι ο αντίκτυπος της
δολοφονίας θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εξωτερικό και κυρίως στην
εργατική κυβέρνηση της Βρετανίας παρά στο εσωτερικό της Ελλάδας.9
«Με τον βίαιο θάνατο του κ. Λαμπράκη, του οποίου οι πολιτικές απόψεις
δεν τον εμπόδιζαν από το να αναγνωρίζεται ως μια προσωπικότητα που
έχαιρε εκτίμησης για τα ανθρωπιστικά της αισθήματα και ως ένας άνθρωπος εξαιρετικά σεβαστός, η Άκρα Αριστερά διαθέτει πλέον έναν εθνικό
ήρωα» ανέφερε ο Γάλλος πρεσβευτής και εξαιτίας αυτού η Αριστερά δεν
έχει προς στιγμή κανένα λόγο να προκαλέσει νέα επεισόδια.10
Η ένταση εξαιτίας της δολοφονίας Λαμπράκη συνεχίστηκε ολόκληρο
το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου οπότε και εκδηλώθηκε ανοιχτή ρήξη μεταξύ Αυλής και Καραμανλή. Η αντίθεση του πρωθυπουργού στην απόφαση του βασιλικού ζεύγους να επισκεφθεί κατά την κρίσιμη εκείνη περίοδο
8

Archives du Ministère des Affaires Etrangères (A.M.A.E.), Europe 1961-1970, Grèce
1961-1970, 193,Προξενείο Θεσσαλονίκης προς Κεντρική Υπηρεσία, αριθ. 16-17,
Θεσσαλονίκη 23 Μαΐου 1963.
9 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, 193, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, αριθ. 742-746, Αθήνα 28 Μαΐου 1963.
10 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, 193, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, αριθ. 456/EU, Αθήνα 30 Μαΐου 1963.
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το Λονδίνο οδήγησε τελικά στην παραίτηση του Καραμανλή. Η γαλλική
πρεσβεία δεν δέχθηκε την άποψη που κυκλοφορούσε ότι ο βασιλιάς βρήκε
ως αφορμή την επίσκεψη στο Λονδίνο για να απαλλαγεί από τον δυναμικό
πρωθυπουργό του και παραδόξως- αν αναλογιστούμε την επιθυμία του
Quai d’Orsay να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Καραμανλή-στήριξε τη
βασιλική επιλογή: «Κρίνοντας αντικειμενικά, πιστεύω ότι ο βασιλιάς μπορούσε άριστα να προστατεύσει την αξιοπρέπεια της Ελλάδας και κανένα
πρόσωπο δεν μπορούσε να του απαγορεύσει να πραγματοποιήσει μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη βασίλισσα μιας φίλης και συμμάχου χώρας
υπό το φόβο ενδεχόμενων διαδηλώσεων κάποιων ακροαριστερών στοιχείων», ενώ συνεχίζοντας προέβη σε μια παράδοξη ερμηνεία της παραίτησης
λέγοντας ότι από τη στιγμή που η Ε.Ρ.Ε. εκπροσωπούσε τους βασιλικούς
αν το ζήτημα έφθανε στη Βουλή οι βουλευτές θα έπρεπε να επιλέξουν
ανάμεσα στο μονάρχη και στον αρχηγό τους γεγονός που θα βάθαινε την
κρίση στη χώρα. Ο Αβέρωφ μιλώντας με το γάλλο πρεσβευτή υποστήριξε
ότι η παραίτηση ήταν αναπόφευκτη από τη στιγμή που είχε δημοσιοποιηθεί η διαφωνία αλλά ο Charbonniers δεν ήταν σίγουρος ότι οι εξελίξεις
ήταν ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας. Η ερμηνεία του ήθελε μάλλον τον
Καραμανλή να επιλέγει το χρονικό σημείο αυτό ύστερα από μια διετία
σφοδρών επιθέσεων από την αντιπολίτευση και ύστερα από τη δολοφονία
Λαμπράκη. Ο Καραμανλής φοβόταν ότι επεισόδια στο Λονδίνο κατά την
επίσκεψη των βασιλέων θα έπλητταν ακόμα περισσότερο την εικόνα που
καιρό προσπαθούσε να φτιάξει και θα τον εξέθεταν προσωπικά στη διεθνή
κοινή γνώμη. Οι απόψεις του Γάλλου πρέσβη προσθέτουν ένα ακόμα παράγοντα μάλλον παραγνωρισμένο στις ως τώρα αναλύσεις σχετικά με την
παραίτηση Καραμανλή. Τον αντίκτυπο που είχε διεθνώς η δολοφονία Λαμπράκη και το πλήγμα που δεχόταν η εικόνα που φιλοδοξούσε να εμφανίζει ο Καραμανλής ως ένας σύγχρονος δημοκρατικός ηγέτης μιας ευρωπαϊκής χώρας. Οι υποθέσεις που εμφανίζει ο Charbonniers δεν εδράζονται σε
αποδείξεις αλλά αποτελούν μια παράμετρο που θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη: υπήρχαν κάποιοι που επιθυμούσαν να πλήξουν ανεπανόρθωτα την
διεθνή εικόνα του Καραμανλή και ποιοί ήταν αυτοί; Σε καμία όμως περίπτωση ο Γάλλος διπλωμάτης δεν θεωρούσε ότι επρόκειτο για μια οργανωμένη κίνηση του παλατιού.11Με βάση αυτές τις σκέψεις θα μπορούσαμε
11 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, 193,Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρι-
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να υποθέσουμε ότι για τον Charbonniers η παραίτηση ήταν μάλλον μια
προσπάθεια εξόδου του πρωθυπουργού από ένα πιθανό αδιέξοδο.12 Στο
σημείο αυτό ο Γάλλος διπλωμάτης άφησε μια σειρά από υπονοούμενα για
τον Καραμανλή και έκανε μια υπόθεση η οποία επαληθεύτηκε εν μέρει
ύστερα από μια δεκαετία: ο αρχηγός της Ε.Ρ.Ε. έχοντας ως πρότυπο τον
De Gaulle και γνωρίζοντας την ανικανότητα των άλλων πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα πιθανώς άφηνε την κατάσταση να εκτραχυνθεί ώστε να
σχηματιστούν κυβερνήσεις που θα προκαλούσαν με την ανικανότητά τους
την λαϊκή δυσαρέσκεια και μέσα στην εντεινόμενη κρίση θα επέστρεφε ως
λύση σωτηρίας με αναμφισβήτητη πλέον εξουσία.13
Η παραίτηση του Καραμανλή από την πρωθυπουργία στις 11 Ιουνίου
1963 και η κρίση που ακολούθησε αναμφισβήτητα δεν μπορεί να ερμηνευθεί μονόπλευρα. Στην παρούσα ανάλυση μας ενδιαφέρει περισσότερο
η θεωρία που ήθελε τους προσανατολισμούς της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής και ιδιαίτερα την ελληνογαλλική προσέγγιση να διαδραματίζουν
σημαντικό -αν όχι πρωτεύοντα-ρόλο στην σύγκρουση Ανακτόρων-Καραμανλή. Την άποψη αυτή την έχουν υποστηρίξει διάφοροι αναλυτές και
συγγραφείς χωρίς ωστόσο να είναι κάτι βέβαιο και όπως αναφέρει ο Ηλίας
Νικολακόπουλος είναι περισσότερο μια υπόθεση παρά μια βεβαιότητα.14Ο
Jean Meynaud στη μελέτη του για τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα
συμπεριέλαβε αυτή την άποψη, την οποία ωστόσο αποδυναμώνει ο ίδιος
σε άλλο σημείο αναφέροντας ότι για τους Έλληνες ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα σύγκρισης των ελληνοαμερικανικών με τις ελληνογαλλικές σχέσεις
οι οποίες παρέμειναν δευτερεύουσας σημασίας. 15Ο Ανδρέας Παπανδρέου
κή Υπηρεσία, αριθ.915, Αθήνα 20 Ιουνίου 1963.
12 Παρόμοια εξήγηση έδωσε στο γάλλο πρεσβευτή και ο Πιπινέλης. Ο βασιλικός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Καραμανλής φοβόταν ότι οι Βρετανοί θα άφηναν να εκδηλωθούν επεισόδια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, καθώς δεν τον συμπαθούσαν
ιδιαίτερα και για να πλήξουν το κύρος του. Βλ. A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce
1961-1970, 193,Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, αριθ. 956-965, Αθήνα 28
Ιουνίου 1963.
13 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, 193,Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική
Υπηρεσία, αριθ.915, Αθήνα 20 Ιουνίου 1963.
14 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, Εκδοτική Άθηνών, Αθήνα 2000, σ.206.
15 Ζαν Μεϋνώ (με τη συνεργασία Π.Μερλόπουλου και Γ.Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις
στην Ελλάδα, Αθήνα 1966, σ.116 και Jean Meynaud (avec le concours de P. Merlopoulos et G.Notaras), Les Forces politiques en Grèce, Etudes des Sciences Politiques 10,
Μόντρεαλ 1965, σ.410 .
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αναφέρει ότι οι Αμερικανοί που εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν τον
Καραμανλή, δεν πίστευαν ότι η ΕΚ ήταν ικανή να νικήσει στις εκλογές,
ενώ μια μικρή διαρροή ψήφων προς το Κέντρο «δεν θα έβλαπτε γιατί ο
Καραμανλής είχε αρχίσει να ερωτοτροπεί με το Ντε Γκώλ».16 Την ενόχληση των Αμερικάνων πιθανολογεί και ο Σπ.Λιναρδάτος που ωστόσο υπογραμμίζει την προσπάθεια των ελλήνων ιθυνόντων να καθησυχάσει την
αμερικανική διπλωματία.17 Αλλά και η γαλλική πρεσβεία σημείωνε ότι οι
αμερικανοί και βρετανοί διπλωμάτες στην Αθήνα άφησαν να διαρρεύσουν
στον ελληνικό και ξένο τύπο τις μέρες της επίσκεψης του De Gaulle στην
Ελλάδα, πληροφορίες για προσπάθεια από τη Γαλλία αντικατάστασης της
αμερικανικής βοήθειας και για την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ μέσω της
προώθησης ενός μεσογειακού συμφώνου υπό τη γαλλική καθοδήγηση. Οι
φήμες αυτές δεν έλαβαν μεγάλη έκταση στις ελληνικές εφημερίδες αλλά
κυκλοφόρησαν κυρίως μέσω ξένων εντύπων.18 Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε επομένως ότι ίσχυε ο νέος αυτός προσανατολισμός της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής και ήταν αυτός που οδήγησε το Παλάτι ή τους Αμερικάνους να υποσκάψουν τον Καραμανλή και να τον αναγκάσουν σε παραίτηση; Μια ενόχληση των Αμερικανών για την μορφή που έλαβε η υποδοχή του γάλλου προέδρου και γενικότερα για την πορεία της προσέγγισης
των δύο σύμμαχων χωρών θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανατροπή
του Καραμανλή; Μια τέτοια ερμηνεία εκτός από μονόπλευρη θα ήταν και
αφελής. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ελληνογαλλική προσέγγιση
και η επίσκεψη του De Gaulle ίσως να επιτάχυνε τις εξελίξεις και εδώ μπορεί να υπάρχει μια δόση αλήθειας αρκεί να θεωρήσουμε ότι η παραίτηση
Καραμανλή έγινε ύστερα και από αμερικανική παρέμβαση. Είναι βέβαιο
ότι οι «προνομιακές σχέσεις» που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός με το
Γάλλο πρόεδρο ενοχλούσαν τους Αμερικανούς αλλά και το Παλάτι που
ίσως στο ημι-προεδρικό σύστημα της Γαλλίας έβλεπε ένα επικίνδυνο παράδειγμα δεδομένης της πρόθεσης του Καραμανλή για αναθεώρηση του
16 Ανδρέας Παπανδρέου, Η δημοκρατία στο απόσπασμα, Καρανάσης, Αθήνα 1974, σ.170.
17 Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον εμφύλιο στη χούντα, τ.Δ, Παπαζήσης, Αθήνα 1986, σ.251252 όπου παραπέμπει σε σχετικό δημοσίευμα της Καθημερινής (3 Φεβρουαρίου 1963)
που τονίζει ρητά τον φιλοατλαντισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με
την ελληνογαλλική προσέγγιση.
18 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1960-1963, 252,Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, αριθ. 462/EU, Αθήνα 7 Ιουνίου 1963.

ΚΡΊΣΗ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΤΩΝ ΘΕΏΝ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΡΊΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΊΑΣ...

103

Συντάγματος. Και ίσως στους βασιλικούς κύκλους θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες της σύγκρουσης που σχετίζονται με τις ελληνογαλλικές σχέσεις παρά στις επιλογές των Η.Π.Α.. Όπως ήδη αναφέραμε ο Καραμανλής
στις συναντήσεις του με τον Kennedy στις Η.Π.Α. τον Απρίλιο του 1961
τασσόταν ξεκάθαρα κατά των πρωτοβουλιών του Γάλλου προέδρου στα
πλαίσια του ΝΑΤΟ ή έξω από αυτό που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν
την Συμμαχία. Ο ίδιος ο Καραμανλής σε μεταγενέστερο σημείωμά του
αναφέρει επί λέξει για την επίσκεψη De Gaulle: «Η επίσκεψη αυτή προεκάλεσε ποικίλα πολιτικά σχόλια και εγράφη εις τον ξένον τύπον και ιδίως στον αμερικανικόν, ότι επρόκειτο περί αλλαγής του προσανατολισμού
της εξωτερική πολιτικής της Ελλάδας. Όλα αυτά όμως ήταν φανταστικά,
δεδομένου ότι ούτε η Ελλάς είχε την πρόθεσιν αυτήν, αλλά ούτε ο Ντε
Γκώλλ το επεδίωκε. Η πρόθεσίς μου ήτο, χωρίς να διαταράξω τας σχέσεις με το ΝΑΤΟ και την συνεργασίαν μου με την Αμερικήν να συνδέσω
την Ελλάδα στενώτερα με την Γαλλίαν, εν όψει της διαμορφώσεως των
νέων ευρωπαϊκών σχημάτων. Και τούτο διότι η σύνδεσις αυτή, εκτός της
υποβοηθήσεως της οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδα, θα ενίσχυε την
ασφάλειαν αυτής».19Αλλά και τα αμερικανικά διπλωματικά έγγραφα που
έχουν δημοσιευτεί δεν παρέχουν στοιχεία για συγκεκριμένες ανησυχίες
της αμερικανικής πλευράς για την πορεία των ελληνογαλλικών σχέσεων,
καθώς και ο ίδιος ο De Gaulle απέφυγε την αναφορά σε κάποιο ιδιαίτερο
ελληνογαλλικό δεσμό εκτός της ατλαντικής συμμαχίας.20Ο δε Αβέρωφ σε
δηλώσεις του προς τον Monde λίγο μετά την αναχώρηση του De Gaulle
από τη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι η Γαλλία δεν μπορεί να βοηθήσει στρατιωτικά την Ελλάδα αφού οι Η.Π.Α. έχουν αναλάβει αποκλειστικά την
προμήθεια στρατιωτικού υλικού και υπογράμμιζε ότι ο τομέας της άμυνας
ήταν εκείνος όπου δεν ευνοούσε για συνεννοήσεις με τους Γάλλους.21
Ο Παύλος μετά την παραίτηση Καραμανλή διόρισε μεταβατική κυβέρνηση υπό τον Π.Πιπινέλη- ύστερα από υπόδειξη του ίδιου του Καραμανλή22- η οποία έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Ε.Ρ.Ε. και επιφορτίστηκε
19 Ι.Ε.Ε., ο.π.,σ.260.
20 Σωτήρης Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη 1961-1964, Πατάκης,
Αθήνα 2001, σ.126-127.
21 Le Monde, 20 Μαΐου 1963.
22 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, 193, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, αριθ. 918, Αθήνα 21 Ιουνίου 1963.
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με τη διεξαγωγή εκλογών για την 3η Νοεμβρίου 1963. Η ανάληψη της
πρωθυπουργίας-έστω και για ένα μεταβατικό στάδιο- από τον Πιπινέλη
δεν άφησε πλήρως ικανοποιημένους τους Γάλλους, καθώς ο νέος πρωθυπουργός πολλές φορές είχε ταχθεί κατά των γαλλικών συμφερόντων παρόλη την γαλλική κουλτούρα του. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Charbonniers,
τα τελευταία χρόνια η οπτική του Πιπινέλη προς τη Γαλλία έμοιαζε να είχε
αλλάξει προς το θετικότερο και οι σχέσεις του με τη γαλλική πρεσβεία
ήταν καλές. Παρά όμως τις όποιες αλλαγές στον επικοινωνιακό τομέα με
τους Γάλλους, ο Πιπινέλης εξακολουθούσε να είναι πρώτιστα ένας άνθρωπος των Ανακτόρων και της βρετανικής πρεσβείας.23
Η νίκη της ετερογενούς και εύθραυστης Ένωσης Κέντρου στις εκλογές του Νοεμβρίου 1963 και του Φεβρουαρίου 1964 απετέλεσαν έναν ιδιαίτερο σταθμό στην εξέλιξη των ελληνογαλλικών σχέσεων. Η περίοδος
της προνομιακής σχέσης μεταξύ Αθήνας και Παρισίων λάμβανε τέλος,
καθώς ο Καραμανλής έπαιρνε τον δρόμο για την αυτοεξορία του αρχικά
στην Ελβετία και στη συνέχεια στη γαλλική πρωτεύουσα. Η ανάληψη της
πρωθυπουργίας από τον Γεώργιο Παπανδρέου προκάλεσε τις ανησυχίες
των γάλλων διπλωματών στην Αθήνα και στο Παρίσι για μια σειρά από
λόγους εύκολα κατανοητούς αν αναλογιστούμε τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που είχαν διασφαλιστεί για τη Γαλλία από την αγαστή
συνεργασία επί πέντε έτη με την κυβέρνηση Καραμανλή. Η νέα κυβέρνηση εμφανιζόταν από την πρώτη στιγμή και παρά το 53% των ψήφων που
έλαβε ως εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ όλες οι γαλλικές αναφορές έκαναν
λόγο για σειρά εσωτερικών προβλημάτων που υπόβοσκαν και ήταν πιθανό
να εκδηλωθούν σύντομα. Η πολιτική αστάθεια επέστρεφε στο εσωτερικό
σκηνικό ύστερα από μια δεκαετία αμιγούς διακυβέρνησης της χώρας από
τη Δεξιά η οποία είχε προσφέρει την αναγκαία κυβερνητική σταθερότητα
που επέτρεψε στο ξένο κεφάλαιο-και δη στο γαλλικό- να αναπτυχθεί στη
χώρα. Η επιστροφή στην ανασφάλεια αποτελούσε τον πρώτο πονοκέφαλο
για τη γαλλική διπλωματία. Η επιφυλακτική-για να μην μιλήσουμε για
μάλλον αρνητική- στάση των Γάλλων έναντι της κυβέρνησης του Κέντρου
ενισχυόταν από τις διακηρύξεις ηγετικών μορφών της Ε.Κ. για μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης μεταξύ του ελληνικού
23 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, 193, Πρεσβεία Αθηνών προς Κεντρική Υπηρεσία, αριθ. 898-905, Αθήνα 20 Ιουνίου 1963.
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κράτους και της εταιρείας Pechiney. Η επένδυση τέθηκε σε νέες βάσεις και
χρειάστηκαν νέες συνομιλίες ώσπου να ρυθμιστεί τελικά το όλο θέμα όχι
από την κυβέρνηση Παπανδρέου αλλά από εκείνη των «αποστατών» υπό
τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Επομένως, και μόνο ο κίνδυνος να ακυρωθεί
η τεράστια αυτή επένδυση εξαιτίας των προεκλογικών δεσμεύσεων του
Κέντρου έθετε τη γαλλική διπλωματία σε επιφυλακή και την καθιστούσε
εξαιρετικά δύσπιστη απέναντι στο νέο κυβερνητικό σχήμα.
Η γαλλική δυσπιστία για την κυβέρνηση Παπανδρέου προερχόταν και
από την προσωπικότητα του γηραιού ηγέτη. Ο Παπανδρέου σε όλες τις
γαλλικές διπλωματικές αναφορές από την Απελευθέρωση και μετά αναφερόταν ως ένας εξαιρετικός δημαγωγός και πιστός φίλος της Βρετανίας.
Οι χαρακτηρισμοί αυτοί στο πέρασμα των χρόνων δεν άλλαξαν. Μάλλον
ενισχύθηκαν. Η δυναμική επανεμφάνιση του Παπανδρέου από το 1961
και μετά και η δημαγωγική ρητορεία του ανησυχούσαν όλους τους ξένους παρατηρητές παρόλο που ο ίδιος ο αρχηγός της Ε.Κ. προσπαθούσε
να διαβεβαιώσει τους πάντες ότι την μορφή των λόγων του την υπαγόρευαν οι προεκλογικές ανάγκες. Επιπλέον, παρά την μείωση της βρετανικής
επιρροής στην Ελλάδα, η αναθέρμανση του Κυπριακού επανάφερε τον
βρετανικό παράγοντα στο επίκεντρο των σχετικών εξελίξεων. Μπορεί οι
Η.Π.Α. να είχαν πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων και σε αυτό το
ζήτημα αλλά η Βρετανία διαδραμάτιζε έναν βασικό ρόλο. Η παρουσία του
σταθερά φιλοβρετανού Παπανδρέου προβλημάτιζε έντονα τη γαλλική διπλωματία που έβλεπε να έχει πλέον απέναντί της έναν συνομιλητή που
εκπροσωπούσε περισσότερο την παραδοσιακή σχολή των Ελλήνων πολιτικών σε αντίθεση με τον «νεωτεριστή» Καραμανλή. Η διαφορά αυτή των
πολιτικών αντιλήψεων μεταξύ Παπανδρέου-Καραμανλή έγινε πιο φανερή
σε ότι είχε να κάνει με τις σχέσεις των δύο κρατών στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών ασφάλειας και συνεργασίας. Η ευρωπαϊκή προοπτική
της Ελλάδας ήταν γεγονός ότι υποβαθμίστηκε-χωρίς να εγκαταλειφθείαπό το Κέντρο σε αντίθεση με την περίοδο της Ε.Ρ.Ε. που απετέλεσε έναν
από τους βασικούς άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οι Γάλλοι
εξάλλου δεν μπορούσαν πλέον να προβλέψουν τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Κυπριακό, αφού η νέα κυβέρνηση έμοιαζε να
έχει διαφορετική αντίληψη των διεθνών σχέσεων απ’ ότι η προηγούμενη.
Σε μια περίοδο που η Γαλλία μετά την ρύθμιση του Αλγερινού Ζητήματος
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ενδιαφερόταν όλο και περισσότερο για την διασφάλιση της ειρήνης στην
Ευρώπη αλλά και τις αναδιανομής των ρόλων στα πλαίσια του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, οι ελληνοτουρκικές διαφορές που επανέρχονταν
δυναμικά στο προσκήνιο μόνο ανησυχία μπορούσαν να προκαλέσουν. Για
τους Γάλλους η διπλωματία που ασκήθηκε από τον Αβέρωφ τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηριζόταν ως πραγματιστική και μετριοπαθής γεγονός
που κατά τις γαλλικές εκτιμήσεις είχαν βελτιώσει τη συνολικότερη εικόνα της Ελλάδας στην περιοχή. Η νέα ηγεσία τους ελληνικού υπουργείου
εξωτερικών υπό τον Σταύρο Κωστόπουλο (μετά το θάνατο του Σοφοκλή
Βενιζέλου το Φεβρουάριο του 1964) γεννούσε ερωτηματικά για την στάση
που θα κρατούσε όχι μόνο απέναντι στις σχέσεις Ελλάδας-Ε.Ο.Κ. ή Ελλάδας-Τουρκίας αλλά κυρίως για την στάση απέναντι στις σχεδιαζόμενες
γαλλικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ο Αβέρωφ βέβαια σπάνια
εμφανίστηκε να είναι εκτός «αμερικανικής γραμμής» στα προηγούμενα
χρόνια αλλά ωστόσο διατηρούσε προσωπικούς διαύλους επικοινωνίας και
με το Παρίσι και οι πιθανότητες επηρεασμού του από τους Γάλλους διπλωμάτες ήταν σαφώς περισσότερες.
Την Άνοιξη του 1964 εκδηλώθηκε αλλαγή στην ηγεσία της γαλλικής
πρεσβείας Αθηνών. Ο Jacques Baeyens ανέλαβε καθήκοντα πρεσβευτή,
ενώ ως πρώτος γραμματέας ορίστηκε ο Robert De Souza. Η θητεία τους
θα διαρκέσει ως το 1969. Ο νέος πρεσβευτής προσπάθησε να ακολουθήσει μια πολιτική ίσων αποστάσεων από την Ε.Κ. και την Ε.Ρ.Ε., καθώς το
πολιτικό τοπίο δεν του επέτρεπε να διατηρήσει κάποια ιδιαίτερης μορφής
επικοινωνία όπως ίσχυε επί Καραμανλή. Βασικός στόχος του παρέμενε
η διασφάλιση των γαλλικών επενδύσεων ειδικά από την στιγμή που το
υπουργείο Βιομηχανίας το είχε αναλάβει ο Ιωάννης Ζίγδης ο οποίος είχε
ταχθεί εναντίον της συμφωνίας της Pechiney. Αντίθετα με την δυσφορία
που εξέφρασαν οι Γάλλοι για την υπουργοποίηση του Ζίγδη, θα φανούν
μάλλον ικανοποιημένοι από την τοποθέτηση του κεντροδεξιού Γεώργιου Αθανασιάδη-Νόβα ως προέδρου της Βουλής, καθώς αυτό ίσως να
συνέβαλε στη διασφάλιση των εσωτερικών ισορροπιών της κυβέρνησης
και την αποδοχή της από την Αυλή. Η αποδυνάμωση των κεντροαριστερών τάσεων εντός της Ε.Κ. αντιμετωπιζόταν από τη νέα πρεσβευτική
αρχή ως θετική, καθώς η αντιδεξιά ρητορική που είχε επικρατήσει από
το 1961 και εξής κινδύνευε να καταστεί ανεξέλεγκτη με σοβαρές πολι-
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τικές και πολιτειακές επιπτώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που η γαλλική
πρεσβεία βασιζόμενη σε πληροφορίες από το ίδιο το στράτευμα εμφάνιζε την πιθανότητα εκδήλωσης πραξικοπήματος σε περίπτωση ενίσχυσης
της Κεντροαριστεράς .24 Ωστόσο, όταν μετά έντεκα μήνες ο Τσιριμώκος
επέστρεψε στην κυβέρνηση και ειδικά στο ευαίσθητης σημασίας υπουργείο Εσωτερικών ο Γάλλος πρεσβευτής έδειξε μια ελαφρά ικανοποίηση.
Η στάση του αυτή δεν ερμηνευόταν με αυστηρά πολιτικά κριτήρια ούτε
όμως με τις ιδεολογικές προτιμήσεις του Bayens, Ο Γάλλος πρεσβευτής
έφτασε να χαρακτηρίσει τον Τσιριμώκο ως γαλλόφιλο αποσιωπώντας
παλιότερες γαλλικές εκτιμήσεις που τον ήθελαν ως άνθρωπο του Λονδίνου, κινούμενος μάλλον από την ικανοποίησή του για την αμερικανική
και βρετανική δυσαρέσκεια για την ανάθεση του συγκεκριμένου υπουργείου σε έναν πρώην εαμίτη. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, οι εκτιμήσεις
που μετέφερε ο Bayens για την εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα
ήταν μάλλον ψύχραιμες και αντικειμενικές. Ειδικότερα, από πολύ νωρίς
τόνισε την υποβόσκουσα κρίση ανάμεσα στην δεξιά και την αριστερή
πτέρυγα του Κέντρου, ενώ από την Άνοιξη του 1965 και εξής αναφερόταν ξεκάθαρα στην σύγκρουση δύο ομάδων –του Κ.Μητσοτάκη και του
Α.Παπανδρέου. Η διαμάχη των δύο είχε λάβει «προσωπικό χαρακτήρα»
και δεν είχε κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο παρά τις όποιες διαφορές τους
στην οικονομική πολιτική: «Πρόκειται για μια σύγκρουση προσώπων
και ομάδων, που η κάθε μια στηρίζεται σε ομάδες συμφερόντων και σε
δημοσιογραφικά όργανα. Ο υπουργός Οικονομικών διαθέτει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ο γιος του πρωθυπουργού το ΒΗΜΑ».25 Χωρίς να το κρύβουν, οι Γάλλοι διπλωμάτες ενδιαφέρονταν πρώτιστα να διασφαλίσουν
τα οικονομικά τους συμφέροντα και έδιναν μικρή σημασία για το ποιος
θα επικρατούσε στην κούρσα διαδοχής του Γ.Παπανδρέου. Οι Γάλλοι
βρέθηκαν όμως να συνεργάζονται και μάλιστα σε θετικό πνεύμα τόσο
με τον Α. Παπανδρέου όσο και με τον Κ.Μητσοτάκη. Αυτό όμως που
είχε γίνει πλέον φανερό και τονιζόταν από πολλές αναφορές της γαλλικής πρεσβείας ήταν ότι η κυβέρνηση του Κέντρου έδινε την εικόνα ενός
πολυκέφαλου σχηματισμού που η λειτουργία του εμποδιζόταν από προ24 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, νο 212, Πρεσβεία Αθηνών προς
Κεντρική Υπηρεσία, νο 221-224, Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 1964.
25 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, νο 212, Πρεσβεία Αθηνών προς
Κεντρική Υπηρεσία, νο 362/EU, Αθήνα 29 Απριλίου 1965.
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σωπικές φιλοδοξίες και παρασκηνιακούς ανταγωνισμούς που εξέλειπαν
στις κυβερνήσεις Καραμανλή. 26
Αναπόφευκτα οι ελληνογαλλικές σχέσεις την περίοδο 1963-1965 πέρασαν σε δεύτερο πλάνο και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μιας
μορφής πισωγύρισμα. Παρόλο που οι επαφές των δύο χωρών συνεχίστηκαν κανονικά και σε διάφορους τομείς σημείωσαν πρόοδο, ήταν γενική η
αίσθηση ότι το ιδιαίτερα θερμό κλίμα της περιόδου 1960-1963 είχε τερματιστεί. Οι επιμέρους εξελίξεις φανέρωναν το ορθό αυτής της αίσθησης.
Λίγες μέρες πριν από την ανοιχτή εκδήλωση της κρίσης του Ιουλίου
του 1965, ο Γάλλος πρεσβευτής συζητώντας με τον υπεύθυνο του βασιλικού γραφείου Κωνσταντίνου Χοϊδά αναφερόταν με επιτιμητικά λόγια
για τον πρωθυπουργό αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Παπανδρέου
ήταν ένας άνθρωπος χωρίς θέληση και την απαιτούμενη ενέργεια ώστε
να ελέγξει το κόμμα. Η γαλλική πλευρά πίεζε έντονα τα ανάκτορα να μεσολαβήσουν ώστε να προχωρήσει η υπογραφή της νέας σύμβασης για το
αλουμίνιο Ο Χοϊδάς υποστήριζε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στο φόβο
του πρωθυπουργού να συγκρουστεί με τον Ζίγδη ή τον Μητσοτάκη που
είχαν δυσαρεστηθεί από την ανάθεση της υπόθεσης στους Α.Παπανδρέου-Π.Γαρουφαλιά. Επιπρόσθετα συνιστούσε υπομονή, καθώς θεωρούσε
πολύ πιθανή μια αλλαγή στους κόλπους της κυβέρνησης από πρωτοβουλία
των δυσαρεστημένων βουλευτών της ΕΚ, ενώ απέρριπτε την πιθανότητα
επιβολής στρατιωτικής δικτατορίας.27 Η συνομιλία αυτή αποτελεί εκτός
των άλλων μια ακόμη επιβεβαίωση της οργάνωσης της κυβερνητικής
ανατροπής που συντελέστηκε μόλις είκοσι μέρες αργότερα. Παράλληλα,
η προσπάθεια καθησυχασμού των Γάλλων που επεδίωκε το παλάτι φανέρωνε το μέγεθος της μεταστροφής της γαλλικής πολιτικής αναφορικά
με την Ελλάδα. Η διασφάλιση των γαλλικών οικονομικών συμφερόντων
αποτελούσε βασική προτεραιότητα με αποτέλεσμα να εκλείπουν οι οποίοι
ενδοιασμοί για την αλλαγή της κυβέρνησης. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Ιουλίου η ανοιχτή σύγκρουση Παπανδρέου-βασιλιά ερχόταν καθημερινά
και πιο κοντά. Ο Baeyens εξέφραζε τον έντονο προβληματισμό του για το
26 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, νο 212, Πρεσβεία Αθηνών προς
Κεντρική Υπηρεσία, νο457-458, Αθήνα 29 Απριλίου 1965.
27 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, νο 212, Πρεσβεία Αθηνών προς
Κεντρική Υπηρεσία, νο 499/EU, Αθήνα 22 Ιουνίου 1965.
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μέλλον της ΕΚ, καθώς οι αντιμαχόμενες φατρίες-η «δεξιά» υπό τους Στεφανόπουλο-Κωστόπουλο, η «κεντρώα» υπό τους Μητσοτάκη-Ζίγδη και η
«αριστερή» υπό τον Τσιριμώκο-είχαν επιδοθεί σε έντονες παρασκηνιακές
διαμάχε-ς και ο Παπανδρέου δεν φαινόταν να μπορεί να ελέγξει την κατάσταση αλλά ούτε και να αποκηρύξει τον Ανδρέα Παπανδρέου προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα.28
Η πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου αποτέλεσε μια ανακούφιση για
την γαλλική διπλωματία. Παρόλο που επισήμως η Γαλλία υποστήριζε την
αρχή της μη εμπλοκής στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών η ικανοποίηση για την απομάκρυνση του Παπανδρέου από την εξουσία ήταν εμφανής, καθώς αυτή συνοδευόταν και από την ταυτόχρονη αποχώρηση του
Ζίγδη από τις κυβερνητικές θέσεις, επομένως και από την όποια ανάμιξή
του στην υπόθεση της Pechiney.29
Λίγους μήνες αργότερα ο γαλλικός «ρεαλισμός» θα φτάσει στο αποκορύφωμά του τόσο με την ρύθμιση του ζητήματος της Pechiney επί κυβερνήσεως αποστατών όσο και με την στάση απέναντι στο Απριλιανό πραξικόπημα παρά τις απεγνωσμένες φωνές των Γαλλων δημοκρατών και των
Ελλήνων της Γαλλίας κατά της αναγνώρισης του νέου καθεστώτος των
συνταγματαρχών. Η κρίση των ετών 1963-1965 μέσα από την γαλλική ματιά πιστεύουμε ότι μας δίνει μερικά χρήσιμα στοιχεία για την έκτασή της
και την μορφή της που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας
ευρύτερης μελέτης για την Ελλάδα της κρίσης κατά τη δεκαετία του 1960.

28 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, νο 212, Πρεσβεία Αθηνών προς
Κεντρική Υπηρεσία, νο 520/ΑΜ, Αθήνα 2 Ιουλίου 1965.
29 A.M.A.E., Europe 1961-1970, Grèce 1961-1970, νο 195, Πρεσβεία Αθηνών προς
Κεντρική Υπηρεσία, νο 565/EU και 759-763, Αθήνα 16 Ιουλίου 1965
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Abstract
The period from 1958 to 1963 is designated as a phase of particular
interest in the long term Greek-French relations. The out of the ordinary
political “flirt” between President Charles De Gaulle and the Greek Prime
Minister Karamanlis is an interesting topic that cannot be easily developed
in all its dimensions. Among the many aspects of Greek-French relations
of the period, we chose to focus on the perspective of French diplomacy
and French public opinion concerning the aggravating Greek political life
during the interval 1963-1965. The political crisis following the assassination of Grigoris Lambrakis and Karamanlis conflict with the king, is the
starting point of the analysis. French diplomats describe and criticize the
Greek political system as well as the Greek society. France desires to protect its financial interests and to ensure the critical investment of Pechiney.
For this reason, the diplomatic reports reflect a special interest to issues
such as the victory of Papandreou and the governmental change of 1963,
the Apostasy, the role of the army and the king and the preparation of the
military coup in 1967.
Λέξεις κλειδιά: Ελλάδα, Γαλλία, De Gaulle, Καραμανλής, δεκαετία
1960

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, 1923-1938
Σαμπατακάκη Μαρία*
Η ανάδειξη του νησιού της Ρόδου σε τουριστικό προορισμό υπήρξε μια
ενδιαφέρουσα αλλά και σύνθετη διαδικασία. Σχετίστηκε σε μεγάλο βαθμό
με τη γεωπολιτική και τη στρατιωτική κινητικότητα που σημειώθηκε στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου.
Οι απαρχές της τουριστικής ιστορίας της Ρόδου καταγράφονται στο
αρχειακό υλικό που άφησε πίσω της η Ιταλική Διοίκηση της Δωδεκανήσου
και που σήμερα φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ένας μεγάλος αριθμός εγγράφων και φωτογραφιών σκιαγραφούν και αποτυπώνουν
τα στάδια οργάνωσης και δημιουργίας ενός τουριστικού προϊόντος ιταλικής έμπνευσης.
Τον Σεπτέμβριο του 1911, η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με σκοπό την κατάληψη της Λιβύης. Μερικούς μήνες
αργότερα (Φεβρουάριος 1912) προχώρησε στην προσάρτηση των εδαφών
της Κυρηναϊκής, εκδίδοντας σχετικό διάταγμα. Η οθωμανική κυβέρνηση
αρνήθηκε να αποδεχτεί το ιταλικό «τελεσίγραφο». Προκειμένου να πιέσει και να πετύχει τη μεταβολή της στάσης της, η Ρώμη αποφάσισε την
αποστολή δύο μοιρών του στόλου της στο Αιγαίο και την κατάληψη του
νησιωτικού συμπλέγματος των Νοτίων Σποράδων (που έμειναν γνωστά
ως Δωδεκάνησα). Παρ’ ότι ο αρχικός σχεδιασμός προσέδιδε στην ενέργεια
των Ιταλών προσωρινό χαρακτήρα, αυτή σύντομα εξελίχθηκε σε μόνιμη
κατάκτηση. Το 1923, η Συνθήκη της Λοζάνης αναγνώρισε και επισήμως
τα Δωδεκάνησα ως «κτήση» του ιταλικού βασιλείου. Ξεκινά έκτοτε μια
πορεία που θα διαρκέσει έως τις απαρχές του Β παγκοσμίου πολέμου και
*
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Δημιουργός Συνέργειας Παραγωγής Δημόσιας Ιστορίας “hιστορισταί”.
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θα συνοδευτεί από μεταβολές και αναδιατάξεις σε κάθε πεδίο της ζωής
των Δωδεκανήσων. Βασικό της χαρακτηριστικό η συστηματική προσπάθεια εξιταλισμού της εγχώριας πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας.
Η γενική συνθήκη
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τερματισμός του Α´ παγκοσμίου πολέμου
ανοίγει έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας που σχετίζεται με τα εξωτερικά χρέη
των κρατών που μετείχαν σε αυτόν. Το γεγονός προκαλεί πιέσεις που μεταφέρονται στο εσωτερικό των χωρών και μεταφράζονται σε οικονομική
κρίση και ανεργία, προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις. Το παλαιό πολιτικό προσωπικό της Ευρώπης αποδεικνύεται ανέτοιμο να ανταποκριθεί
στα αιτήματα του καιρού και παραχωρεί τη θέση του σε ολοκληρωτικές
μορφές διακυβέρνησης.
Στην Ιταλία το φασιστικό κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνι καταλαμβάνει την εξουσία το 1922 και επιστρατεύει την αποικιοκρατική πρακτική
και τον μιλιταρισμό προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική ύφεση.
Οι άνεργοι μετατρέπονται σε στρατιώτες ή αποστέλλονται ως έποικοι στις
καινούργιες ιταλικές κτήσεις όπως τα Δωδεκάνησα.
Κατασκευή ταυτότητας
Το τουριστικό μοντέλο που υιοθετείται στη Ρόδο εντάσσεται στο προαναφερθέν πλαίσιο κρίσης και αποτυπώνεται εύγλωττα στην προσπάθεια
ανασκευής της τοπικής ιστορίας από τις ιταλικές αρχές, την εργαλειοποίηση των μνημείων, την ανάπτυξη της λεγόμενης «πολιτικής του λίθου»,
την αξιοποίηση της παράδοσης στους τομείς της παραγωγής και της οικονομίας, την ένταξη αυτών ως παραμέτρων στο «τουριστικό εγχείρημα»,
τον τρόπο προσέλκυσης του περιηγητικού ενδιαφέροντος, τη διαδικασία
προβολής και διαφήμισης και εν τέλει τη σύνδεση του τουρισμού με την
εξωτερική πολιτική.
Κατά την πρώτη περίοδο της ιταλικής κυριαρχίας (πριν την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης), η νέα διοίκηση ασχολείται επισταμένως με τη μελέτη των αρχαίων και μεσαιωνικών μνημείων, ανακαλύπτοντας και επιδεικνύοντας ιστορικές συγγένειες και συνέχειες
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ανάμεσα στα καταληφθέντα νησιά και την ιταλική μητρόπολη. Αρχαιολόγοι και ιστορικοί καλούνται να συνδράμουν στην προσπάθεια, συγγράφοντας σχετικές επιστημονικές αλλά και εκλαϊκευμένες μελέτες.
Από το 1923 έως το 1936 (Μάριο Λάγκο-διοίκηση), οι Ιταλοί υλοποίησαν ένα πρόγραμμα εναρμόνισης της φυσιογνωμίας της Ρόδου με τα ιταλικά πρότυπα. Υπηρεσίες, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, εμπόριο, χρηματοπιστωτικός τομέας, γεωργία οργανώθηκαν αναλόγως.
Η αρχιτεκτονική διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι Ιταλοί προχώρησαν άμεσα στην αναμόρφωση του αστικού χώρου
και της νησιωτικής υπαίθρου. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1930 μία
σειρά πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων που διατηρούσαν επαφές
με τα ιταλικά υπουργεία Εξωτερικών και Αποικιών, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και στη Διοίκηση της Δωδεκανήσου. Αξιοποιώντας εξίσου
στοιχεία αναγεννησιακής, μπαρόκ, ιπποτικής, βενετικής αρχιτεκτονικής
τεχνοτροπίας και συνδυάζοντας τα με ανατολίτικες επιρροές δημιούργησαν ένα είδος ιταλικής αποικιακής αισθητικής που πληρούσε τα ζητούμενα της «πολιτικής του λίθου». Αναστηλώσεις μνημείων και ανοικοδόμηση κτηρίων έγιναν κατά τρόπο που να προξενούν θαυμασμό και δέος,
ταυτόχρονα δε να καθιστούν δια γυμνού οφθαλμού σαφή την ταυτότητα
και την ιστορική καταγωγή τους. Από το 1936, όταν το αξίωμα του Μάριο
Λάγκο κατέλαβε ο ένας εκ των τετραρχών του ιταλικού φασισμού, ο Τζέζαρε Μάριο ντε Βέκι «η πολιτική του λίθου» ευθυγραμμίστηκε πλήρως με
τη φιλοσοφία του φασιστικού καθεστώτος και οι νεόδμητες κατασκευές
δέχτηκαν περαιτέρω επεμβάσεις, που παρέπεμπαν ευθέως στην ιδεολογία
της Ρώμης.
Τουριστικές υποδομές
Πέρα όμως από τις σκοπιμότητες, η Ρόδος απέκτησε υποδομές που
άνοιγαν τον δρόμο για την ανάπτυξη πολλών τομέων της οικονομίας. Είναι γεγονός πως οι Ιταλοί προχώρησαν σε πλήθος έργων: διανοίξεις και
ασφαλτοστρώσεις δρόμων, συντήρηση και επέκταση αποχετευτικού δικτύου, διαμόρφωση πάρκων αναψυχής και δενδρόκηπων, ανέγερση παραθαλάσσιων και ορεινών ξενοδοχειακών μονάδων, λουτρών, σύσταση
μουσείων. Και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο των δε-
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καπέντε ετών) πέτυχαν δύο πράγματα: να φτιάξουν το «πολιτιστικό» προφίλ-χαρακτήρα του τόπου (προϋπόθεση απαραίτητη για την προσέλκυση
περιηγητών) και να εξασφαλίσουν συνθήκες εξαιρετικής διαμονής στους
επισκέπτες.
Παρά τη γενική αστάθεια και την οικονομική αβεβαιότητα που ταλαιπωρεί την Ευρώπη, από τον τερματισμό του Α παγκοσμίου πολέμου
μέχρι την εκκίνηση του Β, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για τουριστική ανάπτυξη αυξάνεται διαρκώς, κάτι που επαληθεύεται από την ίδρυση
σχετικών κρατικών οργανισμών. Η ζήτηση εξοχικών θέρετρων εμφανίζει
ανοδική τάση. Οι αστικοί πληθυσμοί φαίνεται να αναζητούν αδιέξοδο από
την κρίση του μεσοπολέμου ενώ τα υψηλότερα οικονομικά στρώματα
επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες ευκολότερης και ταχύτερης μετακίνησης που τους παρέχουν οι σύγχρονες συγκοινωνίες. Η Ρόδος πολύ γρήγορα θα καταστεί δημοφιλής. Οι Ιταλοί θα φροντίσουν να
την ενισχύσουν με καταλύματα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το 1927
εγκαινιάζεται το Ξενοδοχείο των Ρόδων (Grande Albergo delle Rose) στην
παραλία της πόλης και δύο χρόνια μετέπειτα θα λειτουργήσει το περίφημο
καζίνο του. Το 1929 το νησί θα αποκτήσει το ορεινό σαλέ «Έλαφος και
Ελαφίνα» (Albergo del Cervo e Cerva) στο δασικό ύψωμα του Προφήτη
Ηλία. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους θα ανοίξουν και οι εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών στην Καλλιθέα, προσελκύοντας επιστήμονες και ασθενείς
από πολλά μέρη του εξωτερικού. Άθληση στην άμμο, γκολφ, αυτοκινητιστικοί αγώνες, ιστιοπλοΐα και κυνήγι ελαφιού είναι ορισμένες από τις δραστηριότητες που προσφέρει η Ρόδος στους τουρίστες της εποχής εκείνης.
Το 1928 οι θαλάσσιες μεταφορές στη Δωδεκάνησο έφθασαν στο ζενίθ τους. Έξι ακτοπλοϊκές εταιρίες ιταλικών συμφερόντων (ανάμεσα στις
οποίες οι Lloyd Triestino και Societa Puglia), δύο ελληνικές, δύο τουρκικές και η γαλλική Messageries Maritimes πραγματοποιούσαν δρομολόγια
συνδέοντας τα νησιά με λιμάνια της Μεσογείου. Η Ρόδος εξελίχθηκε σε
κομβικό σταθμό. Η εγκατάσταση ιταλικών εταιριών στο έδαφος της και η
εμπορική τους συναλλαγή με διάφορα μέρη της Ιταλίας, τις μικρασιατικές ακτές και την εγγύς Ανατολή προκάλεσαν ταχύτατα το ενδιαφέρον της
ναυσιπλοΐας.
Ταυτόχρονα η Διοίκηση της Δωδεκανήσου οργανώνει και την ανάλογη διαφημιστική καμπάνια. Η Ρόδος αναφέρεται σε πολλούς τουριστικούς

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ...

117

οδηγούς της εποχής και μπαίνει στον χάρτη της κρουαζιέρας. Μια σειρά από μπροσούρες που κυκλοφόρησαν ευρέως και σε αρκετές γλώσσες
(από αγγλικά έως αραβικά) προκειμένου να κεντρίσουν το ενδιαφέρον
των ξένων τουριστικών πρακτόρων για τα «ιταλικά νησιά του Αιγαίου»
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κατοχύρωση της πολιτιστικής
ταυτότητας συμβαίνει όταν την αποδέχονται οι τουρίστες.
Παράδοση και Αγροτική Οικονομία
Μία από τις βασικές αρχές της οικονομικής πρακτικής κατά τη μεγάλη οικονομική κρίση του μεσοπολέμου είναι η «αυτάρκεια» (δεν είναι
μόνο προϊόν των εθνικοσοσιαλιστικών καθεστώτων τύπου Μουσολίνι).
Τα επιτελεία των αρμοδίων ευρωπαϊκών υπουργείων καταρτίζουν πλάνα
και εφαρμόζουν πολιτικές που κινούνται στο πλαίσιο διασφάλισης της.
Το ίδιο μοντέλο θα υιοθετηθεί και στη Ρόδο. Η Διοίκηση θα προωθήσει
τη δημιουργία μεγάλων και πρότυπων αγροκτημάτων. Με την εισαγωγή
του κατάλληλου εξοπλισμού και νέων γεωργικών μηχανημάτων θα συστηματοποιηθεί η αγροτική παραγωγή ελαιολάδου, εσπεριδοειδών, σταφίδας αλλά και σιτηρών. Παράλληλα, σημαντικές επενδύσεις θα γίνουν
και στους τομείς της τυποποίησης και της μεταποίησης. Η Ρόδος αποκτά
αλευροβιομηχανία, ταπητουργία, κεραμοποιία και οινοποιία. Η γνωστή
CAIR (Compagnia Agricola Indrustriale Rodi) και η περίφημη I.C.A.R.O
(Industria Ceramiche Artistiche Rodio Orientali) ανήκουν στις εταιρίες
εκείνες που επιβίωσαν ως τις μέρες μας σχεδόν, δημιουργώντας προϊόντα
που εξελίχθηκαν σε σήμα κατατεθέν του νησιού. Οι Ιταλοί έφτιαξαν εκθετήρια όπου οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα παρουσίασης της δουλειάς τους: σαπούνια, λικέρ, κρασιά, χαλιά, είδη αγγειοπλαστικής, ξυλεία
απευθύνονταν σε αγοραστές, τουρίστες αλλά και εμπόρους.
Ομολογουμένως, η περίοδος της ιταλικής κατάκτησης θα συνδράμει τα μέγιστα στον αστικό εκσυγχρονισμό της ροδίτικης οικονομίας. Η
ήπια εκβιομηχάνιση τομέων που κινούνταν με πιο παραδοσιακούς όρους
έδωσε καλύτερες ποιοτικά αλλά και μεγαλύτερες σοδειές στη γεωργία,
βοήθησε πολύ την κτηνοτροφία και συνέβαλε καθοριστικά στην κάλυψη
των διατροφικών αναγκών του νησιού. Μέρος των παραγόμενων ειδών
διατέθηκε προς άμεση κατανάλωση στα ξενοδοχεία. Η τακτική αυτή
εμπόδισε την εκροή χρήματος, εξοικείωσε τον επισκέπτη με το τοπικό
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προϊόν, αύξησε τη ζήτηση και εν τέλει ευνόησε την οικονομική άνθιση.
Την ίδια στιγμή η χρεία πρώτης ύλης πύκνωσε τη συναλλαγή με την
Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Στις ευκατάστατες
τάξεις των κοινωνιών τους, οι Ιταλοί εκτός από εμπορικούς εταίρους
βρήκαν και σταθερούς συνομιλητές σε θέματα που άπτονταν της εξωτερικής τους πολιτικής.
Η πολυδιάστατη ανάπτυξη που σημειώθηκε στη Ρόδο έδωσε κάποια
μικρή διέξοδο στο οξύ πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετώπιζε η Ιταλία.
Θέσεις εργασίες ανοίχτηκαν στη Δωδεκάνησο και πλήθος επαγγελματιών
κατέφθασαν για να τις πληρώσουν: οικοδόμοι, δασονόμοι, ξυλοκόποι, γεωπόνοι, κηπουροί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, σερβιτόροι, πολιτικοί μηχανικοί
και πολλοί άλλοι συνόδευσαν τις μερικές χιλιάδες των στρατιωτών και
των δημοσίων υπαλλήλων που στελέχωσαν τον διοικητικό μηχανισμό. Περίπου 7.000 Ιταλοί έποικοι εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο.
Η έλευση τους σήμανε και τον αποκλεισμό των γηγενών από την οικονομική δραστηριότητα. Με ειδική νομοθεσία υφαρπάζονται οι μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προβάλλονται εμπόδια στην παροχή άδειας
άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος ενώ τα τραπεζιτικά τους καταστήματα αρνούνται την πίστωση στους ντόπιους εμπόρους, οδηγώντας τους
σε μαρασμό. Ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκεί η ιταλική αστυνομία, τα
υποτυπώδη μεροκάματα που αντιστοιχούν στο 20-25% της αμοιβής ενός
Ιταλού ανειδίκευτη εργάτη, η αδυναμία κάλυψης των προς το ζην, υποχρεώνει έναν μεγάλο αριθμό Δωδεκανησίων (υπολογίζονται γύρω στις 80100.000) να διαφύγουν.
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Abstract
The paper is based on a primary survey conducted in the Archives
of the Italian Administration of the Dodecanese (GAK of Rhodes) and
examines through the relevant document and photographic material
aspects of the tourist policy designed and implemented by the Italians
from 1912 to the eve of World War II focusing on 1923-1938.
At the first level, the paper outlines the general treaty: the international
economic and political environment, the European competitions in the
wider region of the Mediterranean Sea and the Italian geostrategy, the
developments within Italy during the same period, the rise of nationalsocialism and the basic axes of the Mussolini regime, the harmonization
of the historical past with new uses of the notion of the “nation”, etc.
The tourism model adopted in Rhodes is part of the aforementioned
framework: the attempt to adjust the local history to the “national
Italian narrative”, the use of the monuments in that matter by the
official authorities, the development of the so-called “stone policy”, the
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incorporation of the tradition in the fields of production and economy, the
process of promotion and advertising, and ultimately the link between
tourism and foreign policy are parameters examined in the article.
Λέξεις κλειδιά: Τουρισμός, Μεσοπόλεμος, Κρίση, Ρόδος, Ιταλοκρατία

THE REACTION OF THE COMMUNIST PARTY OF ITALY
TO THE COLONELS DICTATORSHIP IN GREECE (1967-1974)
Rigas Raftopoulos*
In this article, I focus on some remarkable aspects of the reaction of the
Communist Party of Italy (PCI) to the Colonels’ regime that ruled Greece
in the period from April 1967 to July 1974. In order to fulfil this purpose, I took advantage of the PCI documents collected at the archive of
the Fondazione Gramsci in Italy (Rome), the official collection of the PCI
Congress proceedings and the articles from the party’s newspaper l’Unità.
As it emerges from the available documentation, the Greek dictatorship
interested and concerned the Italian communists mainly on the basis of two
perspectives: on the one side the influences on the democratic and parliamentary life of Italy and on the other side the influences on the relationship
with the Greek communists after the split of their party (KKE) in 1968 and,
as a direct outcome, with the Communist Party of the Soviet Union (CPSU).
Before trying to point out what comes to light from the archival material about these two levels, a premise is necessary on the first level, that is
to say on the issue about the ways the Greek dictatorship could influence
the Italian political developments: we have very scarce available archival
documentation. As a result, it is not yet possible to answer the most important questions that historians made. Questions, such as: to what extent - if
any - were the Italian communists aware of dangerous plots and attempts
at a coup d’état in Italy similar to the Greek one? If the PCI succeeded in
granting some level of penetration within the subversive area including
that area of collaboration between Italian and Greek right-wing extremists
and similarly what was - if ever - the Soviet level of penetration and knowledge of that same area? Did they inform their Italian comrades1?
*
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Last but not least, did the PCI know any relevant aspect about attempted coup d’état in Italy and about the terrorist bombs in public squares and
trains that characterised nearly ten years between the mid-sixties and the
mid-seventies? In spite of hundreds of pages written by journalists, autobiographical books produced by those who played a prominent role in the
events and the judicial activity, for the moment, these questions remain
without any answer for the historian2.
In regard to what I have defined as the second perspective - that is to
say, the PCI reaction to the KKE split - here the documents in the Gramsci
archive are more generous in quantity. Moreover, the most recent scientific literature related to both Communist Parties allows to make a better
analysis of these events. The KKE split put to the test the Italian communists’ foreign policy and in particular its relationship with Moscow. The
KKE split is the definitive schism between the two groups inside the party,
the one so-called “of Interior” made up by all those communists who remained in Greece after the end of the Civil War in 1949 and the other one
represented by the Greek communists who left the country in 1949 to find
a shelter in the USSR and its satellite countries in Eastern Europe. In fact,
a deep rift among communists emerged immediately after the end of the
Greek Civil War (1949), during the process of creating a political subject
capable of collecting the heritage of the National Liberation Front (EAM)3.
In Greece, since 1947, all the communist organisations have been declared illegal but, in 1951, the United Democratic Left Party (EDA)was
created as a political front and coalition of the left-wing (illegal) parties.
The profound division inside KKE continued developing during the fifties
and sixties and it was centred on the role, the autonomy and the nature of
EDA. Moreover, KKE’s internal confrontation about the relationship with
the CPSU and the elaboration of an autonomous political path towards
communism in Greece never found a shared solution. Eventually, the crisis
of Hungary in 1956 and the crisis in Prague in 1968 dealt the fatal blows
to the party4.
2
3
4
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The Colonels’ dictatorship represented a paramount menace for all those
political opponents who managed not to be arrested, on the contrary to what
happened to thousands of others during the first hours and days after the
coup. Among those who were not arrested, tortured and exiled by the regime, there were few KKE leading members who were obliged to try to
escape from Greece, when the real hunt for all the enemies of the military
government was unleashed. It is the case, for instance, of Babis Dracopoulos, leader of the Greek communists, who succeeded in leaving the country
thanks to a clandestine mission led by selected members of the PCI5.
The political responsibility of those rescue missions was held by two
members of the PCI Foreign Office, while the missions were accomplished
by a group of Italian communists as well as socialists together6.
In this general context, the Greek communists tried to find support and
help abroad and in particular (but not only) in Italy from their Italian comrades. In this way, the Italian communists were able to get directly in touch
with a political reality characterized by elements and dynamics that, as a
direct consequence, juxtaposed themselves to the internal dynamics of the
PCI, in regards to national and international aspects. In the first case, the
Greek communists and their Italian fellows shared the same fears and concern over the anti-democratic developments in Italy. In the second case,
the KKE split - with its deep consequences on the relationship between the
Greek communists and Moscow - influenced to a certain degree the PCI
quest for a national way to socialism and the slow and progressive political
emancipation from Moscow7.
A clear separation between the national and international impact of the
Greek crisis on the PCI is a methodological choice and does not reflect
reality since internal and international elements are interdependent. It is
useful because it makes the analysis easier but we have to keep in mind
their strict relationship and reciprocal feedback.
The first stage of our analysis consists in considering the repercussions
of the Greek coup d’état and the imposition of a military dictatorship on
the PCI with respect to an authoritarian regress in Italy through the few
5
6
7
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available documents. However, before doing so, it is necessary to introduce some contextual elements.
During the decade of the sixties in the PCI there was a small group of
members devoted to internal defensive tasks (i.e. organizing the escape of
the party leadership in case of coup d’état)8. In the second half of the nineties, the discovery of the so-called “Mitrokhin Archive” gave birth to the
production of books and newspaper articles that attempted to explain the
political developments of the PCI in those years. The “Mitrokhin Archive”
is a collection of KGB documents whose original version is at the disposal
of the English security services that received them from former KGB officer, Vassili Mitrokhin, who managed to collect them unbeknown to his
superior during the years of his service in the KGB9.
Despite the widespread use of this collection of documents by journalists and politicians in Italy, historians have raised doubts and criticism on
the reliability and trustworthiness of that archive due to its unclear process
of collection and transmission10.
In brief, from the “Mitrokhin Archive” it emerges a serious concern of
both the Communist Parties of Italy and the Soviet Union about a possible
coup d’état in Italy since mid-1967. This concern led the CPSU to send
guidelines through the KGB to the Italians in order to create an internal
structure in direct communication with Bulgaria and later with Russia, capable to protect the Italian leadership in case of military intervention and
to facilitate an escape abroad11.
In the first months of 1967 and after the Greek coup d’état, the Italian
weekly L’Espresso shed light on an attempted military coup d’état in Italy
on July 1964, the so-called “golpe De Lorenzo”, named after its leader
General Giovanni De Lorenzo12.
One week after the Greek coup (28 April 1967) in the Italian Lower
Chamber, a long debate on the Greek situation took place. During this debate, some communist MPs expressed their deep concern. It is interesting to
8
9
10
11
12
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mention the Renato Sandri’s long speech13. He was responsible for the PCI
Foreign Office and in his address, he underlined the fact that the Communist
Party of Italy would give its full support to all the opponents the military
regime. Sandri also remarked other aspect of the Greek crisis, such as the
illusion of Georgios Papandreou to try to enlarge the Greek (formal but not
substantial) democracy: a weak democracy that Greece inherited from the
outcome of the Civil War. Eventually he called for the interruption of the
bilateral relations with Greece14.
One month after the Greek coup, Pietro Secchia, member of the Communist Party and MP in the Higher Chamber of the Italian Parliament, expressed his concern for the Greek situation in the framework of the debate
about the project of a new public security law. Nevertheless, he based his
confidence on the fact that such a coup in Italy cannot come true15.
During the 12th Party Congress (8-15 February 1969), in his speech
Enrico Berlinguer, deputy general secretary, underlined that:
“We are fully aware that a reactionary solution to the political crisis exists
and may expand itself within important sectors of the State institutions but
they are just vain ambitions. We are also aware of the dangers that may result
from international factors and intervention such as those that played a role
in Greece”.16

Within the Party it was widespread the belief that Italy and Greece,
while sharing common political developments and also similar risks for
their democratic stability, were quite different in terms not just of non-democratic undercurrents but of the presence, in Italy, of a strong, united and
widespread popular movement “capable of fixing once and for all, they
who seriously had similar [i.e. subversive] temptations”17.
In summary, we can say that since the terrorist right wing attack on 12
December 1969 in Milan which provoked dozens of deaths, the “Greek”
13 M. Gh., ”Il Capo dello Stato risponde alle iniziative per la libertà della Grecia”, Unità,
30 April 1967, pp.1-2.
14 Camera dei Deputati (1967: 33914-33917).
15 Senato della Repubblica (1967: 33930-33935).
16 Partito comunista italiano (1969: 770-771). During that Congress Berlinguer is
appointed general secretary of the PCI.
17 Ferrara (1967: 1). This issue of the PCI newspaper titled “Civil War in Greece” after the
failed counter-coup of king Constantine.
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perspective contributed in the meantime to the further development of a
belief in the party leader Enrico Berlinguer18. Berlinguer believed that the
PCI should pursue with even more determination and strength the road to a
legal parliamentary struggle. He nurtured the perspective of governing the
country together with the Centre Party (DC). All that in spite of Moscow
pressure aiming at a different role for the Communist Party of Italy and
more precisely to use it to weaken the Western political system19.
Let’s move on now to the second aspect of the Greek political developments and, in particular, to the KKE split and its influence on the PCI.
Enrico Berlinguer, at that time deputy secretary of the Party, a few days before the Conference of the Communist Parties in Moscow (23 May 1969)
asked Renato Sandri to outline the situation among Greek communists.
Sandri on 12 May 1969, sent a confidential note to Berlinguer in which
he clearly stated the Party’s official stance which represented, beyond the
formal and official documents, the substantial position of the PCI with respect to the two Greek Communist Parties. Sandri’s a long note is worth
mentioning in its entirety:
“The Communist Party of Greece. I summarize the general terms of the
split. January 1968, the 12th Plenum of the Central Committee bans from the
Political Office three members out of seven (Partsalidis, Zografos, Dimitriou)
with the accusation of fractionism. They refuse to accept this decision saying
that the Central Committee has been irregularly called on because the majority
that decided to ban them is rather a minority since a huge number of the Central
Committee members (active in Greece) have not been called on to that Plenum.
The three members are banned from the party after they expressed their position
with an anti-Kolighiannis plea at radio Bucharest (“The voice of Greece”)”.
This contrast has got long-term roots in the past and it is centred on the role
and autonomy of EDA from ΚΚΕ and its leadership abroad. The KKE Office
inside of Greece made up by members of the Central Committee active in
secrecy in Greece does not recognize the 12th Plenum decision: it undergoes
a forced shutdown by the new Political Office of KKE. Nearly all the EDA
organizations working in Greece and Europe lined up against the KKE deci18 Berlinguer is elected general secretary of the party on March 1972 while in 1969 was
deputy general secretary.
19 Pons (2006: 40-41).
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sion. Kolighiannis begins a fractionist activity inside the EDA that provokes
the birth of two different EDA parallel and enemy (Eleftheri Patrida, the EDA
bulletin is printed in Rome while in Paris it is printed Eleftheri Patrida bulletin
of the counter-EDA). Kolighiannis let Brillakis and Dracopoulos, leader of
the Office inside of Greece, go out from Greece: after they took side against
the 12th Plenum, the radio station “Voice of Greece” […] starts a campaign
against them, accusing them to have squandered KKE money and to have escaped abroad (in the framework of a discredit campaign, attacks, shameful
for its methods and contents). Brillakis arranges a deal with Papandreou for a
common struggle; KKE attacks this agreement with unprecedented violence
- the KKE instruments, press and activity are substantially focused on this
fractionist struggle; in the meanwhile in Greece the economic resources for
all the clandestine comrades who have taken a stance against the 12th Plenum
have been cut off. In Greece and abroad the discredit surrounding communists
is heavy and it is increasing: Colonels’ propaganda uses the news coming from
the “Voice of Greece”. The group Partsalidis-Zografos-Dimitriou is clumping.
Brillakis, Dracopoulos and others decide to constitute themselves in the KKE
after the KKE Plenum banned them as well as the huge majority of comrades
from the party. Few days ago, they met in Trieste (north-eastern Italy) and took
that decision [i.e. to constitute themselves in the KKE] and asked the Communist Parties of the Soviet Union, Italy, France, Spain, Belgium, Hungary and
AKEL from Cyprus to attempt a mediation among all the Greek communists.
(In Budapest I have found an agreement with comrade Pomariov that in presence of such a request from both Greek groups to the Soviet Union, Italian and
Hungarian Communist Parties, soviet comrades would attempt a mediation).
Brillakis and Dracopoulos claim they have the support of Belgians and also
that they have noticed a positive change in the stance of French and Hungarians. To our direct knowledge they can count on the support of Spanish and the
help of Jugoslav and Romanians. PROPOSALS 1) our delegation in Moscow
(23 May) should urge the organization of that mediation 2) in case of no mediation, during the preliminary meeting and if necessary, during the conference,
the PCI should raise the KKE issue, taking into account the representativeness
and characteristics of the banned/dissent group (Glezos, Kirkos, Filinis, Karras, Brillakis, Dracopoulos and others that is to say the more prestigious and
of sure militancy leaders of KKE). 3) to call a meeting before 5 June between
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our delegation [...] and an official-EDA delegation (Brillakis, Panteleskos) to
examine the development in the relations between our two parties, as happened
the previous years and according to our Greek comrades request”.20

Nevertheless, the stance of the Italian communist leadership with respect to their Greek comrades has not always been the same as it emerges
from the previous document. Immediately after the fall of the military dictatorship in Greece, when the Communist Party was declared not illegal
anymore after many decades, and on the eve of the political elections of
1974, Berlinguer refused to economically help the KKE “of Interior” during the electoral campaign with the rationale that otherwise the PCI should
have helped the KKE as well. Berlinguer was aware though that the KKE
was not interested in the PCI help due to the fact that it could count on the
CPSU economic support whereas the KKE “of Interior” could not rely on
that support. In this way, the refusal to deliver any whatsoever form of economic support to both parties meant substantially to abandon the KKE “of
Interior” to a difficult electoral campaign and possibly towards a meagre
political outcome from the elections21.
As a provisional appraisal it is reasonable to assess that both the coup
d’état in Greece on 21 April 1967 and the KKE split one year later have
had a significant impact on the Italian communists. As we have already
stressed before, the split among Greek communists was the outcome of a
long internal crisis accelerated by the military intervention. In fact, in the
analysis of the Italian documents what is really impressive is the dimension of the crisis that overcomes the actual commitment against the Greek
dictatorial government. As it emerges from the available documentation,
the Italian communists were often obliged to walk a burning tightrope
when dealing with the Greek communists after their split: the incredibly
harsh ideological conflict that outburst among Greeks represented, indeed,
a mirror of the PCI relations with Moscow. A difficult relationship that
Berlinguer was trying to make looser and looser.
20 Archivio PCI, Sezione Esteri, 0305, n.3439, “Nota riservata di Renato Sandri sulla
situazione del PCG in riferimento alla prossima Conferenza dei partiti comunisti a
Mosca, su richiesta di Berlinguer”, Rome, 12 May 1969.
21 Bentivegna (2011: 297-298). Moreover Bentivegna wrote that «Berlinguer’s
equidistance on the Greek case [...] obliged Mikis Theodorakis to approach the Soviet
Union and to “choose” to subdue to the Soviet power», Bentivegna (2011: 301).
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At the same time, the Communist Party of Italy interpreted the Greek
military outbreak as a warning of possible similar developments in Italy.
To what extent it has influenced the debate already alive in the Party about
the need for an historical compromise with other political forces, namely
the Christian Democrats, is still a matter of historical debate.
The awareness within the PCI leadership of the inescapable need to
find a compromise with the party representing Catholics (DC) was deeply
rooted and dated back to the time of Palmiro Togliatti and appeared also in
the previous writings of Antonio Gramsci22.
It is indeed possible to assess that the Greek internal developments affected Togliatti’s political line towards a collaboration and a compromise
after 194423 more than the Colonels’ coup did in Berlinguer’s political
elaboration of a new historical compromise with the political centre. Togliatti’s fear to fall into the risks of the “Greek perspective”, namely a civil
war, is explicit24. We can argue by consequence that the PCI leadership,
faced with the international developments of the late sixties and the early
seventies, considered the KKE split as an outcome of the contradictions
crystallized among the Greek communists after the end of the Civil War.
The Greek split was considered as the outcome of long-term internal dynamics and of a twenty-years crisis that pitted two politically divergent
groups in the KKE25. The groups that were responsible for the 1968 split.
The aforementioned Sandri’s report testifies to this interpretation. In this
framework, the Italian communists pushed the two KKEs towards an antifascist front against the dictatorship, a proposal that recalls and resembles
those of the interwar and the Second World War periods. A call that could
also lead towards a fruitful dialogue in the aftermath of the regime collapse
in Greece and the recovery of unity: an event, as we know, that has never
come true.

22
23
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Περίληψη
Αυτό το άρθρο επιχειρείται να εντοπίσει και ερμηνεύσει τις αντιδράσεις
και τις δραστηριότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας
(PCI) στο πλαίσιο των συνεπειών του ελληνικού πραξικοπήματος των
συνταγματαρχών (1967-74). Η έρευνα βασίζεται στα έγγραφα του PCI
τα οποία φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του Ιδρύματος Gramsci στην
Ρώμη και επίσης στα άρθρα της εφημερίδας του PCI l’Unità. Από την
μελέτη του αρχειακού υλικού προκύπτει ότι το ιταλικό κόμμα αντιμετώπισε
το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας διακρίνοντας δύο διαφορετικά
επίπεδα πού ανησυχούσαν ιδιαιτέρως τους Ιταλούς κομμουνιστές: από τη
μια πλευρά υπήρξε ο φόβος ενός πραξικοπήματος στην Ιταλία παρόμοιο
με το ελληνικό, ενώ από την άλλη, έπαιξε σημαντικό ρόλο η διάσπαση
του ΚΚΕ, η οποία ξέσπασε, μετά από μια παρατεταμένη κρίση, για
την ανικανότητα του κόμματος να προετοιμαστεί και να ξεφύγει στις
συνέπειες του στρατιωτικού πραξικοπήματος (μαζικές συλλήψεις και
ματαίωση της κάθε άμεσης αντίδρασης στην στρατιωτική επέμβαση). Η
διάσπαση του ΚΚΕ είχε μια σημαντική επίδραση στην πορεία του PCI
προς την βελτίωση του πολιτικού σχεδίου ενός κομμουνισμού με εθνικό
περιεχόμενο, αυτό πού μετέπειτα ονομάστηκε ευρωκομουνισμός. Ένα
πολιτικό και ιδεολογικό όραμα πού προέβλεπε την αναγκαιότητα ενός,
έστω και σταδιακού, διαχωρισμού από την Μόσχα, γεγονός πού εύκολα
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μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις του PCI με τα δυο κόμματα πού
προέκυψαν από την διάσπαση του ΚΚΕ.
Keywords: Colonels’ Dictatorship, ΚΚΕ, Communist Party of Italy,
Enrico Berlinguer, Communist Party of the Soviet Union, coup d’état

4.3. Σύγχρονες ιστορικές αναζητήσεις

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ
Γιάννης Δημητρακάκης*
Το 1931 το αριστερό περιoδικό Πολιτικά Φύλλα διεξήγαγε εκτενή έρευνα με θέμα τη Σοβιετική Ένωση. Στις προσωπικότητες του πνευματικού
βίου της χώρας που κλήθηκαν να καταθέσουν τη γνώμη τους συγκαταλεγόταν και ο Κωνσταντίνος Δημαράς. Επικαλούμενος ανεπαρκή πληροφόρηση, ο εικοσιεπτάχρονος τότε διανοούμενος αποφεύγει να πάρει θέση
για το σοβιετικό καθεστώς και μεταφέρει τη συζήτηση στο επίπεδο της
κοσμοθεωρίας. Κεντρική θέση της απάντησής του είναι ότι ο μαρξισμός
συνιστά απόρροια των αρχών του «αστικού πνεύματος»:
Οι θεμελιώδεις θεωρητικές βάσεις του ιστορικού υλισμού είναι η πίστη στην
ύλη (κίνητρο), η πίστη στην επιστήμη (μέθοδος) και η πίστη στην πρόοδο
(τάση). […] Οι βάσεις όμως αυτές, είτε αναλυμένες σε τρεις είτε συνδεμένες σε μία, είναι ακριβώς η χαρακτηριστική απόληξη των αρχών του αστικού
πνεύματος, καθώς διεμορφώθηκαν για το νεώτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό από
τα χρόνια της Αναγεννήσεως. Θα πω λοιπόν ότι η διαφορά μεταξύ αστικού και
κομμουνιστικού πνεύματος είναι μόνο διαφορά ειλικρινείας: οι κομμουνισταί
αναγνωρίζουν εκείνα που οι αστοί εφαρμόζουν χωρίς να τα παραδέχονται.1

Στη συνέχεια ο Δημαράς υποστηρίζει ότι
η αστική κοινωνία πληρώνει σήμερα τις συνέπειες του αχαλίνωτου ορθολογισμού της και της ανατροπής των Χριστιανικών αξιών την οποίαν μόνη της
άρχισε και αποτελείωσε. Ας μη ζητεί το κακό αλλού παρά στον εαυτό της, και
αν έχει ακόμη μιαν ελπίδα θεραπείας, πάλι μέσα της θα πρέπει να τη ζητήσει,
*
1

Γιάννης Δημητρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κ. Θ. Δημαράς, [απάντηση στην έρευνα «Γύρω από την “κολασμένη” Ρωσία»], περ.
Πολιτικά Φύλλα, τχ. 8, Αύγ. 1931, 6. Τη θέση αυτή ο Δημαράς είχε διατυπώσει για πρώτη φορά τρία χρόνια νωρίτερα: στο «Ανοιχτό γράμμα σε μερικά μέλη της Φοιτητικής
Συντροφιάς», αφού εκφραζόταν με πολεμική διάθεση εναντίον του μπολσεβικισμού
και οίκτιρε τον λαό της Ρωσίας «που τυραννιέται άδικα», έσπευδε να διευκρινίσει:
«Δεν πολεμούμε τον κομμουνισμό με τον πόθο να τραβήξουμε προς τα πίσω, κατά
τους αστούς, ίσα-ίσα σα μια τελευταία αρρωστημένα γέννα του αστισμού ζητάμε να
τον χτυπήσουμε»· περ. Ελληνικά Γράμματα, τ. Γ΄, τχ. 1, 16 Ιουν. 1928, 6-7: 7.
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υψώνοντας ξανά στη συνείδησή της τις αξίες εκείνες που αποτελούν τη μόνη
δικαίωση και την εξέχουσα σημασία του ανθρώπου.2

Αφού δηλώσει ότι ο ίδιος δεν περιμένει «καμιά προκοπή ούτε από τη
“δεξιά” ούτε από την “αριστερά”», καταλήγει: «ένας πολιτισμός στηριγμένος στο υλικό, είναι αναπόφευκτο ν’ ακολουθήσει τη φύση του υλικού και
γλήγορα ή αργά ν’ αποσυντεθεί».3
Είναι δριμεία η κριτική που ο Δημαράς ασκεί στον αστικό πολιτισμό
ήδη από το 1927, χρονιά κατά την οποία ξεκινά η συνεργασία του με το
περιοδικό Ελληνικά Γράμματα, και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930, με αποκορύφωμα την αρθρογραφία του στη Νέα Εστία το
1933.4 Με βάση την απάντησή του στα Πολιτικά Φύλλα και τις πολυάριθμες σχετικές αναφορές που απαντούν στα κείμενά του των χρόνων εκείνων, το επιχείρημα του Δημαρά μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: Ο αστικός
πολιτισμός, όπως διαμορφώθηκε από την Αναγέννηση και εξής, θεώρησε
ότι ο άνθρωπος «αποτελεί την αρχή και το τέλος του κόσμου»,5 γι’ αυτό
και στηρίχτηκε στα ιδεώδη του ορθού λόγου, της επιστήμης και της προόδου. Είναι επομένως ένας πολιτισμός που αναποδογύρισε «την τάξη των
πραγμάτων», τοποθετώντας πρώτα την ύλη και ύστερα το πνεύμα και υποκαθιστώντας τη μεταφυσική από την ηθική.6 Η μεταφυσική εμπιστεύεται
τον Θεό και την πίστη, εξηγεί ο συγγραφέας, ενώ η ηθική φιλοσοφία τον
άνθρωπο και τον ορθό λόγο.7 Καθώς πίστεψε «αποκλειστικά στις υλικές
2
3
4

5

6
7

Δημαράς, [απάντηση στην έρευνα «Γύρω από την “κολασμένη” Ρωσία»], ό.π.
Ό.π.
Την κριτική του Δημαρά στον αστισμό έχουν θίξει ο Αντώνης Λιάκος, «Ζητούμενα
ιδεολογίας της Γενιάς του ’30», περ. Θεωρία και Κοινωνία, τχ. 3, 1990, 7-22: 16, η
Γεωργία Λαδογιάννη, Κοινωνική κρίση και αισθητική αναζήτηση στον Μεσοπόλεμο. Η
παρέμβαση του περιοδικού Ιδέα, Οδυσσέας, Αθήνα 1993, 47 και η Μαριλίζα Μητσού,
«Φιλοσοφικά φροντίσματα του Κ. Θ. Δημαρά (1926-1940)», στο Επιστημονική Συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, επιμ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κ.Ν.Ε./ Ε.Ι.Ε.,
Αθήνα 1994, 41-55: 52-53.
Δημαράς, [απάντηση στην έρευνα «Γύρω από την “κολασμένη” Ρωσία»], ό.π. Βλ. επίσης Δημαράς, [απάντηση στην έρευνα «O νεοελληνικός πολιτισμός. Έλληνες και ξένοι
συγγραφείς»], εφ. Η Hμέρα, 29 Δεκ. 1931· στη συνέντευξη αυτή ο Δημαράς επαναλαμβάνει αυτούσια ορισμένα από τα βασικά σημεία της απάντησής του στα Πολιτικά
Φύλλα.
Βλ. Δημαράς, [απάντηση στην έρευνα «O νεοελληνικός πολιτισμός. Έλληνες και ξένοι
συγγραφείς»], ό.π. και Δημαράς, «Αχ. Αδ. Κύρου, Πιστεύω», περ. Νέα Εστία, 167, 1
Δεκ. 1933, 1293-1294: 1294.
Βλ. Δημαράς, «Ο Επίκτητος και η εποχή μας», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 14 Φεβρ. 1938.
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δυνάμεις και στα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος για την τελειοποίησή τους
‒δηλαδή στο μυαλό του», ο πολιτισμός της Αναγέννησης ήταν «μοιραίο ν’
ακολουθήσει τον νόμο της ύλης, τη φθορά και τη διάσπαση».8 Αφού έζησε
πάνω από τετρακόσια χρόνια («δεν του είναι και λίγα»), τον βλέπουμε πια
«να φθείρεται και να διασπάται».9 Η πεποίθηση ότι ο αστικός πολιτισμός
έφτασε στο τέλος του είναι βασική στη σκέψη του Δημαρά, που δεν παραλείπει να αναπτύξει και έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τους
παράγοντες που προκαλούν τον θάνατο ενός πολιτισμού.10
Την παρακμή και το τέλος του αστικού πολιτισμού επιταχύνει η «γενική αντίδραση κατά του υλισμού» στην Ευρώπη, την οποία ο Δημαράς
βλέπει «να δυναμώνει γύρω στα 1910».11 Ποικίλα ρεύματα σκέψης συμμετέχουν στο μέτωπο που έχει σχηματιστεί εναντίον των υλιστικών αξιών,
όπως για παράδειγμα η φροϋδική ψυχανάλυση («μέσα στον επιστημονικό
κόσμο του τέλους του περασμένου αιώνος, έναν κόσμο που πίστευε σχεδόν αποκλειστικά στην ύλη, […] ήρθε ο Φρόυντ και εκήρυξε με υπερβολή
και με ακρότητες την παντοδυναμία του ψυχικού παράγοντος και την ανεξαρτησία του από τον σωματικό· το κήρυγμά του, μέσα στον υλισμό που
τον περιέβαλλε, ήταν αληθινά επαναστατικό»,12) αλλά και λογοτεχνικά
κινήματα, όπως ο ντανταϊσμός και ο υπερρεαλισμός (στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τον Δημαρά ο αστός εκπροσωπεί
πρωτίστως τον πολιτισμό των Νέων Χρόνων και δευτερευόντως μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Επικρίνοντας τον αστικό πολιτισμό, ο συγγραφέας επί της ουσίας στρέφεται ενάντια στις κοσμοθεωρητικές αρχές
των Νέων Χρόνων. Ο Δημαράς του Μεσοπολέμου είναι ένας αντιμοντέρνος, ένας πολέμιος της Νεωτερικότητας και των αξιών του Διαφωτισμού.13
8

9
10
11
12
13

Δημαράς, «Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα», εφ. Πολιτεία, 15 Μαρτ. 1932 (= Κ. Θ.
Δημαράς, Σύμμικτα, Δ΄: Λόγια περί μεθόδου, τ. Α΄, 1931-1963, επιλογή κειμένων Φίλιππος Ηλιού, επιμ. Πόπη Πολέμη, Μουσείο Μπενάκη & Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, Αθήνα 2013, 33-37: 35).
Δημαράς, «Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα», Σύμμικτα, Δ΄, ό.π., 35.
Βλ. Δημαράς, «Πώς πεθαίνουν οι πολιτισμοί», Ελεύθερον Βήμα, 4 Οκτ. 1937.
Δημαράς, «Αλληλογραφία», Νέα Εστία, τχ. 150, 15 Μαρτ. 1933, 332-334: 333.
Ό.π.
Η Μητσού έχει ήδη παρατηρήσει ότι οι απόψεις του Δημαρά την περίοδο εκείνη τον
τοποθετούν «στους αντίποδες του Διαφωτισμού», «Φιλοσοφικά φροντίσματα του Κ.
Θ. Δημαρά», ό.π., 54.
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Η κριτική του εντούτοις θα περιοριστεί στη νεωτερική κοσμοαντίληψη
και δεν θα εξειδικευτεί σε ζητήματα που αφορούν την οικονομική, κοινωνική ή πολιτική οργάνωση της πραγματικότητας στους Νέους Χρόνους.
Δεν λείπουν βέβαια οι σχετικές αναφορές: η αστική νοοτροπία αποτελεί
«κατ’ ευθείαν απόγονο των χυδαίων επικουρείων της Αναγεννήσεως, και
των ανθρώπων που “κατέβασαν τη φιλοσοφία από τον ουρανό στη γη”,
που αντικατέστησαν τη μεταφυσική με την ηθική· νοοτροπία πλουσίων
εμπόρων για τους οποίους όλη η ζωή μεταφράζεται σε συναλλαγές, όλη η
πνευματικότης σε τιμιότητα»,14 υποστηρίζει ο Δημαράς, δίνοντας έτσι και
ένα παράδειγμα τού τι εννοεί όταν μιλά για υποκατάσταση της μεταφυσικής από την ηθική. Ή ακόμα: «αντίκρυ στη βιοτεχνία» του Μεσαίωνα,
η Αναγέννηση επέφερε «την ανάπτυξη των κεφαλαιοκρατικών συστημάτων, τη διάκριση δηλαδή κεφαλαίου και εργασίας».15 Για κανένα ωστόσο
από τα παραπάνω, ή άλλα ανάλογα, ζητήματα δεν θα βρούμε ειδικότερες
αναλύσεις. Είναι επίσης αξιοπρόσεκτο ότι ο συγγραφέας δεν προχώρησε
προς την κατεύθυνση της αμφισβήτησης της πολιτικής νεωτερικότητας,
πέρα από μερικές γενικόλογες αιχμές εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης και του φιλελευθερισμού.16 Τον απέτρεψε ίσως από κάτι τέτοιο και
το ότι είχε ανατραφεί, όπως θα γράψει αργότερα, σε «έντονα βενιζελικό
περίγυρο».17
Το κυριότερο ζήτημα που απασχολεί τον Δημαρά είναι η γενεαλογία
των αστικών αξιών. Η μήτρα τους, διατείνεται, θα πρέπει να αναζητηθεί
στην αρχαία Ελλάδα. Επιχειρώντας να αντικρούσει την άποψη ενός επιστολογράφου που υποστήριζε την αναγκαιότητα μιας επανάστασης που
θα συνεχίσει την παράδοση του ελληνικού πνεύματος, ο Δημαράς ισχυρίζεται ότι
αν χρειάζεται, όπως αλήθεια χρειάζεται, κάποια επανάσταση, αυτή θα πρέπει
πρώτα-πρώτα να στραφεί προς τις ρίζες του μεγάλου αστικού κακού, προς τη
ρίζα της αθρησκείας, της νοησιαρχίας, του υλικού πολιτισμού, του ανθρωπο14 Δημαράς, «Αχ. Αδ. Κύρου, Πιστεύω», ό.π., 1294.
15 Δημαράς, «Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα», ό.π., 35-36.
16 Βλ. Δημαράς, «Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα», ό.π., 36 και «Μνημόσυνο του Κοραή», Νέα Eστία, τχ. 152, 15 Aπρ. 1933, 446-447: 446.
17 Δημαράς, «Ο Γιώργος Θεοτοκάς και το “Ελεύθερο Πνεύμα”», στο Γιώργος Θεοτοκάς,
Eλεύθερο πνεύμα, επιμ. Κ. Θ. Δημαράς, Ερμής (Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη), Αθήνα
1973, κη΄, σημ. 2.
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κεντρισμού, προς το ελληνικό πνεύμα όπως ήταν στην αρχαιότητα και όπως
ξαναπρόβαλε με την Αναγέννηση για να φέρει μέσα σε τετρακόσια χρόνια τον
κόσμο εκεί που τόνε βλέπουμε σήμερα καταντημένο. […] Η Επανάσταση που
χρειάζεται ξεκίνησε κάποτε από ένα ταπεινό χωριό της Ιουδαίας μακριά και
από την ελληνική και από τη ρωμαϊκή σαπίλα του καιρού της.18

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται ειδικότερα στην υπέρμετρη, κατά
τον Δημαρά, ανάπτυξη του ορθού λόγου που συντελέστηκε στην κλασική
Αθήνα. Ενώ οι Προσωκρατικοί «είχαν ένα στοχασμό γεμάτο μυστικότητα
και θρησκευτικότητα»,19 με τους σοφιστές και τον Σωκράτη, πρεσβεύει ο
συγγραφέας, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός τράπηκε προς μια αρνητική
κατεύθυνση: η φιλοσοφία εγκατέλειψε «κάθε σχέση με τη μυστική ζωή»,
η «εσωτερική βίωση» έγινε «συνείδηση ηθική»,20 με αποτέλεσμα να επικρατήσει «ο καυτερός λίβας του αθηναϊκού ορθολογισμού».21
Ο «αθηναϊκός ορθολογισμός» είχε αρνητικές επιπτώσεις και στην τέχνη, καθώς επέφερε την υποχώρηση του λυρισμού ‒που είναι το προσφιλέστερο στον Δημαρά είδος της ποίησης.22 Σε άρθρο του για τη Σαπφώ
και τον Αλκαίο, «δύο από τις πιο αγνές λυρικές μορφές της αρχαιότητος»,
υποστηρίζει ότι
18
19
20
21

Δημαράς, «Αλληλογραφία», ό.π., 333.
Δημαράς, «Το μέρος και το όλον», Ελεύθερον Βήμα, 21 Δεκ. 1936.
Δημαράς, Επτά κεφάλαια για την ποίηση, Κασταλία, Αθήνα 1935, 43.
Δημαράς, «Ο Πίνδαρος και εμείς», Ελεύθερον Βήμα, 6 Μαρτ. 1939 και Επτά κεφάλαια
για την ποίηση, ό.π., 44. Η αρνητική αποτίμηση του Σωκράτη, τον οποίο ο Δημαράς
συνδέει με την τροπή της αρχαίας σκέψης στον ορθό λόγο και την ηθική, απηχεί πιθανότατα τις αντίστοιχες απόψεις του Νίτσε. Βέβαια ο αντιχριστιανισμός του γερμανού
φιλοσόφου δεν θα μπορούσε παρά να απωθήσει τον Δημαρά· με γνώμονα το κριτήριο αυτό θα τον συμπεριλάβει, το 1936, στην ίδια κατηγορία με τον Ιουλιανό, την
Υπατία και τον Γεμιστό. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι και οι τέσσερεις νικήθηκαν αφού
προηγουμένως πάλεψαν. Για τον Νίτσε μάλιστα εκφράζεται με θαυμασμό: «ώριμος ο
Nietzsche, παλεύει τιτανικά προς τις μυστικές δυνάμεις που τον κυριεύουν, κυνηγάει
κι αυτός φαντάσματα, και λαμβάνει τελικά τον κλήρο της υπερηφανείας του· η καταστροφή του ήταν μεγάλη και θαυμαστή καθώς ήταν μεγάλος κι ο αγώνας του· η πτώση
του μας διδάσκει και μας συγκινεί σαν μιας καινούργιας Βαβέλ τα ερείπια. Εμείς που
κατορθώνουμε κι από εκεί που βρισκόμαστε να πέφτουμε κάποτε πιο χαμηλά, ζηλεύουμε και καμαρώνουμε τον άνθρωπο που μπόρεσε να πέσει από ένα τέτοιο ύψος»·
Δημαράς, «Σημειώσεις για τον τάφο του Γεμιστού», περ. Tα Νέα Γράμματα, τ. Β΄, τχ.
1, Iαν. 1936, 64-71: 69-70.
22 Στο πρώτο από τα Επτά κεφάλαια για την ποίηση αποκαλεί τη λυρική ποίηση «παντοτινή αγάπη» του (ό.π., 15).
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εκείνο που κατ’ εξοχήν λανθάνει στον κλασικό κόσμο, είναι ασφαλώς ο λυρισμός. Βαρύτατο αντάλλαγμα του ελληνικού ορθολογισμού ο οποίος οδήγησε
ως τις κορυφές του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, ο λυρισμός υπεχώρησε
ενωρίς μέσα στα αρχαία γράμματα, έχασε την κεντρική θέση που θα εδικαιούτο να κατάσχει […]. Έτσι ο αρχαίος κόσμος, και μάλιστα στην κλασική του
στιγμή, αντί να εμφανίζεται σαν κάτι ισόρροπο, όπου οι δυνάμεις του νου και
της ψυχής να συμπληρώνονται αρμονικά, φανερώνεται μάλλον σαν ένα τέρας
υπερτροφίας διανοητικής.23

Για να αποτιμηθεί δίκαια η αρχαιότητα, δηλώνει ο Δημαράς στη συνέχεια του άρθρου, θα πρέπει η προσοχή μας να μετατοπιστεί στην περίοδο
που προηγείται και στην περίοδο που έπεται των κλασικών χρόνων:
Σκόπιμο είναι για να μην αδικούμε την αρχαιότητα, είτε να κατεβαίνουμε μετά
την κλασική περίοδο, όταν σπάζοντας τα αυστηρά της πλαίσια ο ανατολικός
μυστικισμός εισορμά μέσα στον ελληνικό «κόσμο», είτε να ανεβαίνουμε πριν
από εκείνην, όταν οι χυμοί της ανατολής δεν έχουν ακόμη στεγνώσει μέσα στο
φως της ελληνικής σκέψεως.24

Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Δημαράς αντιμετωπίζει με επιφύλαξη
ακόμα και τη δραματική ποίηση της κλασικής περιόδου. Σε επιφυλλίδα
του για τις νεοελληνικές μεταφράσεις έργων του Σοφοκλή, παρατηρεί για
τον αθηναίο δραματουργό: «Συνδεόμεθα μαζί του αναλόγως με τα συναισθήματα που μας εμπνέει ο κλασικισμός, αλλά είναι αδύνατον να μη
θαυμάσει κανείς την άφθαστη τελειότητα στην οποία ανήγαγε την τραγωδία». Η αναγνώριση ωστόσο της τελειότητας αυτής δεν τον εμποδίζει να
δηλώσει παρακάτω ότι «όσοι, καθώς εγώ, προτιμούν τον άνθρωπο από το
έργο, την πάλη από τη νίκη, αυτοί στρέφονται με περισσότερο ενδιαφέρον προς τις άλλες περιόδους της ιστορίας του πνεύματος».25 Ο Δημαράς
υπήρξε εξαρχής δύσπιστος απέναντι στις έννοιες της τέλειας μορφής και
του λογοτεχνικού αριστουργήματος, γεγονός που αποτέλεσε μια από τις
πρώτες εκδηλώσεις της αρνητικής του στάσης έναντι εκείνου που θα αποκαλέσει αργότερα «αισθητική θέαση της λογοτεχνίας». Στα χρόνια που
μας ενδιαφέρουν εδώ, ένας από τους λόγους της δυσπιστίας αυτής πρέπει
23 Δημαράς, «Αλκαίος και Σαπφώ», Ελεύθερον Βήμα, 8 Νοε. 1937.
24 Ό.π.
25 Δημαράς, «Σοφοκλής», Ελεύθερον Βήμα, 3 Ιαν. 1938.
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να είναι και η άποψη που είχε διαμορφώσει ότι η «μορφική επεξεργασία
[…] είναι του ελληνικού πνεύματος η απαίτηση»,26 ότι δηλαδή η επιμέλεια
της μορφής απορρέει από μια ορθολογική αντίληψη για την τέχνη.
Με τον «ορθό λόγο των Ελλήνων» ήρθε να συγκρουστεί ο «υπερφυσικός Λόγος των Χριστιανών»,27 με το μέρος του οποίου τάσσεται αναφανδόν ο συγγραφέας. Η θέση περί ριζικής αντίθεσης ελληνικού ορθολογισμού και χριστιανικού μυστικισμού συνιστά δομικό γνώρισμα της σκέψης
του Δημαρά την περίοδο εκείνη. Αναγνωρίζει βέβαια ότι εκφράζει
μια πολύ προσωπική γνώμη που δεν τη συμμερίζονται όλοι· όχι μόνο πολλοί
Πατέρες της Εκκλησίας, όχι μόνο νεώτεροι ιστορικοί, θεολόγοι και φιλόσοφοι
δεν θα συμφωνούσαν με μια τέτοια γνώμη, αλλά και η ίδια η ιστορία μοιάζει
να τη διαψεύδει: είκοσι αιώνες Χριστιανισμού, μήπως δεν είναι ακριβώς είκοσι
αιώνες συμβιβασμού μεταξύ του χριστιανικού και του ελληνικού πνεύματος;

Ο ίδιος όμως αντιτείνει ότι
οι είκοσι αυτοί αιώνες φανερώνουν μάλλον μια περιοδικότητα ανάμεσα στα
δύο άκρα, τον Χριστιανισμό και τον Ελληνισμό· και, ίσως, το βαθύτερο δράμα
του σημερινού χριστιανού, εκεί ακριβώς να παίζεται, ανάμεσα στις δύο αυτές
τεράστιες δυνάμεις, που η μια της μας τραβάει, μας δένει με τη γη (εμορφιά,
απόλαυση, διανόηση καθαρή), ενώ η άλλη πολεμάει να μας υψώσει με την
πίστη και τον μυστικισμό προς την ενόραση του Θεού.28

Προς επίρρωση της θέσης του αυτής επικαλείται το παράδειγμα της
Αναγέννησης, που «ήρθε μετά τον Μεσαίωνα, όχι για να τον συνεχίσει,
αλλά για να τον καταλύσει· ο Ελληνισμός ορθωνόταν με όλες του τις απαιτήσεις εμπρός στον γνήσιο, τον ανόθευτο Χριστιανισμό του Μεσαίωνος».
Ίσως σήμερα, προσθέτει ο Δημαράς, «να παριστάμεθα σε μια τρίτη μεγάλη μάχη των δύο αυτών δυνάμεων».29
26 Δημαράς, «Τα ποιήματα του Ελιγιά», Ελεύθερον Βήμα, 3 Απρ. 1939. Ολόκληρο το
παράθεμα έχει ως εξής: «Αλλ’ ας μην ξεχνούμε πως ο λυρισμός εστάθηκε μια από τις
μεγάλες προσφορές του εβραϊκού πνεύματος στην ανθρωπότητα· και Ελληνοεβραίος ο
Ελιγιά εγνώρισε να συνδυάσει τον λυρισμό που είχε κληρονομήσει μέσα στο αίμα του
με τη μορφική επεξεργασία που είναι του ελληνικού πνεύματος η απαίτηση».
27 Δημαράς, «Χριστιανισμός και Ελληνισμός», Πολιτεία, 17 Φεβρ. 1932 (= Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα, Δ΄, ό.π., 29-32: 30).
28 Δημαράς, «Χριστιανισμός και Ελληνισμός», Σύμμικτα, Δ΄, ό.π., 30.
29 Ό.π., 30-31.
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Ο ίδιος αισιοδοξεί για την έκβαση της καινούργιας μάχης: «Επιστρέφουμε προς έναν καινούργιο Μεσαίωνα, στη μόνη ιστορική στιγμή όπου
η Ευρώπη εγνώρισε την υποταγή της ύλης στο πνεύμα»,30 διακηρύσσει
το 1931, οικειοποιούμενος προφανώς τον τίτλο του έργου του ρώσου φιλόσοφου Νικολάι Μπερντιάεφ Προς έναν καινούργιο Μεσαίωνα ‒έργο
που γνώρισε μεγάλη απήχηση στον ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο. Το κοσμοείδωλο επομένως που ο Δημαράς αντιπαραθέτει στον ετοιμόρροπο αστικό
πολιτισμό είναι ο χριστιανικός Μεσαίωνας,31 κυρίως ο δυτικός, και δευτερευόντως ο ανατολικός. Στην αφετηρία της διάκρισης αυτής πρέπει να
βρίσκονται οι απόψεις του για τον διαφορετικό βαθμό παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στον δυτικό και στον ανατολικό Μεσαίωνα. Η Δύση,
διατείνεται ο συγγραφέας, «αποσπάσθηκε πιο ριζικά και γληγορότερα από
την κλασική παράδοση».32 Στο Βυζάντιο, αντίθετα, το ελληνικό στοιχείο
όχι μόνο επιβίωσε αλλά και εντέλει επικράτησε, για να αποτελέσει και τον
συντελεστή της διάλυσής του: «υπόδουλοι οι Έλληνες στους Ρωμαίους,
κατακτούν σιγά σιγά την εξουσία και μεταμορφώνουν σε ελληνικό το βυζαντινό κράτος, για να το διαλύσουν μόλις αρχίσει να επιβάλλεται η ελληνική και η ορθολογική παράδοση, ενάντια ‒κι ας λέει ο Ζαμπέλιος‒ στον
συνεκτικό χριστιανικό μυστικισμό, μόλις ακουσθεί το “Ἕλληνες ἐσμέν”·
δεν είναι, τέλος, υπερβολή να διαπιστώσει κανείς μιαν ανάλογη εξέλιξη
και μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία, ως το 1800 περίπου, όταν ξεσπά
ο ελληνικός ορθολογισμός με τον Κοραή».33
Τις «τάσεις και τις δυνάμεις του ολέθρου που θα χαρακτηρίσουν την
Αναγέννηση» ήρθε να «εκφράσει και να συστηματοποιήσει» στο Βυζάντιο
ο Γεώργιος Γεμιστός, ισχυρίζεται ο Δημαράς σε ένα ιδιαίτερα επικριτικό
για τον φιλόσοφο κείμενό του.34 Μετά την Επανάσταση του 1821, όταν
30 Δημαράς, [απάντηση στην έρευνα «O νεοελληνικός πολιτισμός. Έλληνες και ξένοι
συγγραφείς»], ό.π.
31 Βλ. και τις σχετικές παρατηρήσεις του Βασίλη Α. Μπογιατζή, Μετέωρος μοντερνισμός.
Τεχνολογία, ιδεολογία της επιστήμης και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (19221940), Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2012, 346-347.
32 Επτά κεφάλαια για την ποίηση, ό.π., 45.
33 Δημαράς, «Κωνστ. Ι. Aμάντου, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν ιστορίαν. Το τέλος του
αρχαίου κόσμου και η αρχή του Μεσαίωνος. ‒ Iω. Ζ. Θιακάκη, Πολιτικοδιοικητικά προβλήματα. ‒ Δ. Σ. Μπαλάνου, Θεόκλητος Φαρμακίδης. ‒ του ίδιου, Περικοπαί εξ ανεκδότων επιστολών του Θεοκλήτου Φαρμακίδου αναφερόμεναι εις πολιτικά γεγονότα των
ετών 1829-1834», Νέα Eστία, τχ. 164, 15 Oκτ. 1933, 1119-1122: 1121.
34 Δημαράς, «Σημειώσεις για τον τάφο του Γεμιστού», ό.π., 68.
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δόθηκε «η ευκαιρία να διαλέξει η Ελλάδα ανάμεσα στον Γεμιστό και στον
Γεννάδιο, […] οι ηγέτες της εποχής εκείνης τον δρόμο του Γεμιστού τής
επέδειξαν· αυτός στέκεται συμβολικός αρχηγέτης κάθε κακίας μας».35 Γι’
αυτό και εξακολουθεί να αποτελεί ζωτική ανάγκη, πρεσβεύει ο Δημαράς, η
αποκοπή από το ελληνικό πνεύμα. Σχολιάζοντας την πρόταση του Ιωάννη
Θιακάκη στο έργο του Πολιτικοδιοικητικά προβλήματα (1932) να μεταφερθεί η πρωτεύουσα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, παρατηρεί: «για
μένα, ένα ιδίως ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ενέργεια αυτή: θα μας βοηθούσε να απαλλαγούμε από την ελληνική παράδοση».36
Θεμελιωμένος στον ελληνικό ορθολογισμό, ο αστισμός ανέτρεψε
τις χριστιανικές αξίες και οδήγησε στην «αθρησκεία» του σύγχρονου κόσμου. Στην Ελλάδα όμως, παρατηρεί ο συγγραφέας, και ενώ η
«αθρησκεία είναι ο κλήρος μιας μικρής αστικής μειονότητας», παρουσιάζεται το φαινόμενο η Ορθόδοξη Εκκλησία να έχει συνάψει «παράδοξο γάμο» με το αστικό καθεστώς, δίνοντας έτσι την εντύπωση της
«απόλυτης κοινωνικής συντηρήσεως».37 Στους αντίποδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Ρωμαιοκαθολική έχει επίγνωση του ασυμβίβαστου
των αστικών αξιών με τον χριστιανισμό: ο Δημαράς επικαλείται την
εγκύκλιο Rerum Novarum που είχε εκδώσει ο πάπας Λέων XIII το
1891 και η οποία χαρακτηριζόταν από φιλεργατικό πνεύμα. Η εν λόγω
εγκύκλιος «εμφανίζεται σα συνέχεια και όχι σαν αντίφαση προς την
προηγούμενη διδασκαλία των Παπών». Ο Δημαράς κατ’ ουσίαν την
αντιλαμβάνεται ως έκφραση του «χριστιανικού κοινωνισμού», ο οποίος «εκηρύχθηκε από τον Ιησού, εφαρμόσθηκε στους αποστολικούς
χρόνους, εδιδάχθηκε από τους Πατέρες, και εξακολουθεί από τότε να
αποτελεί μέρος της χριστιανικής διδασκαλίας».38 Στη διαμόρφωση της
απολύτως θετικής άποψης του Δημαρά όχι μόνο για τον μεσαιωνικό
αλλά και για τον σύγχρονό του ρωμαιοκαθολικισμό, συνέτεινε οπωσδήποτε και η προσοχή με την οποία παρακολουθούσε ένα ισχυρό ρεύμα
γάλλων καθολικών διανοούμενων του Μεσοπολέμου, που απέρριπταν
35 Ό.π.
36 Δημαράς, «Κωνστ. Ι. Aμάντου, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν ιστορίαν…», ό.π., 1121.
37 Δημαράς, «“Τεχνίτῃ ἔργον, ἀδρανεῖ ἔλεος”», Νέα Eστία, τχ. 147, 1 Φεβρ. 1933, 165167.
38 Δημαράς, «Παύλου Γκίκα, Έλεγχος του αστικού ιδεαλισμού», Νέα Εστία, τχ. 167, 1 Δεκ.
1933, 1291-1293: 1292.
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τον αστισμό εξίσου με τον κομμουνισμό και στρέφονταν εναντίον του
πολιτισμού των Νέων Χρόνων, στον οποίο αντιπαρέθεταν τον χριστιανικό Μεσαίωνα. Ο γαλλικός αντιαστικός και αντινεωτερικός καθολικισμός αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης της δημαρικής κριτικής στον
αστικό πολιτισμό.39
Η κριτική στον αστικό πολιτισμό και ευρύτερα στη Νεωτερικότητα
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο ο Δημαράς
προσλαμβάνει την ποίηση της εποχής του. Υπό το φως αυτό μπορούμε να
κατανοήσουμε καλύτερα και το ζωηρό ενδιαφέρον που εκδήλωσε για τον
υπερρεαλισμό στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και τη στήριξη που παρείχε στις πρώτες υπερρεαλιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα.40 Συνδέθηκε
μάλιστα με στενή φιλία, τουλάχιστον κατά το διάστημα 1933-1936, με τον
Ανδρέα Εμπειρίκο, ενώ έγραψε και ο ίδιος δύο ή τρία υπερρεαλιστικά ποιήματα, που βρίσκονται στα κατάλοιπα του ποιητή.41 Τον Αύγουστο του 1935
δημοσίευσε εγκωμιαστικό βιβλιοκριτικό σημείωμα για την Υψικάμινο.42 Οι
αναφορές του στον υπερρεαλισμό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα
περιοριστώ σε μία από αυτές, που περιέχεται σε επιφυλλίδα του 1937:
Κληρονόμος μιας ιστορικής περιόδου που ελάτρευσε όσο καμιά άλλη την ύλη,
[η εποχή μας] απεσχίσθη από εκείνην με τη φοβερή τομή του μεγάλου πολέμου.
Ξυπνώντας από τη νάρκη όπου το είχαν αποκοιμίσει τα ψυχοφθόρα διδάγματα
39 Βλ. Γ. Δημητρακάκης, «Περιπέτειες της σκέψης του Κ. Θ. Δημαρά. Η κριτική του στις
ιδέες του Γιώργου Θεοτοκά και η σχέση του με τον γαλλικό καθολικισμό», Νέα Εστία,
τχ. 1874, Σεπτ. 2017, 624-653.
40 Βλ. Νίκος Σιγάλας, Ο Ανδρέας Εμπειρίκος και η ιστορία του ελληνικού υπερρεαλισμού.
Ή μπροστά στην αμείλικτη αρχή της πραγματικότητας, Άγρα, Αθήνα 2012, 110-117. Βλ.
επίσης τα δύο σημειώματα του Εμπειρίκου που αφορούν στις προσπάθειες έκδοσης
πρωτοποριακού περιοδικού και στα οποία ο ποιητής έχει γράψει το όνομά του μαζί
με εκείνα των Δημαρά και Κάλας: Λεωνίδας Εμπειρίκος, «Σημείωμα για τα ανέκδοτα
κείμενα του Ανδρέα Εμπειρίκου που δημοσιεύονται στο παρόν αφιέρωμα» και Ανδρέας
Εμπειρίκος, «Ανέκδοτα κείμενα», περ. Ποιητική, τχ. 17, αφιέρωμα στον υπερρεαλισμό
με ανέκδοτα κείμενα και ανέκδοτες φωτογραφίες του Ανδρέα Εμπειρίκου, άνοιξη-καλοκαίρι 2016, 91-93: 91 και 94-112: 94-95.
41 Οφείλω τις πληροφορίες αυτές στον Λεωνίδα Εμπειρίκο.
42 «Αντρέα Εμπειρίκου, Υψικάμινος (υπερρεαλιστικά κείμενα)», Τα Νέα Βιβλία, χρ. Α΄, τχ.
7, Αύγ. 1935, 51 (παρατίθεται στο Σιγάλας, ό.π., 112-114). Το σημείωμα, ανυπόγραφο,
δεν περιλαμβάνεται στο «Σχεδίασμα Εργογραφίας Κ. Θ. Δημαρά» που κατάρτισε ο Φίλιππος Ηλιού· η χειρόγραφη όμως σημείωση του Δημαρά στο αντίτυπο του περιοδικού
που σώζεται στα κατάλοιπα του Εμπειρίκου (βλ. τη φωτοτυπική της αναπαραγωγή στο
Σιγάλας, ό.π., 114) δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την πατρότητα του κειμένου.
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της προπολεμικής επιστήμης, το «πνεύμα», με φανατισμό νεοφωτίστου, όρμησε
να ξαναβρεί τις ίδιες τις χαμένες πηγές της ποιήσεως. Είκοσι σχεδόν χρόνια τώρα
παριστάμεθα στο θέαμα της ανθρωπότητος που κατεβαίνει στα άδυτα της ψυχής
της να ξαναβρεί τη χαμένη της Ευρυδίκη, την ποίηση. Όλες αυτές οι απόπειρες
που κρίνουμε άλλοι άλλοτε με αυστηρότητα, με ειρωνεία, με σκεπτικισμό, από
τον ντανταϊσμό ως την «αγνή ποίηση»[,] τον υπερρεαλισμό, είναι βίαιες εκδηλώσεις, απελπισμένες επικλήσεις του πνεύματος που θέλει να λυτρωθεί από τα
δεσμά της ύλης. Κάτι μεγάλο μοιάζει να ετοιμάζουν οι πρόδρομοι αυτοί της αυριανής ποιήσεως· εθυσίασαν βέβαια τον έπαινο και την εκτίμηση των ανθρώπων
που είναι ακόμη δεμένοι στο υλιστικό και νοησιαρχικό παρελθόν, εθυσίασαν
την επιτυχία που θα τους εξησφάλιζε η χρήσις δοκιμασμένων ποιητικών μέσων,
για να εξασφαλίσουν στην ποίηση μιαν άνθιση καινούργια.43

Ο ντανταϊσμός και ο υπερρεαλισμός λογίζονται εδώ ως σύμμαχοι του
πνεύματος στην πάλη του εναντίον της ύλης. Για τον Δημαρά επομένως η
μοντέρνα ποίηση αντιμάχεται τον μοντέρνο, «υλιστικό και νοησιαρχικό»
κόσμο, όπως αυτός προέκυψε από την Αναγέννηση.
Στο σημείο αυτό θα παρεμβάλω μια παρατήρηση σχετικά με τη γνωστή διάλεξη του Ανδρέα Εμπειρίκου «περί σουρρεαλισμού» στην Αθήνα
τον Ιανουάριο του 1935, στην οποία μάλιστα μνημονεύεται και το όνομα
του Δημαρά.44 Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο μαρξιστής την περίοδο εκείνη
Εμπειρίκος συσχετίζει τις αναζητήσεις του υπερρεαλισμού τόσο με τον
μυστικισμό όσο και με το «πνεύμα». Ο σουρρεαλισμός, υποστηρίζει ο
ποιητής, «έφθασε πλέον στα όρια του μυστικισμού ‒αν δέχεστε μαζί μου
πως ο απόλυτος συνταυτισμός με μιαν απόλυτη αρχή είναι το ίδιο πράγμα
που κακώς το ονομάζουμε μυστικισμό μονάχα στα θρησκευτικά ζητήματα»· τονίζει ακόμα ότι η ποίηση του σουρρεαλισμού «τα εγκώμια […]
έπλεκε του πνεύματος».45 Μοιάζει πιθανή η επιρροή του Δημαρά στα συγκεκριμένα σημεία της διάλεξης του Εμπειρίκου.46
43 Δημαράς, «Ανάγκη ποιήσεως», Ελεύθερον Βήμα, 1 Νοε. 1937.
44 Ο Εμπειρίκος υποστηρίζει ότι «τα σουρεαλιστικά έργα δεν πουλιούνται στην Αθήνα
και αγνοούν τελείως οι βιβλιοπώλες, πλην του κου Δημαρά, τους συγγραφείς και τους
εκδότες τους», Περί σουρρεαλισμού. Η διάλεξη του 1935, εισαγωγή-επιμέλεια Γιώργης
Γιατρομανωλάκης, Άγρα, Αθήνα 2009, 67 (o Δημαράς εργαζόταν τότε στο βιβλιοπωλείο Κάουφμαν). Το σημείο αυτό σχολιάζει ο Σιγάλας, ό.π., 111.
45 Εμπειρίκος, Περί σουρρεαλισμού, ό.π., 76, 78.
46 Στην ίδια διάλεξη ο Εμπειρίκος υπογραμμίζει ότι οι οπαδοί του γαλλικού υπερρεαλι-
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Μετά το 1936 οι αναφορές στους αστούς και το αστικό πνεύμα εμφανίζονται με πολύ μικρότερη συχνότητα στα κείμενα του Δημαρά, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι παύει και η κριτική στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Μάλιστα
στις αρχές τού 1938 το κατηγορητήριο εις βάρος του εμπλουτίζεται με μια
ακόμα μομφή: την αποικιοκρατία. «Παντού όπου επήγαινε ο Ευρωπαίος
έφερνε μαζί του, του υλικού πολιτισμού ‒της ύλης‒ προϊόντα, την πολλαπλότητα, τη διάσπαση. Μαζί με την έχθρα που εγεννούσε για την οικονομική αποστράγγιση στην οποία υπέβαλλε τους κατακτημένους τόπους,
έφερνε και τα υλικά μέσα για τις εμπράγματες εκδηλώσεις της δυσφορίας
τους και τις θεωρίες που τη δικαιολογούσαν». Η ρίζα του κακού πρέπει να
αναζητηθεί, και στην περίπτωση αυτή, στον «καιρό της Αναγεννήσεως.
Τότε, που αρχίζει ο Ευρωπαίος να κυριαρχεί της φύσεως και να αποκτά
όχι μόνο δύναμη υλική και οικονομική, αλλά και τη συνείδηση της δυνάμεως αυτής, ταυτοχρόνως αρχίζει να χάνει την έννοια του πνευματικού
πολιτισμού, την οποία αντικαθιστά με την υλική ευημερία και τη λατρεία
του “εγώ” του».47
Συνάμα όμως παρατηρούμε σημαντικές μετατοπίσεις στον τρόπο σκέψης του. Έτσι, η χρήση όρων όπως «ανθρωπισμός» και «φιλελευθερισμός»
με θετική πια σήμανση, και κυρίως η διάθεση αποδοχής της κλασικής Ελλάδας, φανερώνουν μια κίνηση απομάκρυνσης από το αντινεωτερικό κοσμοθεωρητικό πλαίσιο. Κίνηση αργή: «Έγραφα, τελευταίως, αλλού, ότι
δεν υπάρχουν νύκτες του Πασκάλ, νύκτες του Jouffroy, δηλαδή εξαφνικές
μεταπτώσεις σε θέματα ιδεών και πίστεων», θα παρατηρήσει ο Δημαράς
τον Οκτώβριο του 1991 μιλώντας για τη διανοητική του πορεία στον Μεσοπόλεμο. Για να προσθέσει: «η εμπειρία μου με κατευθύνει προς εντελώς
βραδείες μεταβολές, και θα έλεγα, στατιστικής υφής: επί χρόνια δύο ιδεολογίες επικαλύπτονται, ώσπου η καινούργια να αναλάβει την πρωτεύουσα
θέση».48 Στα χρόνια ωστόσο που μας ενδιαφέρουν εκδηλώνεται κάτι παρασμού, «αν και αστικής προελεύσεως, είχαν δείξει και πριν από τη θαρραλέα μεταπήδησή τους στο στρατόπεδο των ταξικών αντιπάλων τους, την αποστροφή και τη ναυτία
που τους προξενούσε ο αστικός πολιτισμός», Περί σουρρεαλισμού, ό.π., 82. Εδώ βέβαια
ο όρος «αστικός πολιτισμός» δεν παραπέμπει στον πολιτισμό των Νέων Χρόνων, αλλά
έχει ταξική και μόνο αναφορά· το νοηματικό του περιεχόμενο είναι επομένως στενότερο σε σχέση με εκείνο που έχει ο ίδιος όρος στα δημαρικά κείμενα.
47 Δημαράς, «Ασία και Ευρώπη», Ελεύθερον Βήμα, 17 Ιαν. 1938.
48 Δημαράς, «Πρόλογος», Ιστορικά φροντίσματα. Α΄. Ο Διαφωτισμός και το κορύφωμά
του, επιμ. Πόπη Πολέμη, Πορεία, Αθήνα 1992, 11.
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πάνω από επικάλυψη δύο ιδεολογιών: ο συγγραφέας επιδιώκει τη συναρμογή του «χριστιανικού μυστικισμού» με τον «ελληνικό ορθολογισμό».
Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το 1939, στη μία από τις δύο επιφυλλίδες
που αφιέρωσε στον διάλογο Γιώργου Σεφέρη ‒ Κωνσταντίνου Τσάτσου για
την ποίηση, ο Δημαράς θίγει το ζήτημα της ελληνικότητας στην τέχνη, για να
δηλώσει ότι είμαστε «κληρονόμοι του μεγαλύτερου από τους πολιτισμούς
που άνθισαν ως σήμερα στον κόσμο, του ελληνοχριστιανικού» (η έμφαση
δική μου).49 Από την αντιδιαστολή ελληνισμού και χριστιανισμού, περνάμε
εδώ στο συνταίριασμά τους. Βέβαια ο Δημαράς παρατηρεί αποδοκιμαστικά για την ελληνικότητα του Τσάτσου ότι αφήνει έξω «και τις λατρείες τις
μυστικές, ίσως, και πάντως το Βυζάντιο». Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας
υπερασπίζεται μια έννοια του ελληνισμού που δεν αποκλείει πλέον την κλασική περίοδο, είναι όμως σε κάθε περίπτωση ευρύτερη από αυτήν.
Όσο για το ζήτημα της «πρωτοποριακής ποίησης», που υπήρξε και η
αφορμή του διαλόγου Σεφέρη ‒ Τσάτσου, αναρωτιέται ο Δημαράς: «αυτός
ο νέος ο άκρατος ρομαντισμός άραγε θα αγγίξει ποτέ την κλασική κάθαρση;».50 Τόσο η επιφύλαξη που γίνεται αισθητή απέναντι στον «άκρατο
ρομαντισμό» της πρωτοποριακής ποίησης, δηλαδή του υπερρεαλισμού,
όσο και το αιτούμενο της «κλασικής κάθαρσης», πρέπει να ιδωθούν ως
αποτέλεσμα της ανατίμησης της έννοιας του ελληνισμού· ανατίμηση που
έχει συντελεστεί σε διττό επίπεδο, αφενός κοσμοθεωρητικό (αποδοχή του
ορθού λόγου) και αφετέρου αισθητικό (η «κλασική κάθαρση» παραπέμπει
βέβαια στην τέχνη της κλασικής Αθήνας).
Το δεύτερο παράδειγμα: σε επιφυλλίδα του 1940, ο Δημαράς προβάλλει τον ισχυρισμό ότι τα βιβλία που ο Κοραής εξέδωσε κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης του 1821 «μένουν πάντα κι ως σήμερα σα μια επίσημη
αντήχηση του αρχαίου ανθρωπισμού, συγκερασμένου με της θρησκείας
μας τα θεϊκά διδάγματα» (δική μου η έμφαση).51
Η αποδοχή όμως του «αρχαίου ανθρωπισμού» δεν σημαίνει αυτόματα
και τον ενστερνισμό του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Την ίδια χρονιά, σε
άλλη, εκτενή αυτή τη φορά, μελέτη του για τον Κοραή, ο Δημαράς διατείνεται ότι
49 Δημαράς, «Η ελληνικότης στην ποίηση», Ελεύθερον Βήμα, 21 Αυγ. 1939.
50 Ό.π.
51 Δημαράς, «Ο Κοραής στον αγώνα», Ελεύθερον Βήμα, 28 Μαρτ. 1940.
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ο θρησκευτικός στοχασμός απετέλεσε ένα αδιάκοπο υπόστρωμα του έργου
του [του Κοραή]· δυστυχώς πολύ γλήγορα το υπόστρωμα τούτο θα καλυφθεί
από την επίδραση των φιλοσόφων της Δύσεως, των εγκυκλοπαιδιστών και των
άλλων, στη χορεία των οποίων κατ’ ουσίαν ανήκει παρά τις σημαντικές ατομικές του διαφορές. […] Πάντως ο άνθρωπος που άρχισε τη ζωή του με την
Κατήχηση και την τελείωσε με τον Ιερατικό Συνέκδημο, μένει δίπλα στ’ άλλα
και μια μεγάλη θρησκευόμενη προσωπικότητα μέσα στη χορεία των θρησκευτικών μορφών του Ελληνισμού.52

Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε δύο φάσεις στην ιδεολογική μεταστροφή του Δημαρά. Αρχικά πραγματοποιείται η αποδοχή της κλασικής
Ελλάδας, όχι όμως και του Διαφωτισμού· η προσπάθεια είναι να συλληφθεί ενιαία ο χριστιανισμός με τον ελληνισμό. Η προσχώρηση στις διαφωτιστικές αξίες θα συντελεστεί στη συνέχεια και θα επιφέρει τον παραγκωνισμό του χριστιανισμού.
Η δεύτερη αυτή φάση θα ολοκληρωθεί το 1945. Το έτος εκείνο ο Δημαράς αφενός κάνει για πρώτη φορά χρήση του όρου «Διαφωτισμός» σε τίτλο άρθρου του53 και αφετέρου εξυμνεί τη Γαλλική Επανάσταση, με αφορμή τον πρώτο μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς εορτασμό της
(«Το νόημα μιας γιορτής»). Στο άρθρο του αυτό, που ξεκινά με αυτοβιογραφικό τόνο («Μεγάλωσα σε μια περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας όπου
το αστικό πνεύμα είχε χάσει τη μαχητική του ορμή, δεν είχε ακόμη αρχίσει
να ερωτοτροπεί με την αντίδραση, και μεσουρανούσε μετέωρο κι ευτυχι52 Δημαράς, «Τα νεανικά χρόνια του Κοραή. Η “Ανθολογία” του», στο Αφιέρωμα εις Κ. Ι.
Άμαντον, Αθήνα 1940, 1-56: 38-39. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζει ο
Δημαράς τη μελέτη του αυτή περισσότερο από μισόν αιώνα μετά τη συγγραφή της: «Το
1940, προκειμένου να τιμηθεί ο αγαπητός πρεσβύτης [Κ. Άμαντος] από τους μαθητές
του, εξεδώσαμε έναν τόμο αφιερωμένο σ’ αυτόν. Η δική μου συμβολή αναφέρεται
στον Κοραή, στα νεότερά του χρόνια. Στη ζωή μου, φανερά, έχουν φθάσει οι μακρές
ώρες των επικαλύψεων: τα στοιχεία του ευσεβισμού είναι αισθητά μέσα στη μελέτη
μου, ενώ κυκλοφορούν στις σελίδες της τα ονόματα του Βολταίρου, του Ελβέτιου, του
Condorcet, και άλλων λογίων, φιλοσόφων ή δημοσιολόγων, οι οποίοι, όλοι, εκφράζουν
τις πνευματικές ροπές προς τις οποίες είχα αρχίσει τότε να προσπελάζω», «Πρόλογος»,
ό.π., 12.
53 Δημαράς, «H Γαλλική Επανάσταση και ο Ελληνικός Διαφωτισμός γύρω στο 1800»,
περ. Δημοκρατικά Χρονικά, τ. Α΄, τχ. 6, Iούλ. 1945, 11-12. Η επισήμανση για την πρώτη χρήση του όρου «Διαφωτισμός» είναι του ίδιου του Δημαρά, «Πρόλογος», ό.π.,
11. Βλ. επίσης Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, «Οι πηγές της έμπνευσης ενός ερμηνευτικού σχήματος: ο “θρησκευτικός ουμανισμός”», στο Επιστημονική Συνάντηση στη
μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, ό.π., 71-77: 73.
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σμένο»54), ο Δημαράς εστιάζει στην κριτική που ασκήθηκε στη Γαλλική
Επανάσταση, επιχειρώντας να εξηγήσει και την ευρύτερη απήχηση που
γνώρισε η κριτική αυτή:
μια επανάσταση σταματημένη στα μισά του δρόμου της, μια επανάσταση
εξουδετερωμένη σε μεγάλο της ποσοστό, καταδικαζόταν όχι γιατί δεν συνεπλήρωσε το έργο της, αλλά γιατί το άρχισε. […] Θεωρητικοί της αντιδράσεως
κλόνιζαν επιτήδεια τις αρχές που απέτυχαν επειδή δεν δοκιμάσθηκαν· τα νερά
γινόντουσαν θολά και θόλωναν μαζί και το βλέμμα που έπεφτε επάνω τους.
Ποτέ η πολιτική σοφιστεία δεν ασκήθηκε τόσο καλά όσο στην κριτική των
αρχών της Γαλλικής Επαναστάσεως· τα πράγματα τη δικαίωναν: έλεγε πως
όλα θα πάνε άσχημα, κι αληθινά, μέρα με τη μέρα όλα εχειροτέρευαν.

Κριτική που, υπαγορευμένη από «άνομη πολιτική βούληση», μετατράπηκε σε πόλεμο: «Τριανταενός χρόνων πόλεμος εναντίον τους [των αρχών
της Γαλλικής Επανάστασης], ο πόλεμος που τελειώνει τώρα, δεν μπόρεσε
να τις νικήσει, αλλά τους εξασφάλισε, αντίθετα, τα πρωτεία μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων».55
Είναι βέβαιο ότι η ιστορική εμπειρία επέδρασε καταλυτικά στη σκέψη
του Δημαρά και ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την κοσμοθεωρητική αλλαγή του. Όπως φανερώνουν και οι παραπάνω σκέψεις του για την
κριτική στη Γαλλική Επανάσταση και τις αρχές της, ο Δημαράς πρέπει να
είδε στην άνοδο του φασισμού και τον πόλεμο μια έμπρακτη αμφισβήτηση των ιδεών του Διαφωτισμού και της Νεωτερικότητας, αμφισβήτηση
που απονομιμοποιούσε το περιεχόμενο της αντινεωτερικής κριτικής που
είχε και ο ίδιος ασκήσει. Δεν θα πρέπει πάντως να υποτιμηθεί και ο ρόλος
των ιστορικών του ερευνών στην αλλαγή αυτή: η σταδιακή υποχώρηση
της κριτικής του στον αστικό πολιτισμό είναι προφανώς αδιαχώριστη από
την προϊούσα αναγνώριση, στις μελέτες του, του καθοριστικού ρόλου που
διαδραμάτισε η ελληνική αστική τάξη στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας, από το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα και εξής.
Το επόμενο έτος (1946), στη βιβλιοκρισία του για το δοκίμιο του Γιώργου Θεοτοκά Στο κατώφλι των νέων καιρών, ο Δημαράς θέτει το ερώτημα
«Θα σωθούμε;» για να απαντήσει: «δεν ξέρω· ξέρουμε, καθώς έγραφε ο
54 Δημαράς, «Το νόημα μιας γιορτής», Νέα Eστία, τχ. 434, 15 Iουλ. 1945, 599-600: 599.
55 Ό.π.
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Βαλερύ, ότι οι πολιτισμοί είναι θνητοί. Ο πολιτισμός μας, σε ό,τι καλό
έχει, σώζεται ακόμη – αυτό είναι το μόνο βέβαιο».56 Με το τέλος του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου, το κεφάλαιο της ριζικής αμφισβήτησης των αστικών αξιών και της Νεωτερικότητας κλείνει οριστικά στην πνευματική πορεία του Δημαρά.

56 Δημαράς, «H ψυχή κι η μηχανή», εφ. Το Bήμα, 6 Iαν. 1946.
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Abstract
The present paper examines the idea of the bourgeois civilization decline
expressed throughout the writings of C. Th. Dimaras during the Interwar
period. Dimaras blames modernity for its rationalism, scientism, liberalism,
secularization, etc. He believes that modern world is intellectually based
on the Classical Greek civilization, to which he opposes the Medieval
Christianity. The paper discusses also the issue of Dimaras’ ideological
change which begins to take shape towards the end of the Thirties: Dimaras
first accepts Classical Greece and then Enlightenment.
Λέξεις-κλειδιά: Δημαράς, Νεωτερικότητα, Μεσαίωνας, Αναγέννηση,
υπερρεαλισμός

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ
ΜΕ ΤΗ “ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ”
Γιώργος Κοντογιώργης*
1) Θα ξενίσει ο όρος «κοσμοσύστημα» στον τίτλο της ανακοίνωσής
μου, τον οποίο σπεύδω να επεξηγήσω αμέσως. Ανάγεται σε μια άλλη ανάγνωση του κοινωνικού βίου των ανθρώπων, της κοσμοϊστορίας εν γένει,
και στο πλαίσιο αυτό του ελληνικού κόσμου. Στην πραγματικότητα, αναφέρομαι σε ένα άλλο σύστημα σκέψης, που ορίζω ως κοσμοσυστημική
γνωσιολογία και το οποίο αντιδιαστέλω από την σύγχρονη επιστήμη, η
οποία εκτιμώ ότι περιέχει πολλή ιδεολογία.
Έχουμε όντως εφησυχάσει με τον εθισμό μας σε μια ανάγνωση της
κοσμοϊστορίας, που επεξεργάσθηκε κατά μικρόν η νεότερη ‘επιστήμη’,
και η οποία κατατείνει να αναγιγνώσκει το παρελθόν υπό το πρίσμα του
παρόντος ή ορθότερα με γνώμονα την πρωτοτυπική διάθλαση του εαυτού
της. Η προσέγγιση αυτή περιέχει ένα δογματικό δεδομένο. Ότι ο νεότερος
κόσμος είναι καθόλα ανώτερος από κάθε άλλον που γνώρισε η ανθρωπότητα και ότι επίσης είναι τελειωτικός, δηλαδή εισήλθε, ευθέως, από τη
φεουδαρχία στην φάση της τελικής του ολοκλήρωσης. Στο κλίμα αυτό, η
σύγχρονη ‘επιστήμη’, ανάγει τις έννοιες, την τυπολογία των φαινομένων,
το σύστημά της σε καθολικό γνωστικό κανόνα, με μέτρο το οποίο οφείλει
να ερμηνευθεί το παρελθόν και να σταθμισθεί το μέλλον. Στην πραγματικότητα, η εξελικτική βιολογία του νεότερου κοινωνικού ανθρώπου περιέχει μια αντίφαση. Ισχυρίζεται ότι ο χρόνος της εξέλιξης δεν συνδέεται με
μια οργανική μετάλλαξη των θεμελίων της κοινωνίας, τα οποία εκτιμά ότι
θα παραμείνουν ως έχουν στατικά.
Προέκταση της προσέγγισης αυτής της κοσμοϊστορίας είναι η επιλογή
της νεοτερικής ‘επιστήμης’ να τυπολογεί τον ενγένει ιστορικό χρόνο με
βάση την δυτικοευρωπαϊκή σημειολογία της εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό,
το νήμα της ιστορικής συνέχειας, που ενώνει την ελληνική αρχαιότητα
* Γιώργος Κοντογιώργης, Ομ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρώην Πρύτανης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. mail: gdc14247@gmail.com., Ιστοσελίδα: https://contogeorgis.
blogspot.com/
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με τη νεότερη εποχή, διέρχεται από τη Ρώμη και τη δυτική φεουδαρχία.
Δεν περιλαμβάνει το Βυζάντιο, το οποίο ταξινομείται ως ξένος πολιτισμός, ούτε τον μεταβυζαντινό κόσμο, ο οποίος αφού δεν διαθέτει κράτος
συνάγεται ότι δεν υπάρχει ως εθνική οντότητα και, κατ’επέκταση, στον
ιστορικό χρόνο.
Μεταξύ των άλλων παραδόξων της ιστόρησης αυτής του παρελθόντος
είναι και το γεγονός ότι η ελληνική αρχαιότητα συμπυκνώνει την έννοια
της «Ελλάδας», αποδίδοντάς της έτσι το εθνικό ιδίωμα της νεοτερικότητας, ως εάν είναι ένα κράτος έθνος. Από την πλευρά του, ο βυζαντινός
κόσμος εμφανίζεται ότι διέρρηξε τη σχέση του με την «αρχαιότητα», με το
επιχείρημα ότι αποκόπηκε από τη Ρώμη και εξελληνίσθηκε. Ο μεταβυζαντινός ελληνισμός στην καλύτερη περίπτωση υποβιβάζεται σε μια πολιτισμική κατηγορία ελληνοφώνων χριστιανών, η οποία συνδυάζεται αίφνης
με το επιχείρημα ότι ανέκτησε την εθνική του υπόσταση και ανασυνδέθηκε με την αρχαιότητα μέσω της Δύσεως και με όχημα την συγκρότησή του
σε απολυταρχικό κράτος, κατά τον τρόπο της δυτικής ορθοταξίας.
Ακόμη και όσοι από τους ιστορικούς αποδέχονται ότι οι απαρχές του
νεοελληνικού έθνους ανατρέχουν στο ύστερο Βυζάντιο, στοιχίζονται ως
προς τα ουσιώδη με το δόγμα της νεοτερικής ‘επιστήμης’, ταξινομώντας
τον μεταρωμαϊκό ελληνισμό στο Μεσαίωνα, σε μια ωστόσο παράταιρη
σχέση με το δυτικοευρωπαϊκό πρωτοτυπικό μέλος της δεσποτείας.
Η διανόηση, αντιμέτωπη με το ελληνικό παράδοξο, στο πλαίσιο της νεοτερικής ταξινομίας της εξέλιξης, θα βολευθεί με το να εκφράσει την λύπη
της που ο ελληνισμός διατήρησε την ιδιαιτερότητά του και δεν διήλθε τα
στάδια της Αναγέννησης, της μεταρρύθμισης, του Διαφωτισμού. Λυπάται
δηλαδή που δεν περιήλθε, κατά το πρότυπο της Δύσης, στη φεουδαρχία
ώστε να χρειασθεί να ακολουθήσει τα στάδιά της στην πορεία της προς
τον ανθρωποκεντρισμό.
Ποιο ωστόσο ήταν το καθεστώς αυτό που βίωνε ο ελληνισμός της μεταρωμαϊκής εποχής και μέχρι την είσοδό του στο κράτος έθνος; Γιατί εντέλει
δεν χρειάσθηκε να διέλθει από τη φεουδαρχία; Και κατά τι η φεουδαρχία
–ως ιδιωτική και ως κρατική δεσποτεία– ήταν ανώτερη συγκρινόμενη με
το σύστημα που βίωνε ο ελληνικός κόσμος, στο Βυζάντιο και μετέπειτα;
Τα ερωτήματα αυτά και πολλά άλλα, συνέχονται με τις δύο μεγάλες
ρήξεις που πραγματοποίησε η νεοτερικότητα, ιδίως κατά τον 18/19ο αιώνα,
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με την ανθρωποκεντρική γνωσιολογία, οι οποίες δεν μοιάζει να έχουν απασχολήσει μέχρι σήμερα την επιστημονική κοινότητα. Αναφέρομαι αφενός
στις έννοιες που ορίζουν τα φαινόμενα και αφετέρου στην εξελικτική βιολογία του κοινωνικού ανθρώπου.
2) Το αφήγημά μου λαμβάνει ως σημείο εκκίνησης την υπόθεση ότι ο
ελληνικός κόσμος συγκροτήθηκε ως πολιτισμική/εθνοτική οντότητα στη
βάση όχι ενός κράτους, αλλά ενός συνόλου κρατών των οποίων οι θεμέλιες παράμετροι εμφανίζουν μια εσωτερική συνοχή και εξελικτική συνέπεια, που ορίζει η έννοια του κοσμοσυστήματος. Δομημένος σε κοσμοσύστημα πορεύθηκε ο ελληνισμός στην ιστορία μέχρι τον 19ο αιώνα.
Ως κοσμοσύστημα ο ελληνισμός, εδράζεται στη θεμελιώδη κοινωνία
της πόλης, δηλαδή στην πόλη κράτος. Αυτό εντούτοις που στοιχειοθετεί
την ιδιαιτερότητά του είναι ότι υποστασιοποιήθηκε με το χρόνο ανθρωποκεντρικά, με την έννοια ότι συγκρότησε κοινωνίες με πρόσημο την ελευθερία. Στο σύνολό της η νέα αυτή πραγματικότητα ορίζει αυτό που αποκαλέσαμε ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας. Η ανάκτηση του ιστορικού βίου του ελληνισμού με όρους κοσμοσυστήματος, μας
επιτρέπει να διαγνώσουμε την εξελικτική του βιολογία, σε δύο μείζονες
φάσεις: την κρατοκεντρική (έως τον 4ο π.Χ. αιώνα) και την οικουμενική
(έως τον 15ο και υπό μια έννοια έως τον 19ο αιώνα).
Η ανθρωποκεντρική εποχή που εισήλθε ο νεότερος κόσμος, αξιολογείται ως φάση του ομολόγου κοσμοσυστήματος, η οποία ορίζει τη μετάβαση από τη μικρή κλίμακα της πόλης στη μεγάλη κλίμακα του κράτους
έθνους. Η νεότερη ανθρωποκεντρική περίοδος ωστόσο αντιστοιχεί εξ επόψεως εξελικτικής βιολογίας, στην πρώιμη κρατοκεντρική φάση της πόλης. Πράγμα που σημαίνει ότι τα στάδια της ανθρωποκεντρικής ωριμότητας της κρατοκεντρικής φάσης και το σύνολο της οικουμένης αποτελούν
αχαρτογράφητα φαινόμενα για τη νεότερη σκέψη. Εξού και η παρατηρούμενη άνεση με την οποία η νεοτερική ‘επιστήμη’ εξομοιώνει φαινόμενα
της εποχής της πολεοτικής ολοκλήρωσης και της οικουμένης με φαινόμενα γνώριμα στην εποχή της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η
ταυτολογική προσάρτηση στην βιούμενη στις ημέρες μας αιρετή μοναρχία, της αντιπροσώπευσης και της δημοκρατίας, και περαιτέρω η ταύτιση
του ιδιαίτερου τύπου κράτους της οικουμένης, της κοσμόπολης, με την
αυτοκρατορία/απολυταρχία/κρατική δεσποτεία.
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Ο μοναδικός αυτός τύπος κράτους που ανέδειξε η οικουμένη αποτελεί μια σύνθεση πόλεων υπό τη συμπολιτειακή αιγίδα της μητρόπολης,
της βασιλεύουσας πόλης στο Βυζάντιο, η οποία, αυτή και όχι ο βασιλέας,
συγκροτεί την κεντρική πολιτεία. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί το όνομα
της σύνολης κοσμόπολης είναι αυτό της μητρόπολης. Στους ελληνιστικούς
χρόνους οι κοσμοπόλεις ορίζοντο δυνάμει του επωνυμίου των βασιλέων,
επί Ρώμης από τη μητρόπολη, επί Βυζαντίου από τη νέα μητρόπολη. Η επισήμανση αυτή επιλύει οριστικά το ζήτημα της επωνυμίας της βυζαντινής
κοσμόπολης.
Ο ελληνικός κόσμος της περιόδου της τουρκοκρατίας ανήκει στην
φάση της ανθρωποκεντρικής οικουμένης, από την οποία ωστόσο απουσιάζει η κοσμόπολη και στην κορυφή της η μητρόπολη πολιτεία. Όμως,
η εγκατάσταση στο κέντρο μιας δεσποτικής εξουσίας, δεν υπέσκαψε τα
ανθρωποκεντρικά θεμέλια του ελληνικού κόσμου. Ο δεσπότης κατακτητής ανέχθηκε τη διατήρηση του καθεστώτος των πόλεων/κοινών και υιοθέτησε από την κοσμοπολιτειακή τάξη τις λειτουργίες εκείνες που ήσαν
αναγκαίες για να διαχειρισθεί τη σχέση της μαζί τους προς όφελός της.
Οι πόλεις/κοινά διατήρησαν στο πλαίσιο αυτό ένα καθεστώς πολιτειακής αυτονομίας που προσιδιάζει σε εκείνο της κοσμοπολιτειακής
περιόδου. Αναφέρουμε ενδεικτικά την αρχή του αλληλεγγύου (της συλλογικής ευθύνης) που είχε ως συνέπεια τα μέλη τους να μην υπάγονται
απευθείας στην κεντρική Πύλη, αλλά στο κοινό, για μείζονες αρμοδιότητες όπως η δημοσιονομική. Συγχρόνως, το κοινό διατήρησε την αρμοδιότητα να ορίζει το πολιτειακό του σύστημα, το οποίο όπως δείξαμε
αλλού ακολουθεί κατά το μάλλον ή ήττον την αρχή της μέσης δημοκρατίας1. Η πολιτεία αυτή, διαφοροποιείται ωστόσο από την ομόλογή
της τής πόλης κράτους στο ότι εφαρμόζει τη δημοκρατική αρχή και στο
πεδίο της οικονομίας, συγκροτείται δηλαδή με μέτρο το εταιρικό σύστημα που παρέλαβε από την προγενέστερη περίοδο της βυζαντινής οικουμένης. Κατά λογική ακολουθία, οι πόλεις/κοινά της τουρκοκρατίας και η
πολιτεία τους, κινούνται στην ιστορία χωρίς την ώνια εργασία/δουλεία,
η οποία εξέπεσε ως απόρροια της καθολικής επικράτησης της εταιρικής
1

Βλέπε στα έργα μας, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτονομία. Τα ελληνικά κοινά
της τουρκοκρατίας, Αθήνα, 1982 και Η δημοκρατία ως ελευθερία. Δημοκρατία και
αντιπροσώπευση, Αθήνα, 2007.
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οικονομίας και κοινωνίας, κατά μικρόν από τους ελληνιστικούς χρόνους
και ολοκληρωτικά από το Βυζάντιο2.
Παρόλ’αυτά, η επιστήμη του κράτους έθνους θα σπεύσει να ασπασθεί
το μέτρο της ευρωπαϊκής εξέλιξης για την ανάγνωση των φαινομένων
και σε ό,τι αφορά στο Βυζάντιο θα κηρύξει το τέλος των πόλεων/κοινών
κατ’ακολουθίαν της έκπτωσής τους στη Δύση, ενώ θα μεθερμηνεύσει τα
κοινά/πόλεις που ανακαλύπτει εκ νέου στην ύστερη βυζαντινή οικουμένη
και ιδίως της τουρκοκρατίας, για να τα ταξινομήσει στις κοινότητες. Με τη
διάκριση αυτή, τα κοινά/πόλεις που απαντώνται καθόλον το Βυζάντιο και
στην τουρκοκρατία, ουδεμία σχέση έχουν με το φαινόμενο των πόλεων
της προβυζαντινής εποχής, ενώ με το προσωνύμιο της κοινότητας, ταξινομούνται δυνάμει της «τριτοκοσμικής» εκφορά τους, η οποία επανέρχεται
στο προσκήνιο με την Αναγέννηση.
3) Η ταξινόμηση της περιόδου του Βυζαντίου και ιδίως της τουρκοκρατίας ως φαινομένων που εγγράφονται ομοθετικά στο ελληνικό/ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, και όχι στη δεσποτική του
παρέκκλιση, μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε αβιάστως το ζήτημα της πολιτισμικής ιδιοσυστασίας του ελληνικού κόσμου της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Αναφέρομαι στο ερώτημα εάν ο ελληνικός κόσμος συγκρότησε έθνος με την πολιτισμική και πολιτική έννοια του όρου ή όχι. Η
θετική απόφανση στο ερώτημα αυτό θα μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε
επίσης ότι τη συνέχεια που γεφυρώνει την «αρχαιότητα» με τη «νεοτερικότητα» την διασφαλίζει ο ελληνικός κόσμος και όχι η φεουδαλική Δύση.
Όπως έχω επιχειρηματολογήσει αλλού, το έθνος αποτελεί συμφυές φαινόμενο του ανθρωποκεντρικού κόσμου, απαντάται εκεί όπου οι κοινωνίες
συγκροτούνται με θεμέλιο την ελευθερία. Αφού αποδεχθήκαμε επομένως
ότι ο ελληνισμός υποστασιοποιήθηκε ανθρωποκεντρικά και μάλιστα ότι
ενσάρκωσε ουσιαστικά το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, οδηγώντας
το μέσα από τις διάφορες φάσεις που διήνυσε στην ολοκλήρωσή του, συνάγεται ότι διέθετε πολιτισμική «συνείδηση κοινωνίας». Διέθετε επίσης
και πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή πολιτική φιλοδοξία ελευθερίας, την προϋπόθεση για να μεταβληθεί μια (πολιτισμική) εθνότητα σε έθνος3.
2
3

Βλέπε το έργο μας, Οικονομικά συστήματα και ελευθερία, Αθήνα, 2010
Περισσότερα στο έργο μας Περί έθνους και ελληνικής συνέχειας, Αθήνα, 2011 και
Έθνος και ‘εκσυγχρονιστική’ νεοτερικότητα, Αθήνα, 2006
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Ποιο ήταν λοιπόν το πολιτικό πρόταγμα του ελληνισμού; Πώς ανέμενε να υποστασιοποιηθεί πολιτικά ως έθνος, και κατ’επέκταση με όρους
ελευθερίας; Προφανώς όχι στο περιβάλλον ενός και μοναδικού κράτους.
Το πολιτικό του πρόταγμα όφειλε να συνάδει με την κοσμοσυστημική
του ορθοταξία, και εν προκειμένω στη βάση της μικρής κλίμακας της πόλης. Εάν παρακολουθήσουμε την σχετική προβληματική που συνάγεται
από την ελληνική γραμματεία, η εθνική ελευθερία των Ελλήνων εστίαζε
το πρόταγμά της στην ελευθερία των πόλεων. Απέναντι στον εξωτερικό
εχθρό (τους βαρβάρους) που απειλούσε την ελευθερία τους οι Έλληνες
ενώνονταν με τον τρόπο της συνέργειας των πόλεων, όπως συνέβη λχ
στα Περσικά. Οι εσωτερικές τους συγκρούσεις από την άλλη, που υπαγόρευε η κρατοκεντρική τους συγκρότηση, εθεωρούντο εσωτερική των
Ελλήνων υπόθεση. Ακόμη και στην φάση της ελληνιστικής οικουμένης
ο μητροπολιτικός κόσμος των πόλεων, προσελάμβανε την ελευθερία του
υπό το πρίσμα της ελευθερίας των πόλεων. Οι αναφορές του Πολυβίου
στην ελευθερία των Ελλήνων τις παραμονές της ρωμαϊκής ηγεμονίας
είναι παραδειγματική4.
Μόνο στο βάθος της οικουμένης και ιδίως στο Βυζάντιο το πολιτικό
πρόταγμα του σύνολου έθνους θα εκφρασθεί ως προς το ουσιώδες διά μέσου της μητρόπολης ή βασιλεύουσας πόλης, χωρίς εντούτοις η πόλις να
πάψει να διεκδικεί τον δικό της μερίδιο στη διαχείριση των ζητημάτων του
έθνους, δηλαδή της κοινωνικής συλλογικότητας.
Ώστε ο ελληνισμός ως πολιτισμική οντότητα (εθνότητα) στο ζήτημα
του πολιτικού προτάγματος (της ελευθερίας του έθνους) θα ακολουθήσει
την κοσμοσυστημική του διάταξη, θα διαταχθεί ως έθνος κοσμοσύστημα.
Κατά τούτο, διαπιστώνεται ότι η κρατούσα θεωρία που ορίζει το
έθνος ως επινόηση του κράτους και επομένως ως νεότερο δημιούργημα, διαψεύδεται στο σύνολό της. Ούτε νεότερο δημιούργημα είναι ούτε
και επινόηση του κράτους. Το αληθές είναι ότι στους νεότερους χρόνους
το έθνος εκκολάπτεται ως φαινόμενο στο περιβάλλον των ανθρωποκεντρικών θυλάκων στο εσωτερικό της κρατικής δεσποτείας, που απέληξε
στην αμφισβήτησή της. Στο μέτρο επίσης που η δυναμική της μετάβασης
στον ανθρωποκεντρισμό ελάμβανε ως πεδίο εμπραγμάτωσης τη μεγάλη
4

Περισσότερα στο έργο μας, Το ελληνικό κοσμοσύστημα. τ. Β΄. Η περίοδος της οικουμενικής οικοδόμησης (4ος π.Χ. -4ος μ.Χ. αιώνες) Αθήνα, 2014
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κοσμοσυστημική κλίμακα, το έθνος ως πολιτικό πρόταγμα, ως πρόταγμα
ελευθερίας, εστίασε την εγκατάστασή του ως όλον σε ένα κράτος.
Ώστε το έθνος ως φαινόμενο είναι όντως νέο σε ό,τι αφορά στον σύνολο δεσποτικό κόσμο, με πρώτη της Εσπερία, αφού για πρώτη φορά εισέρχονται στον ανθρωποκεντρισμό. Δεν είναι όμως νέο όπως ακριβώς και
το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, αφού, όπως είδαμε, η νεότερη εποχή
δεν αποτελεί παρά την ύστατη φάση του, στην ακολουθία της εξελικτικής
βιολογίας, που οδήγησε προηγουμένως ο ελληνισμός. Εν κατακλείδι, η
πρωτοτυπία του νεότερου κόσμου έγκειται στην εναρμόνιση και του πολιτικού προτάγματος του έθνους στο διατακτικό της μεγάλης κλίμακας, που
αποδώσαμε ως μετάβαση από το έθνος κοσμοσύστημα στο έθνος κράτος.
4) Η διαδικασία της μετάβασης από τη μικρή στη μεγάλη κλίμακα θα
είναι μακρά. Θα ανοίξει ως κεφάλαιο στο Βυζάντιο, με την ολοκλήρωση
της οικουμενικής φάσης, στο μεταίχμιο τη μέσης προς την άνω εποχή του.
Από εκεί θα μετακενωθεί στην ευρωπαϊκή του περιφέρεια, με προεξάρχουσα την Εσπερία. Με τη μετακένωση αυτή θα ανοίξει και ο δεύτερος
δρόμος της μετάβασης στη μεγάλη κλίμακα.
Ο ένας ο ελληνικός, θα συγκρατεί το ανθρωποκεντρικό κεκτημένο της
μικρής κλίμακας, μεθαρμοσμένο στη μεγάλη κλίμακα. Ο άλλος, ο δυτικός,
θα λάβει ως σημείο αφετηρίας τα θεμέλια της μικρής κλίμακας, πλην όμως
καθώς δεν θα συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της συμπόρευσής τους με
αυτά, θα τα απορρίψει και θα λάβει ως σημείο εκκίνησης της ανθρωποκεντρικής της υποστασιοποίησης τη μηδενική αφετηρία. Τελικά, η ήττα του
ελληνικού δρόμου, το δρόμου της ευθείας μετάβασης από τη μικρή στη
μεγάλη κλίμακα, που θα συντελεσθεί με τα δύο καίρια πλήγματα που θα
επιφέρει στον πυρήνα του ελληνισμού το 1204 και το 1453, θα αφήσει το
έδαφος ελεύθερο στον δυτικό δρόμο της απολυταρχίας.
Θα συμβεί έτσι, για μια ακόμη φορά, η μετάβαση στην επόμενη ανθρωποκεντρική φάση να συντελεσθεί όχι από την μήτρα του ανθρωποκεντρικού κόσμου που την εκκόλαψε, αλλά από την περιφέρειά του, η οποία θα
λειτουργήσει ως εμβρυουλκός της.
Παρόλ’αυτά, στη μήτρα του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, ο
ελληνισμός θα συνεχίσει να βιώνει, όπως είδαμε, τη μικρή κλίμακα και κυρίως να στοχάζεται την απελευθέρωσή του με μέτρο τον ελληνικό δρόμο:
ένα κράτος έθνος κοσμοπολιτειακού τύπου, εναρμονισμένο στη μεγάλη
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κλίμακα. Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή αποτελεί εν προκειμένω το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όχι όμως το μοναδικό, καθώς ο ελληνικός κόσμος της εποχής διαλογιζόταν την εθνική του στέγη με
όρους εθνικής κοσμόπολης. Ακόμη και τα συντάγματα της Επανάστασης,
όπως και η ίδια η οργάνωση της επαναστατικής διαδικασίας, εδράζονται
στην πολεοκεντρική λογική του ελληνικού κόσμου της εποχής. Πράγμα
που σημαίνει ότι η πολιτική ήττα του ελληνικού δρόμου δεν επέφερε την
κατάλυση του ανθρωποκεντρικού του ιδιώματος στο ζωτικό του χώρο,
όπως ακριβώς και στην ευρωπαϊκή του περιφέρεια.
Είναι ενδιαφέρον να προσεχθεί ότι παρόλη την εθνική αιχμαλωσία του
ελληνισμού, το πολιτικό αυτό πρόταγμα που συνεπήγετο ο ελληνικός δρόμος για την (εθνική) ελευθερία του, σταδιοδρομεί σε αντιδιαστολή προς
την κρατική δεσποτεία/απολυταρχία που κυριαρχεί στη Δύση. Η τελευταία, επιμένει να το αντιμετωπίζει ως υπαρκτή απειλή για το εσωτερικό
απολυταρχικό της ιδίωμα και την ηγεμονία της στον κόσμο. Εξού και θα
έρθει τελικά αντιμέτωπο με τις δυνάμεις αφενός της απολυταρχίας και αφετέρου του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού, που θα αποτελέσουν τις
δύο σημαίνουσες εκδοχές της εισόδου στη νέα ανθρωποκεντρική εποχή.
Παρέλκει η ενασχόλησή μας εδώ με το εφικτό ή μη του ελληνικού δρόμου προς τη μεγάλη κλίμακα και ιδίως της δυνατότητάς του να επιβιώσει
αντιμέτωπο με τη δυναμική της απολυταρχίας που εκινείτο στην ιστορία
με πρόσημο τον μεταβατικό ορίζοντα των ανθρωποκεντρικών δυνάμεων
που εκκολάφθηκαν στο εσωτερικό της.
Συγκρατούμε απλώς για τις ανάγκες του επιχειρήματος ότι η Δύση
ούτε ήθελε ούτε ηδύνατο να στοχασθεί στο κλίμα του κεκτημένου που
ενσάρκωνε η ανθρωποκεντρική οικουμένη και σε κάθε περίπτωση οι προτεραιότητές της ήσαν εκ διαμέτρου διαφορετικές: Πρώτον η υπέρβαση
της φεουδαρχίας (στο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πεδίο). Δεύτερον, η νομιμοποίηση του πρωτοανθρωποκεντρικού συστήματος στο οποίο
εισήρχετο (της αιρετής μοναρχίας και της ιδιοκτησιακής ιδιοποίησης του
οικονομικού συστήματος). Και τρίτον, η εδραίωση της δυτικής ηγεμονίας,
η οποία διέκρινε στον ελληνισμό ένα σοβαρό εμπόδιο. Το ελληνικό πρόβλημα συμπύκνωνε ακριβώς την ουσία του ανατολικού ζητήματος.
Οι ανωτέρω υποσημειώσεις σε ό,τι αφορά στην ιδιοσυστασία του ελληνικού κόσμου κατά τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο αποκαλύπτει
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γιατί δεν χρειάσθηκε να διέλθει από τα ομόλογα στάδια της Εσπερίας,
προκειμένου να εισέλθει στον ανθρωποκεντρισμό. Μαρτυρεί επίσης την
ουσία του ελληνικού προβλήματος, εντέλει της νεοελληνικής εθνοκρατικής κοινωνίας. Η ουσία αυτή, έγκειται στο ότι υποχρεώθηκε να εισέλθει
στη μεγάλη κλίμακα, όχι από τον ελληνικό δρόμο τον οποίο βίωνε έως
τότε, αλλά μέσω του παρένθετου δρόμου της δυτικής δεσποτείας. Με
απλή διατύπωση, όχι από το έθνος κοσμοσύστημα στο έθνος κράτος,
αλλά από το δεσποτικό στο εθνικό κράτος.
Η μετάβαση αυτή, συνεπήγετο την ολική αποδόμηση του οικουμενικού ανθρωποκεντρικού οικοδομήματος του ελληνισμού, συμπεριλαμβανομένης της κοσμοπολιτειακής ιδέας του κράτους και του έθνους, της
εταιρικής οικονομίας και της αστικής τάξης. Συνεπήγετο επίσης, την
ιδεολογική απαξίωση του δημοκρατικού του αξιώματος, προκειμένου
να νομιμοποιηθεί το νέο κράτος, δηλαδή η απολυταρχική/κληρονομική
μοναρχία και στη συνέχεια η αιρετή μοναρχία. Για να αναλογισθούμε
όλως επιγραμματικά τι σήμαινε αυτό για την ελληνική κοινωνία αρκεί να
επικαλεσθούμε την αιτιολογία που συνόδευσε την κατάργηση των κοινών
και της δημοκρατικής πολιτείας που εγκαταβίωνε μέσα σ’αυτά από τη
βαυαρική απολυταρχία: «Τέτοιου είδους συνελεύσεις αγγίζουν το επίπεδο των ταπεινών συναισθημάτων και της ιδιοτέλειας, και οι αποφάσεις
που προκύπτουν από τέτοιου είδους συζητήσεις είναι αδύναμες για να
προωθήσουν το δημόσιο συμφέρον, επειδή οι συμμετέχοντες δεν έχουν
τη δυνατότητα να αποκτήσουν την αναγκαία, ακριβή και εκ βάθρων γνώση για τα ζητήματα της πολιτικής διοίκησης...». Η πλέον ενδιαφέρουσα
πτυχή του εγχειρήματος αυτού είναι το γεγονός ότι συντελέσθηκε στο
όνομα του «εξευρωπαϊσμού» και κυριολεκτικά με πρόσημο τη μετάβαση
από τη δημοκρατική οικουμένη στην απολυταρχία.
Εντούτοις, το εγχείρημα της απαξίας του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού για να ολοκληρωθεί απαιτήθηκε η κοσμοσυστημική του αποδόμηση. Πράγμα που έγινε με την κήρυξη του τέλους της «αρχαιότητας» τον
5ον αιώνα, όταν εξέπεσε στην ιδιωτική δεσποτεία η δυτική Ρώμη, και την
αποκοπή του Βυζαντίου από την ομοθετική ταξινομία του ελληνικού κοσμοσυστήματος. Με τον τρόπο αυτόν, η μεν δεσποτική Δύση θα αυτοανακηρυχθεί διάδοχος και αυθεντικός κληρονόμος της «αρχαιότητας», η δε
νεοελληνική κοινωνία θα διδαχθεί ότι επανηύρε το σύνδεσμό της με το
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παρελθόν της με παρένθετο τρόπο, δηλαδή μέσω της προσαρτηματικής
της σχέσης με τη Δύση.
Ο Διαφωτισμός έτσι από στοχαστικό εγχείρημα που διερευνούσε τον
τρόπο της συγκρότησης των κοινωνιών στη μεταδεσποτική εποχή έγινε
αξιωματικό πρότυπο αναφοράς. Εφεξής το δίλημμα της επιλογής μεταξύ
του έθνους της κοινωνίας και του έθνους του κράτους που ο ελληνικός
ανθρωποκεντρισμός το επέλυσε με την περιαγωγή της ευθύνης του συλλογικού/του έθνους στην κοινωνία, όφειλε να εξοικονομηθεί με το δόγμα ότι
ο φυσικός φορέας/κάτοχος του κράτους έχει την αποκλειστική ευθύνη της/
του. Στο κλίμα αυτό η (ατομική) ελευθερία των νεοτέρων ανακηρύχθηκε
ανώτερη έναντι της καθολικής ελευθερίας των «αρχαίων». Και εφεξής,
στο μέτρο που η κοινωνία από εταίρος της πολιτείας έμελλε να περιέλθει
στο καθεστώς της ιδιωτείας, η πολιτική ελευθερία, από πρόταγμα αυτονομίας του συλλογικού αποτιμήθηκε ως απλό πολιτικό δικαίωμα.
Η συναρμογή αυτή του ελληνισμού στο νέο περιβάλλον έγινε αναπόφευκτη στο μέτρο που το νεοελληνικό κράτος ήταν εν τη γενέσει του μη
βιώσιμο, θεσμικά ελεγχόμενο δίκην προτεκτοράτου, το οποίο ως εκ της
φύσεώς του προδίκαζε την ουσία της ασυμβατότητάς του με την ανθρωποκεντρικό ανάπτυγμα της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας, που μολονότι στο
πολιτικό και οικονομικό πεδίο είχε εθισθεί να λειτουργεί με θεμέλιο τη δημοκρατική πολιτεία, με όρους πολιτικής ατομικότητας, όφειλε εφεξής να
εναρμονισθεί με πολιτικές συμπεριφορές κοινωνικής αγέλης σε καθεστώς
ιδιωτείας. Με τον τρόπο αυτόν, ήταν επόμενο, με δεδομένη της κατάλυση
της θεσμημένης συλλογικότητάς του και του αποκλεισμού της οικουμενικής αστικής τάξης από το κράτος, η πολιτική τάξη να επωφεληθεί από την
πολιτική ατομικότητα της κοινωνίας και να τη διαχειρισθεί, όχι ως συλλογικότητα, αλλά κατά μόνας, μεταβάλλοντας έτσι την πελατειακή απόκλιση
σε σύστημα5.
Στο κλίμα αυτό ρόλο καταλύτη έπαιξε η κρατική διανόηση η οποία
έσπευσε να διακηρύξει το ασύμβατο της μικρής προς τη μεγάλη κλίμακα και
σε τελική ανάλυση το ανήκειν του πολεοτικού φαινομένου στη φεουδαρχία.
Και όχι την αναλογία της θεμέλιας κοινωνίας της πόλης με την ομόλογη
θεμέλια κοινωνία του κράτους έθνους ώστε το ανθρωποκεντρικό ολοκλήρωμα της δημοκρατικής οικουμένης να προβληθεί, για τις εφαρμογές του,
5

Περισσότερα στο έργο μας, Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος, Αθήνα, 2012.
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στο κράτος της μεγάλης κλίμακας. Εφαρμογές, που προκύπτει ότι δεν ήταν
φύσει ανέφικτες, όπως ισχυρίζεται η νεοτερικότητα, αλλά απλώς ασύμβατες
με τη φάση που διένυε ο δυτικός δρόμος της μετάβασης.
5) Από το συλλογισμό αυτό συνάγεται ότι η προβληματική για τη μετάβαση από το έθνος κοσμοσύστημα στο έθνος κράτος ή από τη δεσποτεία
όπου το έθνος παραμένει άγνωστος τόπος, στο έθνος κράτος, καλείται
να απαντήσει σε δύο καίριας σημασίας ζητήματα. Το ένα, αφορά στην
ολική απώλεια του ελληνικού/ανθρωποκεντρικού κεκτημένου λόγω της
επικράτησης του δυτικού δρόμου της μετάβασης. Απώλεια για τον σύνολο
νεότερο κόσμο, ο οποίος υποχρεώθηκε να κανονίσει τον βηματισμό του
στα ίχνη της πρωταρχικής θεμελίωσης του ανθρωποκεντρικής του ιδιοσυστασίας. Το άλλο, εστιάζεται στην αιτιολογία της ελληνικής κακοδαιμονίας στο πλαίσιο του κράτους έθνους. Αιτιολογία που δεν ανάγεται, όπως
ρητώς αποφαίνεται η νεοτερική ‘επιστήμη’, στον μη εκφεουδαλισμό του
ελληνικού κόσμου, κατά το πρότυπο της Εσπερίας, αλλά στην ήττα του
ελληνικού δρόμου και περαιτέρω στην κατάλυση του εστιακού περιβάλλοντος του ελληνισμού, με το οποίο σταδιοδρόμησε στην ιστορία, και την
υπαγωγή του έκτοτε στο καθεστώς της απολυταρχικής ηγεμονίας και επέκεινα της αιρετής μοναρχίας.
Ώστε, η καθυπόταξη του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού στην οθωμανική/ασιατική δεσποτεία, αποτέλεσε έναν καίριο ανασταλτικό παράγοντα
για την ολοκλήρωση της μετάβασής του στη μεγάλη κοσμοσυστημική
κλίμακα. Δεν ακύρωσε ωστόσο τις θεμέλιες βάσεις του, παρόλο το πλήγμα που έμελλε να τους επιφέρει. Στον αντίποδα, η τυπική αποτίναξη του
εθνικού ζυγού με τον εγκλεισμό της ελληνικής κοινωνίας στο νεοελληνικό κράτος, συνοδεύθηκε με την ολική κατάλυση του ανθρωποκεντρικού του οικοδομήματος. Κατάλυση, η οποία αντικαταστάθηκε από ένα
απολύτως ασύμβατο προς το ανθρωποκεντρικό του ιδιώνυμο καθεστώς,
που είχε ως συνέπεια το πολιτικό σύστημα του κράτους να μεταβληθεί
σε δεσμώτη και περαιτέρω σε καταλύτη για την ίδια του την ύπαρξη ως
εθνικής συλλογικότητας.
Οπωσδήποτε, η επικράτηση του δεσποτικού δρόμου προς τη νεοτερικότητα, στο μέτρο που μηδένισε την ανθρωποκεντρική αφετηρία της μεγάλης κλίμακας, προίκισε τον ελληνικό ανθρωποκεντρικό κόσμο με μια
νέα επικαιρότητα. Και τούτο διότι ο τελευταίος, πριν από την είσοδό του
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στη φάση της μεγάλης κλίμακας (την περίοδο του άνω και ύστερου Βυζαντίου), είχε ήδη ολοκληρώσει την ιστορική του σταδιοδρομία στη βάση
της μικρής κοσμοσυστημικής κλίμακας.
Κατά τούτο, ο αναστοχασμός του ελληνισμού με γνώμονα την κοσμοσυστημική του ιδιοσυστασία, είναι φύσει ικανή να προσφέρει στη νεοτερικότητα την πρώτη ύλη μιας γνωσιολογίας, που να εμπεριέχει το σύνολο
των στοιχείων μιας επιστήμης του κοινωνικού φαινομένου: την εννοιολογία και την τυπολογία του, την βιολογία του εξελικτικού του γίγνεσθαι
και περαιτέρω την μεθοδολογική βάση πάνω στην οποία θα γίνει εφικτή
η «επικοινωνία» της μικρής κλίμακας με τα ομόλογα φαινόμενα που αναπτύσσονται στο έδαφος της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας.
Με μέτρο την κοσμοσυστημική αυτή γνωσιολογία θα δυνηθεί η νεοτερικότητα να τοποθετήσει εαυτήν στον ιστορικό κόσμο, να αποκτήσει
επίγνωση της φάσης την οποία διέρχεται και εντέλει του εξελικτικού της
ορίζοντα. Ώστε η έκπληξη που θα δοκιμάσει νεοτερικότητα από την υπαγωγή της στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία, θα αντισταθμισθεί από την
επίγνωση ότι η ανωτερότητα της κλίμακας, της μεγάλης έναντι της μικρής
ομόλογής της, δεν ισοδυναμεί με μια καθολική ανωτερότητα. Διότι το συγκριτικό της ανάλογο, με το οποίο δύναται να παραβληθεί η ανθρωποκεντρική φάση που διανύει, είναι εκείνο της λεγόμενης «αρχαϊκής» εποχής
του ελληνικού κόσμου, και κυριολεκτικά με την προσολώνεια εποχή.
Για την ελληνική κοινωνία, ζητούμενο εφεξής δεν είναι η επιστροφή
στο ελληνικό κοσμοσυστημικό παρελθόν της μικρής κλίμακας της πόλης,
αλλά η προβολή του κεκτημένου του στο κράτος της μεγάλης κλίμακας,
έτσι ώστε να υπερβεί τις αγκυλώσεις που προκαλεί το κράτος της πρωτοανθρωποκεντρικής νεοτερικότητας στον εθνικό κορμό. Η υπέρβαση που
συνεπάγεται τη μετάβασή του από την αιρετή και καθόλα εκφυλισμένη
εκδοχή της μοναρχικής πολιτείας της εποχής μας, στην κατ’ελάχιστον
αντιπροσωπευτική πολιτεία
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Abstract
The writer’s fundamental hypothesis is that the Hellenic world was
formed as a small-scale anthropocentric cosmosystem based on the city.
In this respect, and as a nation, it followed its cosmosystemic nature, with
which it went through history as a nation-cosmosystem. The transition
from the nation-cosmosystem to the nation-state in the 19th century occurred in a surrogate way, that is, with the intervention of the absolutist
world of modernity, which was also accompanied by the destruction of its
historical anthropocentric foundations, such as democracy, the corporate
economy, the cosmopolitan state, etc.
Λέξεις κλειδιά: έθνος κοσμοσύστημα, έθνος κράτος, ελληνικό/ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, αιρετή μοναρχία –αντιπροσώπευση-δημοκρατία, νεοτερικότητα

ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Μαρία Καλογεράκη*
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά το Ηράκλειο, μια πόλη-λιμάνι της
Κρήτης, η οποία έχει βιώσει αρκετές κρίσεις, επιθέσεις, κατακτητές και
πολέμους από τη δημιουργία της μέχρι τα νεότερα χρόνια. Η τελευταία
μεγάλη κρίση που βίωσε ήταν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ευτυχώς για την πόλη και τους κατοίκους της, η κρίση αυτή ξεπεράστηκε γρήγορα και η ανάκαμψη φάνηκε
αναπότρεπτη και επιτακτική.
Στις αρχές Οκτωβρίου του 1944 η γερμανική Κατοχή είχε λήξει και οι
γερμανοί στρατιώτες είχαν λάβει εντολή να αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Η 11η Οκτωβρίου ήταν η ημέρα της απελευθέρωσης για την πόλη του
Ηρακλείου, καθώς περίπου 4.000 Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες
μαζί με 250 στρατιωτικά οχήματα αποχωρούσαν σε πομπή από την δυτική πλευρά της πόλης και οδηγούνταν έξω από τα ενετικά τείχη που την
περιβάλλουν ακόμη και σήμερα. Στα τέλη του 1944, στην κατεστραμμένη
Κρήτη, η επιβίωση ήταν μια καθημερινή μάχη. Στο Ηράκλειο, η επιδείνωση της κατάστασης είχε έρθει σταδιακά. Από το καλοκαίρι του 1941 και
μετά, οπότε οι δυνάμεις Κατοχής προσπάθησαν να επιβληθούν, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε καταφύγει στην ύπαιθρο, στα χωριά που
αποτελούσαν τους τόπους καταγωγής πολλών κατοίκων της πόλης, διότι
οι δυνατότητες επιβίωσης ήταν περισσότερες στην ύπαιθρο.
Στην πόλη του Ηρακλείου από τις 9402 οικοδομές, που είχαν καταγραφεί
στην απογραφή των κατεστραμμένων οικοδομών του 19461, 1954 είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Χωρίς να υπολογίσουμε τις μερικώς κατεστραμμένες οικοδομές, το ποσοστό των καταστροφών στο σύνολο των οικοδομών
*
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άγγιζε το 20%2. Η πόλη είχε δεχθεί σφοδρή επίθεση από τη γερμανική αεροπορία από τις 14 έως τις 23 Μαίου 1941. Οι περισσότερες καταστροφές
εντοπίζονταν κυρίως κατά μήκος του Σταυρού, δηλαδή στους δρόμους Δικαιοσύνης και Λεωφόρο Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού από ανατολικά
προς δυτικά και από βορρά προς νότο στις οδούς Μαρτύρων 25ης Αυγούστου και 1821 καθώς και στην παράλληλή της οδό, 1866. Οι δρόμοι αυτοί,
που σχημάτιζαν ένα σταυροδρόμι, αποτελούσαν τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης, το οικονομικό και διοικητικό κέντρο της3.
Έξω από τη σφαίρα των καταστροφών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελληνογερμανικού πολέμου βρέθηκε η βιομηχανική ζώνη της
πόλης του Ηρακλείου. Σε αυτήν κυριαρχούσαν τα σταφιδεργοστάσια, τα
οποία επεξεργάζονταν τα σταφύλια για την παραγωγή σταφίδας. Τα εργοστάσια αυτά εκτείνονταν κατά μήκος των εσωτερικής πλευράς του δυτικού
τμήματος των ενετικών τειχών που περιέκλειαν την πόλη και αποτελούσαν
σημαντικό κομμάτι της εγχώριας οικονομίας. Αποτέλεσμα της σκόπιμης
μη καταστροφής τους από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς, ήταν η συνέχιση αλλά συγχρόνως και ελεγχόμενη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της Κατοχής προς όφελος των κατακτητών. Η ύπαρξη και λειτουργία των εργοστασίων, συνέφερε τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις, διότι
από αυτά αποσπούσαν τις απαραίτητες για εκείνους ποσότητες αγροτικών
προϊόντων προς κατανάλωση. Άμεση συνέπεια της ελεγχόμενης λειτουργίας των εργοστασίων ήταν η παράλληλη ανάπτυξη της μαύρης αγοράς, η
οποία κυριολεκτικά οργίαζε κατά τη διάρκεια της Κατοχής και ανέβαζε τις
τιμές της περιορισμένης ποσότητας προϊόντων στα ύψη4.
Αρκετές ήταν οι καταστροφές και σε οικοδομές που προκλήθηκαν σε
αγροτικούς οικισμούς και στους τέσσερεις νομούς της Κρήτης, οι καταστροφές αυτές όμως δεν ήταν τόσο εκτεταμένες όσο να χρειάζεται να
μιλήσουμε για εκτεταμένες ζημιές και εγκατάλειψη των αγροτικών οικισμών λόγω ζημιών από τους κατοίκους τους. Αντιθέτως μάλιστα, η φυγή
προς τους αγροτικούς οικισμούς και τα χωριά της ενδοχώρας της Κρήτης,
2
3
4

Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως, Πίνακες καταστροφών Οικοδομών της Ελλάδος, Αθήνα, 1946. σ. 132, Αρχείο Κ.Α.Δοξιάδη, Α/Α 28643.
Λ.Σταρίδα, Υπήρχε μια πόλη…Συνοικίες-Δρόμοι-Πλατείες του Μεγάλου Κάστρου, Ηράκλειο, Ίτανος, 2013, σ.46-48.
Π. Λάμπρου, «Πόλεις σε κρίση, Το Ηράκλειο στην κατοχική δίνη», στο Μέρες του ’43,
Η καθημερινή ζωή στην κατοχική Κρήτη, ΕΚΙΜ, Ηράκλειο, 2012, σ. 261-274.
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ήταν μια ασφαλής λύση από πολλές απόψεις, καθ’ όλη την περίοδο της
γερμανικής Κατοχής.
Ενδεικτικά, στο νομό Ηρακλείου οι καταστροφές σε αγροτικές οικοδομές έφτασαν το 5% του συνόλου των κτηρίων, στο νομό Λασιθίου το
2% στο σύνολο των αγροτικών οικοδομών, στο νομό Ρεθύμνου το 8% του
συνόλου των αγροτικών οικοδομών και στο νομό Χανίων το 9% του συνόλου των οικοδομών των αγροτικών οικισμών, όταν οι αντίστοιχες πρωτεύουσες των νομών παρουσίαζαν πολύ περισσότερες καταστροφές και
ζημιές στο εσωτερικό τους5.
Μετά την απελευθέρωση και τη λήξη της Κατοχής, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους, επέστρεψαν και -στις περισσότερες περιπτώσεις- βρήκαν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες και
λεηλατημένες. Παρηγοριά στον αγώνα επιβίωσης και στην προσπάθεια
επαναφοράς τους στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής αποτέλεσε για το
πρώτο χρονικό διάστημα η ξένη βοήθεια.
Πριν ακόμη λήξει η γερμανική Κατοχή, η ML, η βρετανική στρατιωτική αποστολή, είχε αναλάβει να διαχειριστεί τη βοήθεια που κατέφθανε
στην Ελλάδα, όχι μόνο από τις αμερικανικές κυβερνήσεις, αλλά και από
εκείνες της Μεγάλης Βρετανίας και του Καναδά. Με το πρόγραμμα της
ML μεταφέρονταν στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες τροφίμων, βιομηχανικές πρώτες ύλες, γεωργικοί σπόροι, οχήματα, ιατρικά εφόδια, φάρμακα
και είδη ρουχισμού. Το ίδιο πρόγραμμα προέβλεπε συνάμα και χρηματική
βοήθεια για την ανακούφιση των πληγέντων.
Από τον Απρίλιο του 1945 είχε προγραμματιστεί η άφιξη της UNRRA6
στην Ελλάδα, η οποία είχε δημιουργηθεί για την οικονομική στήριξη των
κατοίκων των κατακτημένων χωρών, εκείνων που είχαν πληγεί ιδιαίτερα
από τον πόλεμο, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών των ήδη απελευθερωμένων χωρών7. Από την πλευρά της Ελλάδας, η οποία είχε άμεση ανάγκη την ξένη βοήθεια, ήταν αναγκαία η ύπαρξη ενός μέσου για
5
6
7

Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως, Πίνακες καταστροφών Οικοδομών της Ελλάδος, Αθήνα, 1946. σ. 122, Αρχείο Κ.Α.Δοξιάδη, Α/Α 28643.
United Nations Relief αnd Rehabilitation Administration (UNRRA). Για περισσότερες
πληροφορίες βλ. στο George, Woodbridge, UNRRA: the History of the United Nations
Relief and Rehabilitation Administration, Columbia, University Press, 1950.
Α. Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μαρσαλ, Gutenberg, Αθήνα, Ιούνιος, 2007,
σ.36-38 και Γ.Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ, Η ιστορία της Αμερικανικής Βοήθειας στην Ελλάδα, εκδ.Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2004, σ.53.
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τη διαχείριση αυτής της βοήθειας μετά την απελευθέρωση. Γι’ αυτό, το
ρόλο της ML στην Ελλάδα μετά την άφιξη της UNRRA τον Απρίλιο του
1945 ανέλαβε η Αγροτική Τράπεζα μετά από εντολή του Δημοσίου στις
15 Μαρτίου 1945.
Για τη λειτουργία των 5 υποκαταστημάτων της στην Κρήτη, η Τράπεζα μετέτρεψε σε καταστήματά της τα υποκαταστήματα του Κοινωφελούς
Ταμείου Κρήτης, το οποίο έδρευε στα Χανιά και από αυτό παρέλαβε όλη
την περιουσία του για την άσκηση της λειτουργίας της8.
Το υποκατάστημα του Ηρακλείου, το οποίο μεταπολεμικά κατατασσόταν στην πρώτη κατηγορία περιφερειακών καταστημάτων της Τράπεζας
(με βάση την κίνηση, το δυναμικό υπαλλήλων, την πελατεία και τη σημασία του στην τοπική οικονομία9) εκτός από τον αρχικό του ρόλο που
σχετιζόταν με την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας του νομού Ηρακλείου, είχε αναλάβει, όπως και τα υπόλοιπα περιφερειακά καταστήματα
της Τράπεζας, τη διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας που κατέφθανε
στο νησί10. Το υποκατάστημα Ηρακλείου παραλάμβανε τις ποσότητες των
αμερικανικών προϊόντων που έφθαναν στο νησί και με συγκεκριμένους
όρους τα διέθετε στους ενδιαφερόμενους.
Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε για τα επόμενα δύο χρόνια. Στα εισαγόμενα εφόδια της UNRRA προστέθηκαν κατά τα έτη 1947 και 1948 εφόδια
εξωτερικού της AMAG (American Mission for Aid to Greece) στην Ελλάδα. Η AMAG, στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας προς τη χώρα,
μετέφερε επιπλέον αμερικανικά στρατιωτικά εφόδια από τον Αύγουστο
του 1947 για τον ελληνικό στρατό αλλά και διάφορα άλλα προϊόντα για
τον ελληνικό πληθυσμό, περισσότερο τρόφιμα και φάρμακα11.
Σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των αγαθών της αμερικανικής βοήθειας
έπαιξε για όλη την Κρήτη το λιμάνι του Ηρακλείου. Μέχρι το 1948 το λιμάνι
Αριστ.Καλαμπαλίκη, Κωδικοποίησις των Καταστατικών Νόμων της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, εκδ.β, ΑΤΕ, Νοέμβριος 1953.
9 Εγκύκλιος 14, «Περί κατανομής των περιφερειακών καταστημάτων της Τραπέζης εις
πέντε κατηγορίας», 17 Μαρτίου 1949.
10 Αναφέρεται στο 14ο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, μετά από τη
Συνεδρίαση της 471 της 20ης Οκτωβρίου 1948, Αθήνα, σ.3020-3033.
11 Η AMAG ήταν η Επιτροπή που έφτασε στην Ελλάδα υπό τον D.Grinswold τον Ιούλιο
του 1947, με σκοπό την υλοποίηση του Δόγματος Τρούμαν που είχε ανακοινωθεί στις
12 Μαρτίου 1947. Βλ. στο Α.Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ, η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, Gutenberg, Αθήνα, 2007, σ.102-103.
8
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του Ηρακλείου είχε τον πρωτεύοντα ρόλο σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων για λογαριασμό όλου του νησιού. Από εκεί πραγματοποιούνταν το 45 με 60% των εισαγωγών και των εξαγωγών όλης της Κρήτης,
ενώ τα περισσότερα από τα εμπορεύματα που φορτώνονταν από εκεί προορίζονταν για το εξωτερικό (Γερμανία, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 1941, το λιμάνι του Ηρακλείου είχε υποστεί
πολύ μεγάλες ζημιές από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς.12. Λόγω της
μεγάλης σημασίας του όμως και της ιδιαίτερης ανάγκης λειτουργίας του13,
οι ζημιές του λιμανιού αντιμετωπίστηκαν από τα πρώτα χρόνια μετά τη
λήξη της Κατοχής κι έτσι γνωρίζουμε ότι μέχρι τις αρχές του 1950 είχαν
ήδη ολοκληρωθεί τα πιο σημαντικά έργα επισκευής του ενώ προβλέπονταν και άλλα έργα επέκτασής του14.
Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέφθαναν ατμόπλοια κυρίως από λιμάνια
της βορείου Αμερικής (Βιρτζίνια, Πορτ Σάιντ, Ν.Υόρκη, κά.). Από εκεί τα
παραλάμβανε το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας Ηρακλείου και τα
διένειμε στους δικαιούχους και πληγέντες που φυσικά τα είχαν ανάγκη15.
12 Συγκεκριμένα το λιμάνι είχε δεχτεί καταστροφές στους κρηπιδότοιχούς του, σε
υπόστεγα και αποθήκες του καθώς και σε τμήματα του Τελωνείου. Λιμενικό Ταμείο
Ηρακλείου, Τεχνική Υπηρεσία, Διάγραμμα ζημιών λιμενικών έργων Ηρακλείου, από
Μαΐου 1941 έως Οκτωβρίου 1944, προσωπικό αρχείο αρχιτέκτονα Γιάννη Τζομπανάκη.
13 Η σημασία των επιλιμένιων κέντρων άλλαζε ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
περιοχής που εξυπηρετούσαν. Βλ. στο Υπουργείο Συντονισμού, Η Ελλάς αγωνίζεται
διά την ανόρθωσίν της, Οκτώβριος 1947 και Ειδική Οικονομική Αποστολή, Το Σχέδιον
Μάρσαλ στην Ελλάδα: ο πλήρης απολογισμός της βοήθειας του σχεδίου Μάρσαλ προς
την Ελλάδα Ιούλιος 1948-Ιανουάριος 1952.
14 Συγκεκριμένα, είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή 105 μέτρων κρηπιδωμάτων -που είχαν
μείνει ημιτελή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων- και είχε ξεκινήσει η
κατασκευή νέων, μήκους 270 μέτρων, καθώς επίσης γίνονταν παράλληλα και επισκευές
στους γερανούς του λιμανιού. (Αγών Επιβιώσεως, Αρ.φ.70, Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου
1950, σ.349-350, Αρχείο Κ.Α.Δοξιάδη, Α/Α 28751). Η συμφωνία για την επέκταση
των έργων στο λιμάνι του Ηρακλείου υπογράφτηκε στις 4 Μαΐου του 1950 και
προέβλεπε να διατεθούν 4.500 εκατομμύρια δραχμές από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Ανόρθωσης. Δηλαδή το European Recovery Programme-ERP (επίσημη ονομασία του
Σχεδίου Μάρσαλ). [Α.Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ, η μεταπολεμική
ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, Gutenberg, Αθήνα, 2007, σ.142-143]
Παρόμοια έργα εκτελούνταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Αγών Επιβιώσεως»,
Αρ.φ.88, Τετάρτη, 10 Μαίου 1950, σ.304, Αρχείο Κ.Α.Δοξιάδη, Α/Α 28751). Με τα
έργα της ανασυγκρότησης το λιμάνι του Ηρακλείου είχε παρουσιάσει ήδη αύξηση των
εισαγωγών σε τόνους κατά τα έτη 1948-1949 και 1949-1950. Έτσι, ενώ κατά τη διετία
1948-1949 έχουμε την εισαγωγή 579 τόνων εφοδίων στο λιμάνι του Ηρακλείου, κατά
τη διετία 1949-1950 αυξήθηκαν σε 3272 τόνους εμπορευμάτων.
15 Επιλιμένιον Κέντρον Ηρακλείου, Κατάστασις αφίξεων ατμοπλοίων, Πολιτιστικό Ίδρυ-
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Τα είδη που εισάγονταν από το 1945 και μετά ήταν κυρίως τρόφιμα
σε κονσέρβες, γάλα σε σκόνη, καφές, ζάχαρη, σαπούνι, ρύζι, όσπρια, τυρί,
εξοπλισμός που προοριζόταν για βομηχανίες ή για υπηρεσίες (πχ. εξαρτήματα ασυρμάτων, τυπογραφικά χαρτιά), γεωργικά εφόδια (κυρίως εργαλεία
αλλά και λιπάσματα ή άλλα χημικά για τις καλλιέργειες), αλλά και ζώα
(όνοι, ημίονοι, άλογα) καθώς και ζωοτροφές, φαρμακευτικά είδη (φάρμακα
και άλλα βοηθητικά είδη), είδη ρουχισμού και υποδήματα. Οι εισαγωγές
και παραλαβές προϊόντων δημοσιεύονταν ανελλιπώς στις τοπικές εφημερίδες, από τις οποίες ενημερώνονταν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και απευθύνονταν στις αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες για την παραλαβή τους16.
Μετά το 1948, η αμερικανική βοήθεια της UNRRA και της AMAG
αντικαταστάθηκε από την οικονομική βοήθεια που προέβλεπε το Σχέδιο
Μάρσαλ. Το ρόλο της AMAG στην Ελλάδα ανέλαβε να συνεχίσει από το
καλοκαίρι του 1948 μια Επιτροπή, η ECA/G17, η οποία είχε αποστολή να
εφαρμόσει τους στόχους του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα18. Τη διανομή των προϊόντων του Σχεδίου Μάρσαλ ανέλαβε να συνεχίσει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας για λογαριασμό του Δημοσίου. Γι’ αυτό στις 19
Οκτωβρίου 1948 υπέγραψε νέα σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο, στην
οποία οριζόταν ρητά ότι η Αγροτική Τράπεζα μέσω του υποκαταστήματός της στον Πειραιά και μέσω των υποκαταστημάτων της στην επαρχία
και στα επιλιμένια κέντρα της Ελλάδας, θα αναλάμβανε την παραλαβή,
αποθήκευση, προώθηση και γενικά διαχείριση των εισαγόμενων από το
εξωτερικό εφοδίων19.

16
17
18
19

μα Ομίλου Πειραιώς, φάκ. με τίτλο «Επιλιμένιον Κέντρον Ηρακλείου», GR PIOP
FOL1/SE200/F1224/SFL003, υποφ.2, αρ.εγγρ.5.
«Εκομίσθη χθες ο αναμενόμενος ιματισμός δια τας επαρχίας», Πατρίς, Παρασκευή 26
Ιουλίου 1946, αρ.φ.5, σ.4, «Η διανομή των δεμάτων βρεφικών ειδών της Ούνρρα»,
Πατρίς, Σάββατο, 29 Ιουνίου 1946, αρ.φ.6, σ.4.
Το πλήρες όνομά της ήταν Economic Co-operation Agreement/Greece, δηλαδή επιτροπή υπεύθυνη για τα οικονομικά ζητήματα μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της
Ελλάδας. Ανέλαβε αρμοδιότητες από τις 2 Ιουλίου 1948.
Απ.Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της
ελληνικής οικονομίας, Gutenberg, Αθήνα, Ιούνιος 2007, σ.141-157.
Ανακοίνωσις περί της υπογραφείσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης
συμβάσεως δι’ ής αναλαμβάνει η Τράπεζα την παραλαβίν, εναποθήκευσιν, προώθησιν και
εν γένει διαχείρισιν των δια λογαριασμόν του Δημοσίου εισερχομένων εκ του εξωτερικού
και των συγκεντρουμένων η εξαγοραζομένων εν τω εσωτερικών εφοδίων δια τας ανάγκας
του πληθυσμού της Χώρας, Συνεδρίαση 471/20 Οκτωβρίου 1948, Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΑΤΕ, Βιβλίο 14, σ.3020-3033.
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Η εισαγωγή εφοδίων εξωτερικού, όπως είναι η επίσημη ονομασία τους,
συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Από τη διαδικασία
αυτή, μεγάλο μέρος του πληθυσμού ανακουφίστηκε από την πείνα και τις
κακουχίες του πολέμου και της Κατοχής, ενώ παράλληλα ξαναβρήκε το
κίνητρο να συνεχίσει τη ζωή του από εκεί που την άφησε και να τη βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο.
Πέρα από τις βασικές βιοτικές ανάγκες είχαν προκύψει στεγαστικές
ανάγκες και μάλιστα πολλές. Από το 1945 μέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας
του 1950, η επιθυμία των κατοίκων να εξασφαλίσουν την κοινωνική τους
επιβίωση μετά το σοκ του πολέμου, εκφράστηκε οικιστικά με τη γρήγορη
επανεγκατάστασή τους στο εσωτερικό των τειχών της πόλης. Μέχρι και
τα τέλη της δεκαετίας του 1940, τα ενετικά τείχη της πόλης, ουσιαστικά
οριοθετούσαν την πόλη. Το εντός των τειχών τμήμα της αποτελούσε το κύριο αστικό κομμάτι της πόλης, στο οποίο περιλαμβάνονταν και για πολλά
χρόνια αργότερα όλες οι οικονομικές και εμπορικές λειτουργίες της πόλης.
Οι οικονομικά αδύνατοι, είτε είχαν παραμείνει στην πόλη του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της Κατοχής είτε είχαν καταφύγει στην επαρχία στους
τόπους καταγωγής τους, επιστρέφοντας από τα τέλη του 1945 και μετά
προσπάθησαν και πέτυχαν την αποκατάσταση των ζημιών στις κατοικίες τους -στις περισσότερες περιπτώσεις- εφαρμόζοντας πρόχειρες λύσεις.
Για την υποστήριξή τους, είχε συγκροτηθεί ο «Σύλλογος Βομβοπλήκτων».
Βασικό μέλημά του ήταν η επίλυση του ζητήματος των αστέγων, που είχαν προκύψει από τον πόλεμο και την Κατοχή, και η εξασφάλιση πρώτων
υλών και οικοδομικών υλικών (ξυλεία, τούβλα, κλπ.) για την επιδιόρθωση
των κατεστραμμένων κατοικιών των πληγέντων20.
Υπήρχε όμως παράλληλα και μια μικρή μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι
προτίμησαν να πουλήσουν τις κατοικίες τους και να αγοράσουν νέες, πάντα
στην πόλη εντός των τειχών. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των αγοραπωλησιών της περιόδου 1945-1950 από το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου
Ηρακλείου, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ήδη κάτοικοι της Ηρακλείου, ήταν στην πλειονότητά τους επαγγελματίες και δραστηριοποιούνταν
στην πόλη προπολεμικά. Μετά το 1945, επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε
20 Ο σύλλογος των βομβοπλήκτων έδρασε άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε χωρίς αποτέλεσμα κατά τα επόμενα μεταπολεμικά χρόνια για την υπεράσπιση των πληγέντων από τις
καταστροφές του πολέμου, στις περισσότερες περιπτώσεις απευθυνόμενος απευθείας
στην Κυβέρνηση και στους αρμόδιους Υπουργούς.
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περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης και πάντα μέσα στα παραδοσιακά
όριά της, συνεχίζοντας ακριβώς τη ζωή τους από εκεί απ’ όπου την είχαν
αφήσει και πριν τον πόλεμο.
Παράλληλα, εκφράστηκε μια μικρή τάση για επένδυση σε ακίνητη
περιουσία στην εκτός των τειχών ζώνη. Η επένδυση γινόταν κυρίως σε
περιοχές που είχαν ήδη δομηθεί πριν από τον πόλεμο, όπως ήταν ο Πόρος, οι Πατέλες και η Χρυσοπηγή, ή σε περιοχές προσφυγικές, που είχαν
αρχίσει να διαμορφώνονται λόγω της εγκατάστασης μέρους των μικρασιατών προσφύγων από το 1922 και μετά. Τα ακίνητα αυτά, που σε πολλές
περιπτώσεις χαρακτηρίζονταν ακόμη αγροτεμάχια, προέκυπταν από κατάτμηση μεγάλων αγροτικών περιουσιών, γεγονός που καταδεικνύει την
προϊούσα τάση για μελλοντική εγκατάσταση στις περιοχές αυτές.
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αποτελούσε συνήθη πρακτική οι ιδιοκτήτες μεγάλων αγροτικών εκτάσεων κοντά στις πόλεις, να τις εκποιούν με τη μορφή αγροτεμαχίων μικρότερου
μεγέθους και σε χαμηλές τιμές, ώστε οι αγοραστές να μπορούν να τις αποκτήσουν. Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες τους, με αυτόν τον τρόπο υποκαθιστούσαν πιθανότατα το αγροτικό εισόδημα, το οποίο μειωνόταν ή χανόταν
λόγω της απαξίωσης των αγροτικών προϊόντων, ενώ η γη αυτή εισαγόταν
στην αγορά αστικών ακινήτων, χωρίς απαραίτητα να έχουν κατασκευαστεί
οι απαραίτητες υποδομές στις περιοχές ύπαρξης των εκτάσεων αυτών. Η
πρακτική αυτή, επιπλέον, έδινε στους αγοραστές των αγροτεμαχίων αυτών τη δυνατότητα να διαθέσουν το μικρό αρχικό τους κεφάλαιο, το οποίο
προερχόταν συνήθως είτε από εκποίηση αγροτικής γης είτε από αποταμίευση αγροτικού εισοδήματος στον τόπο προέλευσής τους21.
Κατά την ίδια περίοδο ο Δήμος Ηρακλείου δειλά και με πενιχρά οικονομικά μέσα, ξεκίνησε μια προσπάθεια πραγματοποίησης μικρών δημοτικών έργων για την ενίσχυση των ήδη κατοικημένων περιοχών. Τα έργα του
Δήμου περιελάμβαναν πρωτίστως την άμεση επιδιόρθωση ζημιών και σε
κατεστραμμένα κτήρια. Επίσης, περιελάμβαναν εργασίες ανάπλασης στο
αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο λειτουργούσε ανατολικά της πόλης
21 Μ. Μαυρίδου, Η συγκυριακή ανάπτυξη μιας περιφερειακής συνοικίας. Νέα Λιόσια.
Πολεοδομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την διαμόρφωση αστικής γαιοπροσόδου
μέσω της αυθαίρετης εκτός σχεδίου δόμησης, Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Τμήμα Αρχιτεκτόνων/Τομέας: Πόλη και Κοινωνικές Πρακτικές, 1987, σ.188.
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από το 1939, και οι εργασίες αφορούσαν κυρίως επεκτάσεις και βελτιώσεις
των υποδομών του. Επιπλέον, άλλα έργα αποσκοπούσαν στην βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης στην πόλη όπως έργα οδοποιίας, διανοίξεις δρόμων,
διαπλατύνσεις ήδη υπαρχόντων, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, έργα ηλεκτροφωτισμού της πόλης και των νοικοκυριών, και έργα εξωραϊστικά.
Μέσα στο διάστημα από το 1945 ως το 1950, η πόλη επανήλθε σχετικά
γρήγορα στους προπολεμικούς της ρυθμούς και οι κάτοικοί της ανέκτησαν τη δύναμη να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους, επανερχόμενοι
στις κατοικίες τους και στην εργασία τους22. Ωστόσο, τα χρόνια αυτά θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μια περίοδος προπαρασκευής για την
δεύτερη περίοδο ανασυγκρότησης και ουσιαστικής ανάκαμψης, η οποία
ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1950.
Το τέλος του εμφυλίου πολέμου και η αποκατάσταση της πολιτικής
σταθερότητας σε εθνικό επίπεδο καθώς και η χορήγηση της αμερικανικής
βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της
χώρας, είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας όχι μόνο για
ανάκαμψη αλλά και για μελλοντική ανάπτυξη όλης της χώρας.
Στο Ηράκλειο στις αρχές της δεκαετίας του 1950, παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ακόμη της χώρας και του Δήμου, το αεροδρόμιο εξακολουθούσε να λειτουργεί και μάλιστα είχε αυξήσει τις πτήσεις
του από και προς την πόλη. Στο λιμάνι του Ηρακλείου άρχισε σταδιακά να
αυξάνεται σημαντικά η κίνηση των επιβατών και των εμπορευμάτων, ενώ
παράλληλα αυξανόταν και ο αριθμός των τουριστών και των περιηγητών
που έφθαναν στο νησί κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες23.
Επιπλέον, ο Δήμος πήρε απόφαση και ξεκίνησε νέες προσπάθειες για
να βελτιώσει τη λειτουργία της πόλης και να την εξωραΐσει. Συνέταξε ένα
ευρύ πρόγραμμα οδοποιίας το οποίο περιελάμβανε πλέον και περιοχές
εκτός των τειχών. Το νέο σχέδιο περιελάμβανε τη διάνοιξη νέων οδών24,
22 Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 η πόλη είχε επανέλθει στους προπολεμικούς της ρυθμούς. Αυτό φαίνεται από τα εξής: το λιμάνι ξαναλειτούργησε και αύξησε τις εισαγωγές
και εξαγωγές του, η βιομηχανική ζωή ξαναλειτούργησε ελεύθερα, οι άνθρωποι επέστρεψαν στις δουλειές τους, κλπ. Κύρια πηγή μαρτυριών ο τοπικός τύπος της εποχής.
(Η εφημερίδα Πατρίς άρχισε να εκδίδεται το 1946).
23 Μορφωτικά στοιχεία πόλεως Ηρακλείου, τ.Α΄, τη συνεργασία επιθεωρητού και δημοδιδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Πεδιάδος, Ηράκλειο, εκδ. Συλλόγου φίλων του
βιβλίου Δημοδιδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας πεδιάδος, 1960, σ. 179-186.
24 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου 1947-1948, τόμος 58, συνεδρία-
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την κατασκευή επιπλέον οδών κατεστραμμένων25, την αποσυμφόρηση άλλων26 αλλά και την ασφαλτόστρωση ορισμένων ακόμη χωμάτινων27. Στα
παραπάνω έργα πρέπει να προσθέσουμε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου το οποίο εγκαινιάστηκε το 1953 και βρισκόταν σε νότιο προάστιο της
πόλης έξω από τα τείχη της, τις προσπάθειες για διεύρυνση και συμπλήρωση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης εντός και εκτός των τειχών και
τη δημιουργία ενός θερμικού εργοστασίου για την παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος28. Από το σύνολο των έργων που πραγματοποιήθηκαν, γίνεται
αντιληπτό ότι άρχισε να πραγματοποιείται ένα άνοιγμα της πόλης προς την
εκτός των τειχών περιοχή του.
Συγχρόνως το Ηράκλειο παρέμενε η μεγαλύτερη πόλη του νησιού και
ο πληθυσμός του αυξανόταν συνεχώς -είχε φτάσει τους 55.373 κατοίκους.
Σε αυτό συντελούσε η μετακίνηση πολλών κατοίκων της επαρχίας προς
την πόλη του Ηρακλείου για μόνιμη εγκατάσταση, γεγονός που είχε αρχίσει να επηρεάζει και το οικιστικό περιβάλλον της πόλης.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και μετά, οι αγοραπωλησίες ακινήτων αυξάνονταν σταθερά καθώς προχωρούσαν τα χρόνια αλλά η τάση για
άμεση εγκατάσταση στο εσωτερικό των τειχών, άρχισε να διαφοροποιείται.
Κατά την περίοδο αυτή, η αγορά ακινήτου εξακολουθούσε να αποτελεί μια
ασφαλή τοποθέτηση χρημάτων. Οι αγοραπωλησίες κατοικιών δεν αφορούσαν αποκλειστικά την περιοχή εντός των τειχών. Πολλές αγοραπωλησίες
αφορούσαν κατοικίες που βρίσκονταν σε νέες περιοχές εκτός τειχών.
Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυξημένη η τάση για επένδυση σε
ακίνητη περιουσία (κυρίως οικόπεδα), σε περιοχές σχεδόν αποκλειστικά
εκτός των τειχών, και μάλιστα όχι μόνο στις συνοικίες που αποτελούσαν
πεδίο ενδιαφέροντος κατά την προηγούμενη περίοδο (Πόρο, Πατέλες και
ση 7ης Μαρτίου 1947, σ.11-13.
25 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου 1952-1953, τόμος 62, συνεδρίαση 11ης Οκτωβρίου 1952, σ.507, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου 1952-1953, τόμος 64, συνεδρίαση 24ης Ιουνίου 1953, σ.558, Πρακτικά Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου 1952-1953, τόμος 65, συνεδρίαση 26ης Αυγούστου
1953, σ.25.
26 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου 1952-1953, τόμος 64, συνεδρίαση 3ης Δεκεμβρίου 1952, σ.11.
27 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου 1952-1953, τόμος 62, συνεδρίαση 8ης Απριλίου 1952, σ.576 και 585.
28 «Η έναρξις 24ώρου συνεχούς λειτουργίας του νέου θερμικού εργοστασίου Ηρακλείου», Πατρίς, αρ.φ.3331, Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 1957, σ.1.
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Χρυσοπηγή). Το ενδιαφέρον των αγοραστών, που –σε αντίθεση με την
προηγούμενη περίοδο- δεν δηλώνουν κατά πλειοψηφία προηγουμένως
κάτοικοι της πόλης του Ηρακλείου, στράφηκε προς νέες περιοχές, κυρίως το Μασταμπά και τη Θέρισο, οι οποίες βρίσκονται νότια και δυτικά
της πόλης και φυσικά έξω από τα τείχη της, εκεί όπου νωρίτερα υπήρχαν
μόνο αγροτεμάχια και ελάχιστες εξοχικές κατοικίες. Τα αγροτεμάχια αυτά,
όπως και στην προηγούμενη περίοδο, πωλούνταν σε μέγεθος οικοπέδων
(100-300 τμ.), δεν ήταν όμως ακόμη οικοδομήσιμα.
Η κατάσταση αυτή παγιώθηκε όταν το 1958 ψηφίστηκε το νέο ρυθμιστικό σχέδιο για την πόλη, το οποίο ουσιαστικά συμπλήρωνε το παλιό
πολεοδομικό σχέδιο του 1936, συμπεριλαμβάνοντας στον παραδοσιακό
αστικό ιστό της -ο οποίος εν πολλοίς περικλειόταν από τα ενετικά τείχη
της- όλες τις εκτός των τειχών περιοχές, εκεί ακριβώς όπου είχε αρχίσει
να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον των αγοραστών από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Με το νέο σχέδιο πόλης, η αστική επιφάνεια της πόλης
αυξήθηκε και μαζί με αυτήν και ο πληθυσμός της, ο οποίος όλο και περισσότερο συμπληρωνόταν από νέους κατοίκους οι οποίοι προέρχονταν από
την επαρχία. Αυτοί αγόραζαν ακίνητη περιουσία στην πόλη με σκοπό να
εγκατασταθούν στο εξής μόνιμα εκεί29.
Την ίδια περίοδο, παράλληλα με την ανασυγκρότηση της καθημερινής
ζωής των κατοίκων και τις προσπάθειες για ανάκαμψη της οικονομίας και
της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, λειτούργησε ένας κύκλος λογίων της πόλης, ο οποίος έθεσε τις βάσεις και καθιέρωσε τη διερεύνηση και διάσωση
της κρητικής ιστορίας.
Από το 1947 είχαν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται στην πόλη άνθρωποι καλλιεργημένοι και μορφωμένοι, οι οποίοι οραματίστηκαν την καθιέρωση της μελέτης του κρητικού παρελθόντος και στόχευσαν στη διάδοση
της κρητικής ιστορίας εκτός των ορίων του νησιού.
Το πρώτο επίτευγμα της προσπάθειας αυτής ήταν η έκδοση του περιοδικού Κρητικά Χρονικά, με επιστημονικό περιεχόμενο και εποπτεία από
επιστημονικό επιτελείο (αποτελούμενο από τους Ν. Πλάτωνα, Ν. Σταυρινίδη, Μεν. Παρλαμά). Ένα άλλο επίτευγμα της δεκαετίας του 1950 ήταν η
ίδρυση της -με κερδοσκοπικού χαρακτήρα- Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών
29 1940: 42.557, 1951: 55.373, 1961: 64.337 κάτοικοι στην πόλη του Ηρακλείου (Πηγή:
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).
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Μελετών το έτος 1952. Από τα σημαντικότερα κατορθώματα της ΕΚΙΜ
ήταν η ίδρυση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης -χάρη στην συμβολή του
Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού- το 1953. Μερικά χρόνια αργότερα, προς τα τέλη
της δεκαετίας του ’50, μια άλλη πρωτοβουλία που ανέπτυξε η ΕΚΙΜ ήταν
η διοργάνωση των Διεθνών Κρητολογικών Συνεδρίων, που οργανώνονται
μέχρι και σήμερα. Το ενδιαφέρον προς τον πολιτισμό και την ιστορία της
Κρήτης, συμπλήρωνε την γενικότερη προσπάθεια ανάκαμψης της κοινωνίας της Κρήτης και του Ηρακλείου συγκεκριμένα και συντελούσε στη διεθνή προβολή της ιστορίας της Κρήτης και του νησιού ειδικότερα.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε ότι
η πρώτη μεταπολεμική περίοδος που εκτείνεται από τις αρχές του 1945,
στην οποία είχε οδηγήσει ο γερμανικός πόλεμος και η Κατοχή στην πόλη,
ενώ η δεκαετία του 1950 που ακολούθησε χαρακτηρίστηκε από την έντονη
επιθυμία και προσπάθεια των κατοίκων για ανάκαμψη σε όλα τα επίπεδα
της ζωής τους. Η περίπτωση της πόλης του Ηρακλείου, ακολούθησε εν
πολλοίς την πορεία και άλλων μεγάλων πόλεων της Ελλάδας μεταπολεμικά, παρουσιάζει όμως και αρκετά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποίησαν
από αυτές στην πορεία της μεταπολεμικά. Στο Ηράκλειο, απουσίασε κατά
την εποχή που εξετάσαμε η οργανωμένη κρατική μέριμνα, όσον αφορά τη
ανασυγκρότηση και τη μελλοντική του ανάπτυξη και δεν υπήρξαν σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση της συνεχούς πληθυσμιακής αύξησης που
ξεκίνησε στη δεκαετία του 1950 και της αστυφιλίας που εκδηλώθηκε στη
δεκαετία του 1960 που τη διαδέχτηκε. Σαφέστατα, η δεκαετία του 1950
υπήρξε η απαρχή της ανάκαμψης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η
οποία ακολούθησε ανοδική πορεία και κορυφώθηκε στις δεκαετίες του 60,
του 70 και του 80.
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Abstract
Undoubtedly the Second World War stood for most Greek cities a painful
event that marked their subsequent course. But this was the occasion for
a new beginning in their history. Many of them have inevitably been the
occasion for their redesign. For Heraklion, the experience of the Second
World War marked a new course of economic recovery, which became
particularly evident from the 1950s onwards.
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As a period of crisis for the city we could characterize the difficult
years of war and occupation, but also in the first years after liberation.
During these years, people were suffering from hardships, experienced
exclusion, brutality and misery. Having no choice but to survive, those
who survived tried and eventually succeeded in regaining their pre-war
rhythms, returning to their homes and returning to their daily lives.
From the beginning of the 1950s onwards, we could say that the city
entered a new period of economic recovery and development when issues
of economic development of the island were raised and then began to work
in this direction. This recovery was reflected also in the urban environment
of the city of Heraklion, which began to expand and take on a new form,
beyond its traditional boundaries -its walls- creating the image that is
nowhere.
On the basis of house purchases made in the period 1945-1960, the
announcement aims to present how the people of the city of Heraklion
reacted immediately after the liberation to the question of their housing,
in which areas they chose to live in a period of economic recovery in the
city and what these choices meant for their lifestyle. All the above are
presented in conjunction with the economic conditions prevailing at that
time in the city of Heraklion.
The announcement is part of original archival research and aims to
further enlighten the post-war era, which has been a period of crisis and
recovery for Heraklion.
Λέξεις-κλειδιά: Μεταπολεμικό Ηράκλειο, Κρήτη, Οικονομική Ιστορία, Ανασυγκρότηση, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

ΛΑΪΚΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ.
ΜΙΑ ΣΎΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
Νίκος Παπαναστασίου*
«Ένα φάντασμα στοιχειώνει την Ευρώπη: ο λαϊκισμός», σημείωναν το
1969 ο Ghita Ionescu και Ernest Gellner στην εισαγωγή των πρακτικών
ενός συνεδρίου για τον λαϊκισμό, που είχε διεξαχθεί δύο χρόνια νωρίτερα
στο London School of Economics. Πενήντα χρόνια αργότερα ο λαϊκισμός
επανήλθε στο δημόσιο διάλογο, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της
επιστημονικής αντιπαράθεσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι ως λαϊκιστές έχουν κατηγορηθεί μεταξύ άλλων ο Μπέρνι Σάντερς, ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μαρίν
Λεπέν, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Νικολάς Μαδούρο και ο Μπέπε Γκρίλο.1
Παρότι οι απαρχές του λαϊκισμού εντοπίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα
(Ναρόντνικοι και Λαϊκό Κόμμα-People’s Party στις ΗΠΑ) υπήρξε ως σχετικά πρόσφατα ένα περιορισμένης πολιτικής εμβέλειας φαινόμενο για την
Ευρώπη, ταυτισμένο με τα λατινοαμερικάνικα καθεστώτα της μεταπολεμικής περιόδου (π.χ. του Αργεντινού προέδρου Χουάν Ντομίνγκο Περόν).
«Η ύπαρξη επιτυχημένου αριστερού λαϊκισμού σε μια ήπειρο που είναι
κατά τα άλλα συνηθισμένη σε λαϊκιστές της δεξιάς»2, αποτελεί την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης. Το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ κατά τη
δεκαετία του 19803 αλλά και πρόσφατα παραδείγματα υπενθυμίζουν ότι
ο λαϊκισμός υπήρξε διαχρονικά στην Ελλάδα «ασφαλής» συνταγή κατάκτησης της εξουσίας, θέτοντας ταυτόχρονα το ερώτημα για την απουσία
αυτού του φαινομένου σε ανάλογη έκταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες. Ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαιρία ανάδειξης της διαφοράς μεταξύ αριστερού και δεξιού λαϊκισμού. Κατά τον Π. Ασλανίδη «η διαφορά
τους έγκειται στη διαφορετική νοηματοδότηση της έννοιας του ‘λαού’ και
των εχθρών του. Ενώ λοιπόν το σημαινόμενο ‘λαός’ στην περίπτωση του
*
1
2
3

Λέκτορας Σύγχρονης Ιστορίας και Ιστορίας των Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Müller (2017: 21)
Ασλανίδης (2013: 19)
Για τον λαϊκισμό του ΠΑΣΟΚ βλ. Λυριντζής/ Σπουρδαλάκης (1993: 133-162), Λυριντζής (1990: 44-69) Πανταζόπουλος (2001).
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αριστερού λαϊκισμού δηλώνεται με ταξικούς κυρίως όρους (οι εργαζόμενοι, οι ‘μη προνομιούχοι’, κλπ.), στη δεξιά έκδοσή του λαμβάνει σαφώς
εθνοτική χροιά και συχνά ταυτίζεται με ‘το έθνος’».4
Καθώς η επιστημονική αντιπαράθεση για το φαινόμενο του λαϊκισμού
παγκοσμίως συνδέεται με την προσπάθεια ορισμού της έννοιας αυτής και
συνακόλουθα με τη σχέση λαϊκισμού και φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι
χρήσιμο να ανατρέξουμε στον ορισμό των διαπρεπών μελετητών Mudde
και Kaltwasser που αντιλαμβάνονται το λαϊκισμό ως μια ιδεολογία «ισχνού
πυρήνα» (thin-centred ideology) «που θεωρεί την κοινωνία χωρισμένη σε
δύο ομοιογενή και ανταγωνιστικά στρατόπεδα, τον “αγνό λαό” έναντι της
“διεφθαρμένης ελίτ” και η οποία υποστηρίζει ότι η πολιτική θα πρέπει να
είναι η έκφραση της volonté générale (γενικής βούλησης) του λαού[...]».
Υποστηρίζεται επίσης ότι «ο λαϊκισμός πρέπει να γίνει κατανοητός ως ένα
είδος νοητικού χάρτη διαμέσου του οποίου τα άτομα αναλύουν και κατανοούν την πολιτική πραγματικότητα. Δεν αποτελεί τόσο μια συνεκτική
ιδεολογική παράδοση όσο ένα σύνολο ιδεών που, στον πραγματικό κόσμο,
εμφανίζεται σε συνδυασμό με αρκετές διαφορετικές και μερικές φορές
αντικρουόμενες ιδεολογίες». Λόγω της «περιορισμένης του μορφολογίας
[…] προσκολλάται – και μερικές φορές ακόμα και αφομοιώνεται σε άλλες
ιδεολογίες».5
Οι κύριοι άξονες αντιπαράθεσης για την «επανεμφάνιση» του λαϊκιστικού
φαινομένου
Στην Ελλάδα της κρίσης η έννοια του λαϊκίστικού φαινομένου βρέθηκε στο επίκεντρο εγχώριων επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Το παρόν
κείμενο φιλοδοξεί να υπερβεί τα όρια μιας επισκόπησης της τρέχουσας
ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, αναδεικνύοντας κυρίως τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του λαϊκισμού στην Ελλάδα των μνημονίων
και αντιμνημονίων, δια της ανάλυσης του λαϊκιστικού και αντιλαϊκιστικού
ακαδημαϊκού λόγου. Επιπλέον θα αναλυθεί εν συντομία η σύγκρουση μεταξύ των υπερασπιστών της λαϊκιστικής στροφής αλλά και των αντιλαϊκιστών και στο χώρο των ΜΜΕ.
4
5

Ό.π.
Mudde/Kaltwasser (2017: 21-22).
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Στην ελληνική δημόσια σφαίρα η διαμάχη μεταξύ λαϊκιστικών και
μη-λαϊκιστικών/αντιλαϊκιστικών δυνάμεων, έχει περιγραφεί ως σύγκρουση «μεταξύ των αριστερόστροφων μεταλλάξεων του ‘μεταπολιτευτικού’
λαϊκισμού και ενός τεχνοκρατικού/εκσυγχρονιστικού αντιλαϊκισμού».6
Οι φιλελεύθεροι μελετητές θεωρούν το λαϊκισμό υπονομευτή ρητά ή
υπόρρητα των αξιών της σύγχρονης φιλελεύθερης διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας συχνά ιατρικούς όρους για να καταδείξουν τον ασύμβατο
χαρακτήρα του λαϊκισμού με τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Στην Ελλάδα
ειδικότερα το αντιλαϊκιστικό στρατόπεδο εντάσσει την ανάλυση για την
«υπέρμετρη» ανάπτυξη του λαϊκισμού στο ερμηνευτικό σχήμα που προσφέρουν είτε οι πολιτισμικές, είτε οι θεσμικές θεωρίες. Στην περίπτωση
των πολιτισμικών θεωριών ισχυρή επιρροή ασκεί το ερμηνευτικό σχήμα
του Νικηφόρου Διαμαντούρου για τον πολιτισμικό δυισμό, που βασίζεται στο δίπολο «μεταρρυθμιστικής» εναντίον «παρωχημένης» (underdog)
κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό η πλουραλιστική μεταρρυθμιστική κουλτούρα συνδέεται με τον δυτικό φιλελευθερισμό, ενώ το δεύτερο αναχρονιστικό/εθνικιστικό ρεύμα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τις παραδόσεις
της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και την εχθρότητα απέναντι στον
καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό.7 Πλήθος είναι, βέβαια, μελέτες σχετικά με
την Ελλάδα της κρίσης που αναδεικνύουν τα εμπόδια στον εκσυγχρονισμό
της χώρας μας, υιοθετώντας τη δημοφιλή ερμηνεία των θεσμικών θεωριών
κατά την οποία τα έθνη επιβιώνουν ή καταρρέουν λόγω (της καταλληλότητας ή μη) των θεσμών τους (την αδυναμία του θεσμικού συστήματος, το
έλλειμμα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας καχεκτικής κοινωνίας των πολιτών).8
Όσοι κινούνται εκτός του ερμηνευτικού σχήματος που υιοθετούν οι
πολιτισμικές και θεσμικές θεωρίες, όπως ο Τάκης Παππάς, ορίζουν το
6
7
8

Νικήσιανης et al. (2016: 53-54).
Διαμαντούρος (2000: 12, 58, 313).
Πρβλ. τη συζήτηση για την έρευνα των Robinson και Acemoglu (Αθήνα: 2013) και τα
αίτια της φτώχειας και του πλούτου των κρατών, σύμφωνα με την οποία καθοριστικός
παράγοντας για την ευημερία είναι η λειτουργία πολιτικών και οικονομικών θεσμών. Βλ.
επίσης το πιο πρόσφατο εγχείρημα των Levitsky και Ziblatt (Αθήνα: 2018) που μελετά τη
διάλυση των δημοκρατιών σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική (με αφετηρία την Ευρώπη
του 1930 έως τη σύγχρονη Ουγγαρία, την Τουρκία, τη Βενεζουέλα). Την ερμηνεία των
θεσμικών θεωριών υιοθετούν μεταξύ άλλων οι Kalyvas, Pagoulatos και Tsoukas (Oxford:
2013). Βλ. επίσης Featherstone και Παπαδημητρίου (Αθήνα: 2010).
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λαϊκισμό της ελληνικής περίπτωσης ως «δημοκρατικό φιλελευθερισμό
(democratic illiberalism)», με κεντρικά γνωρίσματα την καταρχήν πίστη
στη δημοκρατία, σε συνδυασμό με μια αντιφιλελεύθερη πρακτική.9 Με
αυτό τον τρόπο ο λαϊκισμός διαχωρίζεται όχι μόνο από τον πολιτικό φιλελευθερισμό αλλά και από αυταρχικές εκδοχές του (π.χ. την περίοδο
διακυβέρνησης του Περόν). Αναλύοντας τη σχέση λαϊκισμού-φιλελευθερισμού ο Παππάς θεωρεί ότι η κρίση στην Ελλάδα υπήρξε αποτέλεσμα
«ιδιαίτερου συστήματος λαϊκίστικής δημοκρατίας10, που αναπτύχθηκε
στη χώρα - δηλαδή μιας δημοκρατίας στην οποία ο λαϊκισμός κατάφερε
να εξαπλωθεί μολύνοντας όλες τις σημαντικές πολιτικές δυνάμεις», ενώ
περιγράφει το κομματικό σύστημα που προέκυψε ως συνέπεια της κρίσης
ως πολωμένο πολυκομματισμό.11
Η κριτική που ασκείται σε αυτού του είδους την ανάλυση ακόμα και
από τους μετριοπαθείς υπερασπιστές του λεγόμενου «αριστερόστροφου ή
προοδευτικού/αντιστασιακού λαϊκισμού» είναι ότι «ο λαϊκισμός παρουσιάζεται ως ο κεντρικός πυρήνας επώασης όλων των επιμέρους ζοφερών
καταστάσεων που απειλούν τη χώρα, το έθνος, την κοινωνία με πραγματική κατάρρευση», και «στρατηγικός εχθρός κάθε έλλογης πολιτικής, κάθε
μεταρρυθμιστικής αγαθής βούλησης» και συνεπώς εργαλειοποιείται ως
καταλύτης «για τη στροφή σε νεοσυντηρητικά σχήματα σκέψης».12
Το γεγονός ότι ο λαϊκισμός έχει καταγραφεί ως «αξονική διαιρετική
τομή της ελληνικής δημόσιας σφαίρας»13 καθιστά, σύμφωνα με το Γιάννη Σταυρακάκη, απαραίτητη την εννοιολογική ανανέωση της συζήτησης
για το λαϊκισμό, επιμένοντας στην ιστορική πλαισίωση του φαινομένου.
14
Στο πλαίσιο αυτό η διαμάχη λαϊκισμού-αντιλαϊκισμού της ελληνικής
9 Παππάς (2015: 26).
10 Η πλήρης επικράτησης του λαϊκισμού σε βάρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας κατά
τη Μεταπολίτευση βασίστηκε σε «δύο αλληλένδετους μηχανισμούς. Ο πρώτος μηχανισμός ήταν η αδιάλειπτη προσήλωση του κράτους στην παροχή προσόδων σε όσο το
δυνατόν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, ενώ το δεύτερο μηχανισμό αποτέλεσε ένα κομματικό σύστημα που ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή προσόδων προς την κοινωνία μέσω της εναλλαγής των (δύο συστημικών
λαϊκιστικών) κομμάτων στην εξουσία» (Ό.π., σ. 231).
11 ΄Ο.π., 229-230.
12 Σεβαστάκης (2012: 11-12, 26). Βλ. επίσης Σεβαστάκης (2015).
13 Σταυρακάκης (2012: 65).
14 Η ανάλυση του Σταυρακάκη εντάσσεται στο θεωρητικό πλαίσιο της λεγόμενης «Σχολής
του Essex», σύμφωνα με την οποία ο λαϊκισμός προσεγγίζεται πρωτίστως «ως μορφή
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πολιτικής σκηνής συνδέεται πρωτίστως με την αντίσταση στις μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών.
Ο Σταυρακάκης θεωρεί δε «πολύ βολική» εξήγηση να αποδίδεται η
κρίση στη «φθοροποιό δράση του λαϊκισμού», εντασσόμενη στην προσπάθεια πολιτικών, οικονομικών και πνευματικών ελίτ να «νομιμοποιούνται οι τεχνοκρατικές και μεταδημοκρατικές λύσεις με τους πολίτες
και τις συλλογικότητες τους – συκοφαντημένες ως ‘συντεχνίες’ στη γωνία».15
Μάλιστα υπερασπίζεται την ανάγκη «συνάρθρωσης ενός ‘προοδευτικού λαϊκισμού’», μετά το τέλος των κομμουνιστικών και σοσιαλιστικών
ουτοπιών, που υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από τον γνωστό θεωρητικό
του λαϊκισμού Etienne Balibar. Ο «θετικός λαϊκισμός» θα αποτελούσε
μεταξύ άλλων ανάχωμα στην άνοδο του αντιευρωπαϊκού, ακροδεξιού λαϊκισμού, τον οποίο ο Σταυρακάκης θεωρεί «προσχηματικό […]καθώς στο
πλαίσιο μιας ιεραρχικής και αυταρχικής σύλληψης του κοινωνικού, αποσκοπεί στην αντικατάσταση της μιας (διεφθαρμένης) ελίτ από μια άλλη
(ηρωική) ελίτ, αφήνοντας εντέλει τον ίδιο τον λαό στο περιθώριο της λήψης αποφάσεων». 16
Ως μαθητής του γνωστού θεωρητικού των ριζοσπαστικών κινημάτων
Ernesto Laclau, ο Σταυρακάκης αντιλαμβάνεται τον λαϊκισμό ως όχημα
για την οικοδόμηση ενός γενικότερου μετώπου αντίστασης στο νεοφιλελευθερισμό και τις κοινωνικές ανισότητες. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι ο
λαϊκισμός δεν έχει εκ προοιμίου αρνητικό ή θετικό πρόσημο, καθώς γίνεται διαχωρισμός μεταξύ «υπεύθυνου λαϊκισμού, φορέα δημοκρατικής
μεταρρύθμισης και κοινωνικής αλλαγής» και «ανεύθυνου» λαϊκισμού που
μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία αυταρχικών ή και ακροδεξιών καθεστώτων.17 Σε συνέχεια της συλλογιστικής αυτής για να προσδοθεί «μια κάποια
ηθική ανωτερότητα στον αριστερό λαϊκισμό»18 χρησιμοποιείται το σχήμα
των Mudde και Kaltwasser για τον διαχωρισμό μεταξύ «προοδευτικού»
αριστερού λαϊκισμού που είναι «συμπεριληπτικός» (“inclusionary”) και

15
16
17
18

πολιτικού λόγου, δηλαδή ως δίκτυο νοήματος που συγκροτεί πολιτικές ταυτότητες και
εμψυχώνει πολιτικές πρακτικές». Νικήσιανης et al. (2016: 53).
Ό.π., 64.
Ό.π., 80 και 88.
Ό.π., 90.
Ασλανίδης (2015: 20).
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«δεξιού λαϊκισμού» (“exclusionary”) που αποκλείει κοινωνικές ομάδες,
όπως οι μετανάστες και συνιστά απειλή για τη δημοκρατία.19
Το πρώτο αντεπιχείρημα στην παραπάνω ανάλυση, που προβάλλει, το
«αντιλαϊκιστικό στρατόπεδο» είναι ότι η λαϊκιστική Αριστερά υποτιμά
το υψηλό τίμημα για την απορρόφηση του εκλογικού σώματος που θα
στρεφόταν σε πιο ακραίους λαϊκιστές, το οποίο είναι η παραγωγή αριστερού πολιτικού λόγου που διευρύνει την απήχηση της αντισυστημικής
Ακροδεξιάς. Η δεύτερη ένσταση συνδέεται με τη «ζημιά που επιφέρουν
οι λαϊκιστές στους θεσμούς του κράτους». Οι λαϊκιστές θεωρείται ότι
υπονομεύουν το φιλελεύθερο κράτος δικαίου (τα θεσμικά αντίβαρα, τις
ανεξάρτητες αρχές, την ισχυρή δικαιοσύνη), καθώς αντιλαμβάνονται το
κράτος «ως μακρύ χέρι κοινωνικού μετασχηματισμού και πολιτικής εδραίωσης στην εξουσία, και ως όπλο άμυνας απέναντι στην υπεροπλία του
καπιταλισμού, του ‘συστήματος’ και των ελίτ».20
Η περίπτωση του εθνικολαϊκισμού
Η περιγραφή της λαϊκίστικής ιδεολογίας ως ιδεολογία ισχνού πυρήνα
σηματοδοτεί την ανάγκη συνάρθρωσης της ιδεολογίας αυτής είτε με το σοσιαλισμό στην περίπτωση του αριστερού λαϊκισμού, είτε με τον εθνικισμό
(αποκλεισμός μη Ελλήνων). Ως εκ τούτου ο ελληνικός λαϊκισμός στα χρόνια της κρίσης ερμηνεύεται και κατηγοριοποιείται συχνά ως εθνικολαϊκισμός, προϊόν ώσμωσης δεξιού και αριστερού λαϊκισμού. Σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση του φιλοσόφου και ιστορικού των ιδεών, Pierre-André
Taguieff, ο εθνικολαϊκισμός συγκροτείται με βάση την ταυτοτική διαίρεση
εμείς εναντίον άλλων, όταν τα λαϊκίστικά υποκείμενα (κόμματα, κινήματα) προβάλλουν ως «εχθρό» τους απέναντι: τους ξένους, τους μετανάστες
ή τον ιμπεριαλισμό. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι συνήθως παρατηρούνται
μικτές μορφές λαϊκισμού που συνδυάζουν λαϊκισμό διαμαρτυρίας/καταγγελίας εναντίον των ελίτ με τον εθνικολαϊκισμό.21 Την κατηγοριοποίηση
αυτή υιοθετεί ο Ανδρέας Πανταζόπουλος, θεωρώντας τον εθνικολαϊκισμό
κλειδί για την κατανόηση του «εθνικο-ιμπεριαλιστικού» ΠΑΣΟΚ της Μεταπολίτευσης, καθώς και του «πολυποίκιλου μετώπου της άρνησης του
19 Mudde/Kaltwasser (2013: 62-63). Επίσης Stavrakakis/Katsambekis (2014: 138).
20 Παγουλάτος (2016).
21 Πανταζόπουλος (Taguieff, 2013: 12-15).
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εκσυγχρονισμού» (στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000). Θεωρεί δε ότι η αντιπαράθεση για το όνομα FYROM, τα
γεγονότα των Ιμίων και η περίπτωση Οτσαλάν, η κινητοποίηση για τις
αστυνομικές ταυτότητες και η αντίθεση στο σχέδιο Ανάν χαρακτηριστικές
περιπτώσεις που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις διασποράς του εθνικολαϊκισμού σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι το
εξτρεμιστικό μόρφωμα, της Χρυσής Αυγής, δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως
«εθνικολαϊκιστικό», καθότι «ο υπαρκτός λαϊκισμός της είναι φυλετικός,
ο εγκληματογόνος ρατσισμός της είναι αντισημιτικός και ισλαμόφοβος/
αντιμεταναστευτικός, και είναι πλήρως υποταγμένη στο καθαρά ναζιστικό
της πρόγραμμα».22
Ως εκ τούτου ο Πανταζόπουλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χειραγώγηση και εργαλειοποίηση των συλλογικών παθών από τους λαϊκιστές
ηγέτες και των δύο άκρων του πολιτικού φάσματος, καθώς δίνουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης «των πρωτογενών, ανεπεξέργαστων κοινωνικών
αντιδράσεων» όπως αυτές που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως π.χ. η μαζική κινητοποίηση των Αγανακτισμένων.23 Ωστόσο
αρνείται τη σύνδεση του σημερινού εθνικολαϊκισμού με τη δεκαετία του
1980, καθώς «[…] δεν πλαισιώνει ελπίδες και προσδοκίες ανιούσας κοινωνικής κινητικότητας, όπως αυτός της δεκαετίας του 1980, αλλά οργανώνει
‘αντιστάσεις’, σε πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο, κοινωνικών ομάδων
που κατέρχονται της κοινωνικής κλίμακας. Εξ αυτού, η μιζεραμπιλιστική
του χροιά γίνεται βασική, εμφανιζόμενος, έτσι, χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά μέσω κινητοποιήσεων που προσομοιάζουν περισσότερο με
θρηνητικές «δέλτους παραπόνων», παρά με διεκδίκηση ενός καλύτερου
μέλλοντος».24
22 Πανταζόπουλος (2015).
23 Πανταζόπουλος, 2015. Βλ. επίσης Βαμβακάς, «Ο επαναστατικός συντηρητισμός των
αγανακτισμένων» (2014: 95-101).
24 Ό.π. Βλ. επίσης Πανταζόπουλος (2016: 152-153): «Τα “ιστορικά ρεύματα” της πασοκικής
εθνικολαϊκιστικής κινητοποίησης επανεπικαιροποιούνται, ανασημασιοδοτούνται
και κλητεύονται ως εξής: “ Όλες οι γενιές των ενωτικών αγώνων του λαού μας
ξανασυναντιούνται εδώ, στην Ομόνοια, σ’ αυτό το σταυροδρόμι της Ελλάδας. Οι γενιές
που έζησαν τις μυλόπετρες της ιστορίας. Η γενιά της εθνικής αντίστασης. Του εθνικού
απελευθερωτικού μετώπου. Του Γοργοπόταμου. Η γενιά των δημοκρατικών αγώνων
του 1-1-4. Της ενιαίας δημοκρατικής αριστεράς. Του ασυμβίβαστου αιτήματος για
δημοκρατία. Η γενιά του αντιδικτατορικού αγώνα. Της υπέρβασης των μετεμφυλιακών
διαχωριστικών γραμμών. Η γενιά της μεταπολίτευσης. Του πολιτικού ριζοσπαστισμού

ΝΊΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ

190

Λαϊκισμός και αντιλαϊκισμός στα ελληνικά ΜΜΕ
Η σύγκρουση μεταξύ (φιλο)λαϊκίστικού και αντιλαϊκιστικού «στρατοπέδου» έχει μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης και στο χώρο των
ΜΜΕ, όπως αποδεικνύουν οι διαφορετικές απαντήσεις που δίνονται στο
ερώτημα ποιός επωφελήθηκε από τη δυναμική παρουσία των ΜΜΕ, στα
πλαίσια του διπόλου λαϊκισμός-αντιλαϊκισμός και μνημόνιο-αντιμνημόνιο.25 Κυρίαρχη υπήρξε η ερμηνεία, που εκπορεύονταν από την αριστερή κριτική της μαζικής επικοινωνίας ότι τα παραδοσιακά μέσα (τύπος,
τηλεόραση, ραδιόφωνο) υπήρξαν «συστημικά», δηλαδή «αναγορεύτηκαν σε βασικούς εκφραστές της κατεστημένης μεταπολιτευτικής τάξης
πραγμάτων και της διαφθοράς που αυτή έχει επιφέρει».26 Το σχήμα αυτό,
ενέτασσε τα ΜΜΕ στο ίδιο πλαίσιο ευθύνης για την κρίση με τα κόμματα του παλαιού δικομματισμού και τις εγχώριες ελίτ, καθώς θεωρήθηκε
ότι τα παραδοσιακά ΜΜΕ αναπαρέστησαν την κρίση ως προπαγανδιστικά όργανα και κατασκευαστές συναίνεσης γύρω από το μνημόνιο μέσα
από την «υιοθέτηση των (νεοφιλελεύθερων) απόψεων των πολιτικών και
οικονομικών ελίτ»27. Αντίθετα οι εκφραστές αντιλαϊκιστικών απόψεων
υποστήριξαν ότι η ανοιχτή υποστήριξη των ιδιωτικών καναλιών της καμπάνιας υπέρ του ΝΑΙ στην περίπτωση του δημοψηφίσματος του 2015
δεν αρκεί για να αποδειχθεί η άποψη ότι τα παραδοσιακά ΜΜΕ λειτούργησαν ως κατασκευαστές της συναίνεσης για τις μνημονιακές πολιτικές
«αλλά ενδυνάμωσαν τη σύγχυση και την πόλωση γύρω από αυτές»28 τουλάχιστον μέχρι την έλευση της κυβέρνησης Παπαδήμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στάσης θεωρείται η υποστήριξη του συνόλου
των (έντυπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών Μέσων) στις κινητοποιήσεις των Αγανακτισμένων.29 Θεωρούν δε ότι το μεγαλύτερο μέρος της
τηλεοπτικής ενημέρωσης κινήθηκε στο πλαίσιο μιας λαϊκιστικής προσέγγισης του τύπου «όχι στα μέτρα, ναι στο ευρώ».30 Ωστόσο, όπως έχει

25
26
27
28
29
30

και της ανεκπλήρωτης ανατροπής. Αλλά και οι νεότερες γενιές, το σήμερα και το αύριο
αυτού του τόπου […] ” (Απόσπασμα από ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική
προεκλογική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, Ομόνοια, 3 Μαΐου 2012)».
Βαμβακάς (2015: 244).
Ό.π., 231.
Πλειός (2013: 127).
Βαμβακάς, ό.π., 238.
Βαμβακάς (2014: 30).
Βαμβακάς (2015: 238).
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σωστά επισημανθεί, ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς το ρόλο του μιντιακού παράγοντα την εποχή της κρίσης είναι δύσκολο να δοθούν. Η έλλειψη ειδικών μελετών για όλο το εύρος του ελληνικού μιντιακού πεδίου
της κρίσης καθιστά δύσκολη τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ όσων
θεωρούν δεδομένη την προσπάθεια κατασκευής ιδεολογικής ηγεμονίας
εκ μέρους των ΜΜΕ υπέρ των «ελίτ» και όσους απορρίπτουν αυτό το
ερμηνευτικό σχήμα ως μανιχαϊστικό και υπεραπλουστευτικό.
Η προβληματική εννοιολόγηση του διπόλου «εκσυγχρονισμού-λαϊκισμού»
Η Ελλάδα της κρίσης έχει περιγραφεί ως πολιτικό εργαστήριο που
επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της ως προπομπός εξελίξεων και μετασχηματισμών στην Ευρώπη31, που παρήγαγε κατά την περίοδο εκείνη
περισσότερο λαϊκισμό από όσο μπορούσε να καταναλώσει. Στην προκειμένη περίπτωση τα δύο αντίπαλα ιδεολογικά στρατόπεδα που αναλύουν
την επιρροή του λαϊκισμού σε σχέση με την κρίση αντιπροσώπευσης
μοιάζουν να απαντούν στο ερώτημα αν θεωρούν το λαϊκισμό είτε «απειλή, είτε διορθωτικό μέτρο»32 της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ενίοτε επηρεασμένα από τα πολιτικά πάθη της πρόσφατης περιόδου και ανάλογα με
την ιδεολογική ταυτότητα του κάθε ερευνητή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει
να ληφθεί υπόψη η εύστοχη παρατήρηση του Π. Ασλανίδη ότι «οι θετικές επιπτώσεις του λαϊκισμού στη φιλελεύθερη δημοκρατία […] δεν
αποτελούν παρά απρόβλεπτες συνέπειες των λαϊκιστικών εξάρσεων και
όχι μια συνειδητά θετική συνεισφορά στο δημοκρατικό οικοδόμημα».33
Ωστόσο, η πρόκληση για τα μη λαϊκιστικά κόμματα είναι η αντιμετώπιση της ανόδου του λαϊκισμού όχι μέσα από την ατελέσφορη καταγγελία
της ανορθολογικής φύσης του, αλλά μέσα από την ανάλυση των σύγχρονων εκφάνσεων του λαϊκισμού. Όπως έχει σωστά επισημανθεί το ευρύτερο λαϊκίστικό κύμα δεν αντιμετωπίζεται μέσω ενός διπόλου «εκσυγχρονισμού-λαϊκισμού ή ‘φωτισμένου’ φιλελευθερισμού – ‘καθυστερημένου’
31 Mazower (2011). Ο Καλύβας (2015: 31) παρότι δεν διαφωνεί πλήρως με την ερμηνεία
του Mazower, θεωρεί ότι είναι πιο ακριβές να σημειωθεί ότι η Ελλάδα «προδιαγράφει
την πορεία των χωρών του ύστερου εκσυγχρονισμού» […] ως μικρογραφία «της εμπειρίας του σύγχρονου μετα-αποικιακού κόσμου των αναπτυσσομένων κρατών, από το
δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έως σήμερα».
32 Mudde/Kaltwasser (2013: 58-70).
33 Ασλανίδης, ό.π., 27.
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λαϊκισμού».34 Προϋπόθεση είναι να αντιληφθούν οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις τι μετέτρεψε την κρίση αντιπροσώπευσης των τελευταίων ετών σε
κρίση νομιμοποίησης και απαξίωσης των θεσμών και του πολιτικού κόσμου ώστε να προστατευθεί το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατικής
διακυβέρνησης και να υπερβούμε το διχαστικό (λαϊκιστικό) πλαίσιο των
τελευταίων ετών.35
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Abstract
In Greece, the growing number of studies in the last years on populism
is justified since populism became one of the dominant phenomena that
derived from the global financial crisis. The narrative, which prevailed in
recent years, is closely connected with the populist’s rhetoric that the austerity measures the Greek governments implemented to avoid bankruptcy
were an act of suppression against “the people”. The Greek political “establishment” (“old parties” etc.) and the foreign financial institutions (the
“troika”: EU, ECB and the IMF) were held responsible for that.
Although a recent study in the European countries has shown that populism has become a “mesmerizing message” (M. Rooduijn), the question
to be asked is why the Greek society is/was crystallized around two poles:
the Memorandum supporters and the anti-Memorandum front. In connection with the success of both left- and right-wing populist parties in Greece
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this papers offer a review of the existing literature on populism. It will further focus on widening the scope of knowledge and understanding about
the specific characteristics (a typology of populism) that (re-) emerged in
recent years (“the aganaktismenoi”- indignants/the outraged etc.) that have
an impact on the current political situation in Greece.
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκισμός, Αντιλαϊκισμός, Εθνικολαϊκισμός, Μνημόνιο, Αντιμνημόνιο

Η ΕΛΛΆΔΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Ντόρα Δημ. Νιάφα*
Τα προβλήματα που ταλάνισαν και συνεχίζουν να ταλανίζουν την εκπαίδευση κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δεν είναι τωρινά. Τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα του παρελθόντος επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την εκπαίδευση στη χώρα.
Για την κατανόησή τους πρέπει να προηγηθεί μια συνοπτική ιστορική αναδρομή για το πώς το ελληνικό κράτος, ανά διάφορες χρονικές περιόδους,
αντιμετώπισε την εκπαίδευση.
Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα (Κούκκου, 1975: 587-593) του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το
1822 ήταν αυτό της εκπαίδευσης. Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε έντονη επιθυμία να οδηγήσει τη χώρα σε πνευματική αναγέννηση. Με την έλευση
του Καποδίστρια (το 1828), ταχύτατα αναπτύχθηκαν διδασκαλεία, όπου
η στοιχειώδης εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική για όλους. Έμφαση δόθηκε
στην τεχνική-επαγγελματική κατάρτιση. Στελεχώθηκαν από λόγιους και
δασκάλους που επέστρεψαν στην απελευθερωμένη πια χώρα. Η αμοιβή
τους προέρχονταν από το υστέρημα των Ελλήνων ή από την συνεισφορά
των εύπορων Ελλήνων ευπατρίδων και ευεργετών.
Από τα τέλη του 19ου μέχρι και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918), η μικρασιατική καταστροφή (1922) με την
επακόλουθη πολιτική αστάθεια, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945)
και φυσικά οι εκάστοτε κρατικές πολιτικές ταλάνισαν εξίσου την εκπαίδευση (Δημαράς, 1977: 490-491). Οι απότομες κοινωνικές μεταβολές, π.χ. με
την έλευση των -διωγμένων από την Μικρά Ασία- Ελλήνων και βεβαίως οι
συνεχείς πόλεμοι δεν άφηναν περιθώρια για σκέψεις και μεταρρυθμίσεις.
Προείχε η αντιμετώπιση της διόγκωσης του αριθμού των μαθητών με την
ταυτόχρονη διαπίστωση της ακαταλληλότητας των σχολικών κτιρίων και
την παράλληλη έλλειψη δασκάλων (Χουρδάκης, 2016-2017: 8).
*

Economist-Customer Service Expert, MSc (Social & Solidarity Economy), MSc
(Cultural Organizations Management), BA, B.Ed., ddn_carpediam@yahoo.gr +306932493000, +306948551351, https://educateculture.blogspot.gr/
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Οι εκπαιδευτικές πολιτικές άλλαξαν αρκετές φορές κατά την περίοδο
1950-2000, με την δημόσια εκπαίδευση να έχει μια ποσοτικά ανοδική πορεία. Παρ’ όλα αυτά, ο αναλφαβητισμός και η ημιμάθεια εξακολούθησαν
να αφορούν υψηλά ποσοστά του πληθυσμού (Τριπόδης, 2006: 3). Γενικά,
οι επονομαζόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις -στο σύνολό τους- ήταν
ουσιαστικά μια αντιγραφή εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα δε εκπαιδευτικά μέτρα -ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση- χαρακτηρίζονταν άλλοτε προοδευτικά και άλλοτε συντηρητικά.
Σήμερα, 190 και πλέον χρόνια από την σύσταση του ελληνικού κράτους, στον 21ο αιώνα -του διαδικτύου και της πληροφορίας- θα περίμενε
κανείς ότι η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Ίσως και να ήταν, άλλα, το
2009 άρχισε η οικονομική κρίση με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου.
Τα αίτια της οικονομικής κρίσης δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. Σκοπός
της παρούσας ανακοίνωσης, είναι μια κριτική προσέγγιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση.
Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση επέφερε βίαιες αλλαγές, τέτοιες
που μπορούν να συγκριθούν μόνο με τις αλλαγές που επέφερε ο πόλεμος
του 1940, σε χρονικό διάστημα τόσο βραχύ που η κοινωνία δεν προλάβαινε να κατανοήσει ή να αντιδράσει. Μέρος της κοινωνίας αποτελούν οι
σχολικές κοινότητες που κι αυτές κλυδωνίστηκαν εξίσου βίαια. Εκπαιδευτικοί (ανεξαρτήτως βαθμίδας), γονείς, μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
για πρώτη φορά δεν μπορούσαν να ελέγξουν αυτές τις σημαντικές -για τη
ζωή και την καθημερινότητά τους- αλλαγές.
Κάποια προβλήματα που προϋπήρχαν, αναδύθηκαν με ένταση στην
επιφάνεια, Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εδώ και 7 χρόνια περίπου, πολλοί
μαθητές υποχρεώνονται να φοιτήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας
τους, λόγω κατάργησης ή και συγχώνευσης1 εκπαιδευτικών μονάδων. Επίσης, αρκετοί, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημιακού επιπέδου, εμφανίζονται ως «λειτουργικά αναλφάβητοι2» ή/και ως «ψηφιακά αναλφάβητοι3»
1
2

3

ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018, Άρθρα 239-406, (2018)
Η UNESCO (1987), τον ορίζει ως «…απώλεια της ικανότητας ενός ατόμου, που έχει
παρακολουθήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, να κατανοεί με επάρκεια τον προφορικό
και γραπτό λόγο, να διατυπώνει με σαφήνεια τη σκέψη του, να κάνει αφαιρετικούς
συνειρμούς, να αναπτύσσει κριτική σκέψη, να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για βελτίωση
των γνωστικών του δεξιοτήτων.» (Φακιολάς, 2006: 170).
Έτσι αποκαλείται το μέρος του πληθυσμού που είτε δεν έχει επίτηδες σύνδεση στο

Η ΕΛΛΆΔΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ...

199

(Νικολαΐδου, 2010· Σηφάκης, 2013).
Φυσικά, η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε.4 που διέπεται
από οικονομική κρίση όμως φαίνεται να είναι η μόνη που μέχρι στιγμής
δεν κατορθώνει να πράξει ανάλογα ώστε να διαφανεί ελπίδα ανάκαμψης
ή και εξόδου από αυτήν την κρίση. Την άποψη αυτή ενισχύει ο Δείκτης
Οικονομικής Δυσπραγίας (Δ.Ο.Δ.5), π.χ. λόγω και της συνεχιζόμενης (παγκόσμιας) οικονομικής κρίσης η χώρα εμφανίζει υψηλό Δ.Ο.Δ..
Ιστορικά, σε περιόδους δημοσιοοικονομικής κρίσης μία από τις πρώτες ενέργειες των κυβερνήσεων είναι οι περικοπές κονδυλίων ή/και επιχορηγήσεων, αυτό έπραξαν και στην Ελλάδα (Dallas, 2013: 5-6). Στην
εκπαίδευση, σύμφωνα με έκθεση της ΟΛΜΕ (2012)6, μόνο την περίοδο
2008-2012, τα κονδύλια μειώθηκαν κατά 20%. Ο εκπαιδευτικός έχει υποστεί επίσης περικοπές μισθών και αύξηση εργασιακών υποχρεώσεων που
δεν είναι κατ’ ανάγκη ρητά εκπαιδευτικές7. Ωστόσο, πρέπει να τις φέρει
εις πέρας αφού δεν επαρκεί το διοικητικό προσωπικό ή δεν επιτρέπονται
οι σχετικές προσλήψεις.
Ως μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας ο εκπαιδευτικός, παρακολουθεί καθημερινά τους μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές -οι οποίοι πριν θα χαρακτηριζόταν ήρεμοι- να αλλάζουν συμπεριφορά (με κυριότερη αιτία τα
αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα στην οικογένειά τους), να μειώνουν
το ρυθμό παρακολούθησης και μάθησης, να πεινούν. Δυστυχώς, ο αριθμός
των άσιτων παιδιών και μαθητών παραμένει αυξημένος, σε μια Ελλάδα
που σαφέστατα βιώνει ανθρωπιστική κρίση8. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των

4
5

6
7
8

Διαδίκτυο είτε δεν θέλησε ποτέ να συνδεθεί σε αυτό ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι πάροχοι.
Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat το 2011, το 45% των Ελλήνων, ηλικίας 16-74 ετών, δεν
έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο και μόνο το 50% του πληθυσμού έχουν σύνδεση σε
αυτό (το διαδίκτυο). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατέχει την 25η θέση (σε σύνολο
27 κρατών-μελών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ψηφιακά αναλφάβητοι οι Έλληνες, 2011).
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_el
Οικονομικός δείκτης που σε περιόδους με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αυξητικούς
ρυθμούς πληθωρισμού και παρεμβατικών επιτοκίων της Ε.Κ.Τ. δείχνει τον ρυθμό
συρρίκνωσης της οικονομίας (https://esee.gr/wp-content/uploads/2016/11/P.3.2.pdf
σελ.51-54).

www.tovima.gr/files/1/2012/06/05/etuce050612.pdf

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργική Απόφαση Αρ.
Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 (2002)
Ο ΟΗΕ ορίζει την ανθρωπιστική κρίση ενός κράτους, μιας περιοχής ή μιας κοινωνίας
ως μια κατάσταση τέτοια που υπάρχει μια γενικευμένη και εκτός ορίων απειλή για την
ανθρώπινη ζωή, την διαβίωση, την υγεία με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βιώνουν ακραίες
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νοικοκυριών που υποφέρει από επισιτιστική ανασφάλεια9 μεγαλώνει μέρα
με τη μέρα, ακόμη και σήμερα. Έτσι, ο εκπαιδευτικός, ίσως ως γονιός και
ο ίδιος, κυρίως ως συνάνθρωπος, νοιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι.
Οι εκπαιδευτικές κοινότητες και οι εκπαιδευτικοί (ως λειτουργοί), κατά
την περίοδο της μακρόχρονης δημοσιονομικής κρίσης, έχουν ενδυναμώσει έναν ακόμη ρόλο τους, αυτόν του συνδετικού κρίκου με την κοινωνία
(Μλεκάνης, 2005: 20-22). Κανείς από τους δύο δεν το επιδίωξε, ειδικά σε
μια τόσο κρίσιμη κατάσταση όπου η έκβαση του αποτελέσματος δεν εξαρτάται άμεσα από τους ίδιους. Η ίδια η κοινωνία τους μεταβίβασε αυτόν τον
ρόλο. Η πλειονότητα των γονιών στρέφεται προς τον εκπαιδευτικό και την
εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου -με επιστημονικό και εκπαιδευτικό
τρόπο- να κατανοήσουν οι μαθητές έννοιες όπως ανεργία, φτωχοποίηση,
οικονομική κρίση, την κοινωνική αναστάτωση που δημιουργήθηκε αλλά
και το πώς η διανυομένη κατάσταση μπορεί να μετατρέψει το «μειονέκτημα» σε «πλεονέκτημα», το «αρνητικό» σε «θετικό».
Ενδεικτικά παραδείγματα υλοποίησης αυτών των άτυπων εκπαιδευτικών -και κοινωνικών- «μαθημάτων», μέσω των οποίων οι μαθητές διδάχθηκαν έννοιες όπως, διαχείριση, σχεδιασμός, αλληλεγγύη, επιχειρηματικότητα, ήταν:
Σύσταση σχολικών συνεταιρισμών. Αν και προϋπήρχε η σχετική
υπουργική απόφαση (199710), η ανάγκη που δημιούργησε η οικονομική
κρίση οδήγησε στην υλοποίηση του θεσμού, ως μέσο ανάπτυξης της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας11,
καταστάσεις φτώχειας, ανισοτήτων, έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά. Αυτές οι
καταστάσεις χρήζουν διεθνή βοήθεια και έχουν καταστροφικές συνέπειες· κυρίως για
γυναίκες και παιδιά (United Nations, 2008: 19). Ο ορισμός αποδίδεται στα αγγλικά με τον
όρο «Σύνθετη κατάσταση έκτακτης ανάγκης» επειδή ακριβώς η κρίση είναι πολυεπίπεδη
και χτυπά πολλούς τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής του λαού.
9 Ή “food insecurity” στα αγγλικά, σημαίνει ότι τα άτομα δυσκολεύονται στην εξασφάλιση
της καθημερινής τους διατροφής. Ανάλογα με το αν εξασφαλίζεται τροφή (και πότε)
υπάρχουν δύο διαβαθμίσεις α) χαμηλό επίπεδο χωρίς πείνα και β) πολύ χαμηλό επίπεδο
με πείνα (USDA, 2018). Η «επισιτιστική ανασφάλεια» διαφέρει από τον «υποσιτισμό»
όπου ο άνθρωπος τρέφεται με λιγότερες θερμίδες / τρόφιμα που δεν βοηθούν στην
ανάπτυξή του ή τον «υπερσιτισμό» όπου το άτομο τρέφεται με παραπάνω θερμίδες απ’
ότι χρειάζεται, στα αγγλικά και οι δύο έννοιες αποδίδονται με τον όρο «malnutrition»
(Nordqvist, 2017).
10 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1997), Υπουργική Απόφαση Αρ.
Φ3/1085/Γ1/1456/1997
11 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας & Δ/μιας Εκπ/σης (2017)
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Εκμετάλλευση σχολικών λαχανόκηπων12, π.χ. ο λαχανόκηπος του γυμνασίου Περιστερίου (Αττικής)13,
Επαναφορά σχολικών συσσιτίων, μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο,
τα σχολικά συσσίτια επανήλθαν από το 2011 και ύστερα (Παπαματθαίου,
2011),
Συμμετοχή σε μαθητικούς και φοιτητικούς διαγωνισμούς με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, π.χ. 16 Έλληνες μαθητές γυμνασίων και λυκείων
με τη βοήθεια και των καθηγητών τους έφτιαξαν ρομπότ-αυτοκινητάκια
με κόστος μόλις 50 ευρώ14.
Οι δράσεις αυτές, και άλλες παρόμοιες, ωφέλησαν τόσο τις μαθητικές κοινότητες όσο και το ευρύ κοινωνικό τους περιβάλλον. Η υλοποίηση
τους περιείχε μια νότα αισιοδοξίας και ελπίδας. Σε τοπικό επίπεδο, πολλά
σχολεία, από τα προϊόντα που παρήγαγαν στους σχολικούς λαχανόκηπους,
βοήθησαν στην σίτιση οικογενειών που είχαν ανάγκη. Άλλα σχολεία, προχώρησαν στην σύσταση σχολικών συνεταιρισμών (με τη συμμετοχή όλης
της τοπικής σχολικής κοινότητας) με σκοπό την εξασφάλιση εσόδων.
Από την πλευρά της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, οι δραματικές
αλλαγές που επιφέρει η οικονομική κρίση φαίνεται πως το σχολείο έρχεται σε αντίθεση με τον ρόλο που του απόδωσαν στη θεωρία του δομολειτουργισμού15, ότι δηλαδή μέσω της εκπαίδευσης οι μαθητές (και αυριανοί
ενήλικες) μαθαίνουν να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, τη διατήρηση της ισορροπίας και της συναίνεσης μεταξύ διάφορων
συστημάτων αξιών, προτύπων ή ιδεολογιών γιατί αυτή την κοινωνική ηθική πρέπει να τους διδάξει το σχολείο μιας και έχει ενιαίους κανόνες που
δεν μπορεί να περιμένει η κοινωνία ότι θα τους «διδάξει» το οικογενειακό
περιβάλλον (Durkheim, 1934: 195 & Parsons, 1991: 156, 163-164, 178).

12 Από την σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι
σχολικοί κήποι ήταν μέρος της εκπαίδευσης των μαθητών, ειδικά στις αγροτικές
περιοχές αφού προετοίμαζε τα παιδιά για να ασχοληθούν με τις αγροτικές εργασίες
(Σωτηροπούλου, 2014: 24).
13 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2014)
14 http://www.enikos.gr/ (2014)
15 Απλουστευμένα μπορεί να πει κανείς ότι σύμφωνα με αυτήν την θεωρία όλες οι κοινωνικές
ομάδες (σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι σχολικές κοινότητες) εργάζονται μαζί για
να προωθήσουν την αλληλεγγύη και τη σταθερότητα στην κοινότητα (Durkheim, 1934,
Parsons, 1951 (1991)). Bλ. Παράρτημα, Νο 4).
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Όλα αυτά είναι που προβλημάτισαν κάποιους από την επιστημονική
κοινότητα. Ο προβληματισμός συνίσταται ως προς το εάν θα πρέπει οι
οικονομικές έννοιες να διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου η επαφή με την οικονομική επιστήμη να ξεκινάει
ακόμη κι από την Α΄ δημοτικού. Το σκεπτικό είναι ότι η εξοικείωση με αυτές τις έννοιες, θα βοηθήσει στην προσωπική και επαγγελματική ενήλικη
ζωή. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να παρατεθούν τα ευρήματα
της έρευνας της καθηγήτριας Σαρρή που ολοκληρώθηκε το 2016 ενώ η
χώρα βρισκόταν ήδη στο 7ο έτος οικονομικής κρίσης (Σαρρή & Λασπίτα,
2016: 8-9).
Το θέμα της έρευνας ήταν: «Η στάση των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηματικότητα». Τα κύρια συμπεράσματα δείχνουν ότι το 32.70% των
φοιτητών επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες, όχι άμεσα αλλά αφού παρέλθει μια πενταετία από την αποφοίτησή τους, γιατί ο δημόσιος τομέας
δεν θεωρείται πια και τόσο ελκυστικός όσο σε παλαιότερα χρόνια. Επιπλέον, την απόφαση τους αυτή στηρίζει και το οικογενειακό-κοινωνικό
περιβάλλον τους. Η δε πλειονότητα των φοιτητών θέλει να κάνει χρήση
των γνώσεων που έλαβε κατά τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο (Σαρρή &
Λασπίτα, 2016: 13).
Τι πιο ιδανικό από τη σύνδεση σπουδών και συνειδητής επιλογής επαγγέλματος;
Ωστόσο, το συντριπτικό (συνολικό) ποσοστό του 69.10% επιλέγουν να
γίνουν υπάλληλοι σε μια επιχείρηση (ανεξάρτητα από το μέγεθός της), με
το πτυχίο να αποτελεί περισσότερο ένα «διαβατήριο τυπικών προσόντων»
στην αγορά εργασίας παρά ένα εργαλείο αξιοποίησης των γνώσεων για
ίδιο όφελος (Σαρρή & Λασπίτα, 2016: 13). Από οικονομοτεχνικής πλευράς, η επιλογή της «υπαλληλικής ασφάλειας», του «βέβαιου εισοδήματος», θεωρείται ως απόρροια του άστατου φορολογικού και οικονομικού
κλίματος.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο φόβος μπροστά σε μια δημοσιονομική κρίση που δεν φαίνεται να ξεπερνιέται άμεσα, σε συνδυασμό με την έντονη
γραφειοκρατία, είναι ισχυρά εμπόδια για τους νέους που θέλουν να σκεφτούν καινοτόμα, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν. Τα
παραδείγματα είναι αρκετά και συνήθως σχετίζονται με γραφειοκρατικά
εμπόδια ή περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης.
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Βέβαια, θα αναρωτηθεί κάποιος «τι σχέση μπορεί να έχουν τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας με τη χρησιμότητα της διδασκαλίας
των οικονομικών εννοιών και την οικονομική κρίση; πώς συνδέονται στο
πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης;».
Ένα παιδί που από μικρή ηλικία έχει διδαχθεί τις βασικές οικονομικές έννοιες, έχει βιώσει τα διάφορα «επαγγέλματα» μέσω της συμμετοχής
στον σχολικό συνεταιρισμό ή τον σχολικό κήπο, λογικά:
επιλέγει πιο ώριμα την κατεύθυνση σπουδών του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ίσως δεν την επιλέξει καν (όμως αυτή θα είναι μια όσο το
δυνατόν πιο συνειδητή ενέργεια).
φοβάται λιγότερο να δημιουργήσει την δική του επιχείρηση, γιατί θα
έχει διαπιστώσει από πολύ νωρίς εάν αυτό είναι κάτι που του αρέσει ή όχι.
Εάν έχει τις ικανότητες να ανταπεξέλθει, εάν υπάρχουν οι οικονομικές
δυνατότητες. Εάν δεν υπάρχουν πώς μπορεί να τις δημιουργήσει.
ψηφίζει με πιο συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί θα μπορεί να κατανοήσει
τα οικονομικά προγράμματα των πολιτικών κομμάτων, έστω και στις βασικές τους αρχές.
Κατ’ επέκταση, έχει εκπαιδευθεί έτσι ώστε να μην επαναλάβει τα λάθη
των προηγούμενων γενιών. Ή αν τα επαναλάβει, τουλάχιστον να μην έχουν
την ίδια ένταση. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι τα λάθη του παρελθόντος φέρουν ένα ισχυρό μερίδιο ευθύνης στην οικονομική κρίση σήμερα.
Καταληκτικά, πρέπει να τονισθεί ότι η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική
χώρα της Ε.Ε. που βιώνει οικονομική κρίση. Ακόμη, δεν είναι η μόνη χώρα
που τα κονδύλια για την εκπαίδευση δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να
διατεθούν για μια τόσο σημαντική υπηρεσία προς το μέλλον της χώρας,
που είναι οι νέοι. Όμως, η Ελλάδα φαίνεται να είναι η μόνη χώρα που δεν
κατάφερε να ανακάμψει και ταυτόχρονα παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης νέων επιστημόνων προς άλλες χώρες. Ίσως γιατί το Κράτος
επένδυσε αποκλειστικά στα ευχολόγια, τις πολιτικές εξαγγελίες και τον
κενό λόγο. Γι’ αυτό, πρέπει οι ιθύνοντες να συνειδητοποιήσουν ότι ένας
τόσο νευραλγικός τομέας όπως η εκπαίδευση δεν πρέπει να λογίζεται ως
«δαπάνες» στον προϋπολογισμό αλλά ως επένδυση στο μέλλον της χώρας.
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Abstract
This paper starts with a brief historical retrospection and a review of the
education in Hellas. It attempts to link the historical, social and political
events of the past that have influenced and continue to influence education
in the country. Since 2010 onwards, Hellas is experiencing a long period
of financial crisis and economic recession. Over the past 20 years, several
European (or non-European) countries are experiencing a similarly severe
fiscal crisis. This very moment, we do not examine the causes of the economic crisis, therefore any unnecessary information is avoided.
Hellas seems to be the only EU member state that -in financial terms- is
not capable to emerge from this crisis. The country faces a high Economic
Downturn Index (EDI). Historically, in such economic circumstances, one
of the first governmental actions around the world is to cut public funds,
grants and / or subsidies (an action that famous economists have repeatedly
proved as wrong). The Hellenic ministries had followed the same path. As
expected, all state sectors were affected without any exception. For example, the Federation of Secondary Education Officers reported that within
the time period of 2008-2012, the funds for education dropped by 20%.
At this point we should mention some of the impacts that affected the
education. These impacts, as a result of the financial crisis, affected the
school cooperatives, the school gardens, and as a consequence the school
communities to started providing free food for their students, a procedure
that had been terminated since the end of Second World War. A variety
of these actions aim to benefit both student communities and their broad
social environment. At the same time, it caused an academic debate on
whether the financial courses should be taught at all levels of formal education (starting with the primary school) so that all kids have a direct contact
with the economic science. The key issue was that as tomorrow’s adult
citizens they will be helped not to be economically illiterate.
Considering it a bit further, another question comes up: “…completing
school, and then...what? ...we still face a financial crisis, what will be my
professional future?”. Based on the results of Professor Sarris’ research
(“Student’s attitude towards entrepreneurship”), it is recorded -in numbersthe impact of the financial crisis can be clearly noticed on the post-secondary students’ choices of their future professions who must link their
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profession to a higher degree certificate (e.g. university, college). Someone
could wonder, “What is the relationship of the above-mentioned research
with the usefulness of teaching economic courses from the primary school?
Where is the connection with the financial crisis?”
The answer lies in the chain of events. A student who has been taught
financial courses, has experienced the various “professions” through the
participation in the school cooperative or the school garden. Logically it is
assumed that he/she will choose -in a more mature way, more rigorouslyhis/her higher education studies, he/she will be less afraid to start up his/
her own business, he/she will vote with more specific criteria and thereby,
he/she will be trained not to repeat the mistakes made by the previous
generations due to lack of economic knowledge· such mistakes lead to any
economic crisis.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Οικονομική κρίση, Ελλάδα, Επιπτώσεις

4.4. Απόρροιες κρίσεων των αρχών
του 20ού αιώνα

«CZARNA KARTKA GRECKIEJ HISTORJI. Η ΜΑΎΡΗ ΣΕΛΊΔΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ».
ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΔΙΧΑΣΜΟΎ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΤΟΥ ΖΊΓΚΜΟΥΝΤ ΜΙΝΈΪΚΟ
Αναστασία Χατζηγιαννίδη*
Ο Ζίγκμουντ Μινέικο είναι γνωστός και με το εξελληνισμένο του όνομα Σιγισμούνδος Μινέικος. Γεννήθηκε το 1840 στο χωριό Μπαλβανίσκι
(Bałwaniszki), το οποίο σήμερα βρίσκεται στη Λευκορωσία, κοντά στα
σύνορα με τη Λιθουανία. Ήταν γόνος πολωνικής αριστοκρατικής οικογένειας με πολλές διασυνδέσεις και έντονη πολιτική δράση. Μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο του Βίλνιους, ο Μινέικο ξεκινάει σπουδές
στη Στρατιωτική Σχολή Μηχανικών της Αγίας Πετρούπολης το 1858, τις
οποίες διακόπτει τρία χρόνια αργότερα για να διαφύγει στην Ιταλία. Εκεί
κατατάσσεται στην Πολωνική Στρατιωτική Σχολή που είχε ιδρυθεί στη
Γένοβα. Το 1863 ξεσπάει πολωνική εξέγερση και ο Μινέικο επιστρέφει
στην πατρίδα του για να συμμετάσχει σε αυτήν. Η δράση του δεν κρατάει πολύ, γιατί συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο δι’ απαγχονισμού. Χάρη στις διασυνδέσεις της μητέρας του και μια αδρή δωροδοκία
η ποινή μετατρέπεται σε 12 χρόνια καταναγκαστικών έργων στη Σιβηρία. Εκεί ένας φίλος του με πιο επιεική ποινή πεθαίνει από τύφο και ο
Μινέικο κλέβει την ταυτότητά του. Σε καθεστώς ημιελευθερίας ανοίγει
μία μικρή επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει την απόδρασή του. Όταν
έχει συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό, φεύγει για την Πετρούπολη, όπου
εξασφαλίζει πλαστό διαβατήριο και από εκεί αναχωρεί με ένα βρετανικό
ιστιοφόρο για τη δυτική Ευρώπη. Το 1864 καταφτάνει στο Παρίσι και παραδίδει στις Αρχές μία λίστα γάλλων υπηκόων που βρίσκονται εξόριστοι
στη Σιβηρία για τη συμμετοχή τους στην πολωνική εξέγερση του 1863.
Όταν το 1867 ο τσάρος Αλέξανδρος Β΄ επισκέπτεται τη Γαλλία, λαμβάνει
τη λίστα και φροντίζει για την απελευθέρωση όσων αναφέρονται σε αυτή.
Μόλις οι γάλλοι αιχμάλωτοι επιστρέφουν στην πατρίδα τους, ως ένδειξη
*

Αναστασία Χατζηγιαννίδη, σλαβολόγος, Δρ Συγκριτικής Γραμματολογίας, ακαδημαϊκή
υπότροφος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκουσα
Πολωνικής Γλώσσας.
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ευγνωμοσύνης εξασφαλίζουν στον Μινέικο μια υποτροφία για την περίφημη Στρατιωτική Ακαδημία του Παρισιού, όπου ολοκληρώνει τις σπουδές
Μηχανικού.
Όταν του προτείνεται να εργαστεί ως αρχιμηχανικός στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, ο Μινέικο είναι πλέον σχεδόν τριάντα ετών. Τα επόμενα
22 χρόνια θα επιβλέπει δημόσια έργα, κυρίως στο βιλαέτι της Ηπείρου
και στα Ιωάννινα. Εκεί γνωρίζει και παντρεύεται την Περσεφόνη Μάναρη. Το 1891 ο Μινέικο παραιτείται και μετακομίζει στην Πάτρα με την
οικογένειά του, πλέον σε ελληνικό έδαφος. Εργάζεται και πάλι ως μηχανικός σε δημόσια έργα. Το 1910 μετακομίζει οικογενειακώς στην Αθήνα και
διορίζεται ως χαρτογράφος στο υπουργείο δημοσίων έργων. Χάρη στις
πολύτιμες συμβουλές που παρέχει στο ελληνικό επιτελείο στρατού κατά
τα σχέδια για την εκπόρθηση του οχυρού του Μπιζανίου, η οποία οδήγησε σύντομα και στην κατάληψη των Ιωαννίνων, ο Μινέικο λαμβάνει
το 1913 την ελληνική υπηκοότητα. Το 1917 συνταξιοδοτείται λόγω μίας
καρδιακής προσβολής. Πεθαίνει τον Δεκέμβριο του 1925 στην Αθήνα, σε
ηλικία 85 ετών.
Εκτός από τη χαρτογραφία, ο Μινέικο ενδιαφερόταν παρά πολύ για
την πολιτική και τη δημοσιογραφία. Το 1896 μάλιστα υπήρξε ανταποκριτής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας για πολωνικές εφημερίδες, στις οποίες συνέχισε να στέλνει άρθρα για την ελληνική πολιτική
κατάσταση μέχρι τον Ιούλιο του 1914, οπότε διακόπηκε η επικοινωνία
εξαιτίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.1 Παρόλα αυτά, από το 1914 και
για τα τελευταία 11 χρόνια της ζωής του, ο Μινέικο επιδίδεται στην
καταγραφή των εξελίξεων που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική
πολιτική της Ελλάδας, η οποία καλύπτει συνολικά 49 τόμους και συνοψίζεται σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από ένα δίτομο χρονικό με τίτλο «Ελλάδα, Αλβανία και Ήπειρος», στο οποίο καταγράφονται σχολαστικά οι εξελίξεις σχετικά με την περιοχή κατά τα
έτη 1914-16, εμπλουτισμένες με προσωπικές αναμνήσεις. Σκοπός του
Μινέικο ήταν να αξιοποιήσει το υλικό αυτό για την έκδοση ενός αυτοτελούς τόμου, κάτι που ωστόσο ποτέ δε συνέβη. Ο δεύτερος κύκλος
1

Στην εφημερίδα Dziennik Polski έστελνε άρθρα για το ζήτημα της βόρειας Ηπείρου
και τις πολιτικές εξελίξεις από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούλιο του 1914 (Mineyko
1914-16: 1).
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πολιτικών ημερολογίων με τίτλο «Ο αφανισμός της ελληνικής φυλής
από τους Τούρκους» αποτελείται από 4 τόμους, οι οποίοι καλύπτουν τα
έτη 1914-1921. Παράλληλα σχεδόν ξεκινάει και ο τρίτος κύκλος ημερολογίων, το «Χρονικό των σημαντικότερων γεγονότων στην Ελλάδα,
κυρίως πολιτικών, γραμμένο από τις 3 Φεβρουαρίου 1915 έως τις 25
Ιουνίου 1925».2 Όλα τα χειρόγραφα είναι γραμμένα στα πολωνικά και
μετά τον θάνατό του παραδόθηκαν στη Γιαγκελόνια Βιβλιοθήκη της
Κρακοβίας.3
Το «Χρονικό των σημαντικότερων γεγονότων στην Ελλάδα…» αποτελεί τον εκτενέστερο κύκλο, ο οποίος σε 42 τόμους καλύπτει τις πολιτικές
εξελίξεις της δεκαετίας 1915-1925 σε μορφή ημερολογίου, με σχεδόν καθημερινές αναφορές για όλες τις κυβερνήσεις που άλλαξαν και την ταραχώδη εξωτερική πολιτική. Κάθε τόμος έχει δικό του τίτλο που μερικές φορές προδίδει τις απόψεις και τις προτιμήσεις του Μινέικο. Για παράδειγμα,
τρεις τόμοι είναι αφιερωμένοι στην «απαίσια διακυβέρνηση του Στέφανου
Σκουλούδη» και 5 στην «εποχή των οπισθοδρομικών κυβερνήσεων» των
Γούναρη, Στράτου και Πρωτοπαπαδάκη. Ο Μινέικο καταγράφει σχολαστικά την ημερομηνία, αποτυπώνει τα γεγονότα, αναφέρει πληροφορίες
που έχει από διάφορες πηγές, ενώ στη συνέχεια προσθέτει προσωπικά
σχόλια και εκτιμήσεις.
Ο πρώτος τόμος του «Χρονικού…», ο οποίος θα μας απασχολήσει
εδώ, φέρει τον πλήρη τίτλο «Η Μαύρη Σελίδα της Ελληνικής Ιστορίας.
Η υπουργική κρίση του κ. Βενιζέλου και η κυβέρνηση Γούναρη. Χρονικό διάστημα 3 Μαρτίου έως 23 Αυγούστου 1915». Ο τόμος είναι καταρχάς αντιπροσωπευτικός για όλο το έργο του Μινέικο: γραμμένος σε
σκληρόδετο τετράδιο διαστάσεων 12x19 εκατοστά, 350 φύλλα γραμμένα
μόνο στη μία πλευρά, αριθμημένες σελίδες, στην πρώτη σελίδα υπάρχει
τίτλος, αριθμός τόμου και όνομα του συγγραφέα, ευανάγνωστη γραφή,
2

3

Στο συγγραφικό έργο του Μινέικο, περιλαμβάνονται επίσης 8 τόμοι με τίτλο «Απομνημονεύματα του Ζίγκμουντ Μινέικο, που φτάνουν μέχρι το 1869», όπου καταγράφονται
οι αναμνήσεις από την παιδική ηλικία μέχρι και την παραμονή στο Παρίσι. Ο Μινέικο
ασχολήθηκε με τα απομνημονεύματά κατά τα τελευταία 7 έτη της ζωής του. Επίσης,
υπάρχει ένας τόμος με «Αναμνήσεις από το ταξίδι στην Πολωνία και, διασχίζοντας την
Πολωνία, στο Βίλνιους» (1922-23).
Η Γιαγκελόνια Βιβλιοθήκη της Κρακοβίας έχει ξεκινήσει την ψηφιοποίηση και διάθεση των χειρόγραφων στο διαδίκτυο. Οι τρεις κύκλοι ημερολογίων και χρονικών που
αφορούν την Ελλάδα παραμένουν ανέκδοτοι.
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ημερομηνία για κάθε νέα εγγραφή με βάση το νέο ημερολόγιο, γλώσσα
πολωνική, ελαφρώς αλλοιωμένη καθώς και εκπολωνισμένα ονόματα και
τοπωνύμια. Βέβαια, ο αριθμός των φύλλων ποικίλλει, αλλά αυτά είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά των χειρόγραφων του Μινέικο.
O τόμος αυτός καλύπτει τους πρώτους έξι μήνες μιας εσωτερικής κρίσης που αργότερα παγιώθηκε ως Εθνικός Διχασμός. Ξεκινάει με το υπόμνημα που υποβάλλει ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος στον βασιλιά Κωνσταντίνο για έξοδο της Ελλάδας από την ουδετερότητα στις αρχές
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την απόρριψη της πρότασης αυτής και την
άμεση παραίτηση του Βενιζέλου στις 21 Φεβρουαρίου/6 Μαρτίου 1915,
περιγράφει τη διακυβέρνηση Γούναρη, τις εκλογές της 31ης Μαΐου/12
Ιουνίου 1915, τη συνέχεια της διακυβέρνησης Γούναρη παρά την ήττα του
κόμματός του στις εκλογές και τελικά την ανάληψη της πρωθυπουργίας
από τον Βενιζέλο στις 10/23 Αυγούστου 1915.
Παρά τα χρόνια που ζει στην Ελλάδα και την αγάπη που τρέφει γι’ αυτήν, αν και που ασπάζεται τις εθνικές επιδιώξεις των Ελλήνων, ο Μινέικο
δεν ταυτίζεται με τους Έλληνες, δηλαδή δε μιλάει πότε σε πρώτο πληθυντικό. Σε αυτό το επίπεδο παραμένει ένας Άλλος που, αν και έχει τις πολιτικές του προτιμήσεις, αντιμετωπίζει τις καταστάσεις από μία εξωτερική
οπτική γωνία. Από εκεί παρατηρεί πράγματα, τα οποία την ίδια εποχή ένας
Έλληνας θα θεωρούσε τόσο αυτονόητα που ίσως να μην τα αντιλαμβανόταν καν ή θα τα θεωρούσε τουλάχιστον ανάξια αναφοράς. Αυτά αφορούν
βέβαια στοιχεία ηθογραφικά, έθιμα, δοξασίες και γενικά πτυχές της ελληνικής νοοτροπίας. Για παράδειγμα, με κάθε ευκαιρία ο Μινέικο αναφέρει
ότι η Τρίτη θεωρείται μέρα γρουσούζικη, γιατί η Κωνσταντινούπολη έπεσε ημέρα Τρίτη. Όπως μας πληροφορεί στις 8 Μαρτίου ν.η., αυτός είναι ο
λόγος που η κυβέρνηση Γούναρη ορκίζεται με καθυστέρηση μίας ημέρας.
Παρόλο που δεν κάνει κανένα προσωπικό σχόλιο, αυτή η πρόληψη πρέπει
να του είχε κάνει εντύπωση. Επίσης, περιγράφει την εθιμοτυπία που αφορά εθνικές γιορτές, όπως για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και την
ελληνική επανάσταση, η οποία περιλαμβάνει δοξολογία στη μητρόπολη
παρουσία του βασιλιά και των πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών. Αναφερόμενος στη βαριά ασθένεια του βασιλιά, σε καυστικό τόνο σχολιάζει
ότι «ο εδώ κλήρος φανατίζει τον λαό» (1694), ενώ νωρίτερα αναφέρεται
4

Για οικονομία χώρου οι παραπομπές στον Α΄τόμο του «Χρονικού…» θα περιλαμβά-

«CZARNA KARTKA GRECKIEJ HISTORJI. Η ΜΑΎΡΗ ΣΕΛΊΔΑ...

215

στη συμμετοχή όλων των πολιτικών σε «γελοίες λιτανείες, περιπάτους με
θαυματουργές εικόνες και δεήσεις σε όλες τις εκκλησίες» (162)5.
Επίσης, ο Μινέικο παρέχει ορισμένες πληροφορίες για τη ζωή στην
Αθήνα εκείνης της εποχής. Περιγράφει έναν από τους ωραιότερους δρόμους της Αθήνας, την οδό Πανεπιστημίου, η οποία μάλιστα φυλάσσεται
αυστηρά από την αστυνομία, ενώ μας πληροφορεί ότι η Αθηναϊκή Λέσχη
είναι μία λέσχη των πλουσίων της πρωτεύουσας, όπου οι ξένοι έχουν δωρεάν είσοδο, οι ντόπιοι όμως πληρώνουν αδρά για να γίνουν μέλη της.
Εκτός αυτού, ένα σημαντικό μέρος της αποτύπωσης των γεγονότων
αποτελούν οι εκδηλώσεις κάθε είδους, οι οποίες εκφράζουν την αντίδραση
και τα συναισθήματα του λαού. Για παράδειγμα, ο Μινέικο μας πληροφορεί ότι πραγματοποιούνται αυθόρμητες συγκεντρώσεις φοιτητών μπροστά
στις πρεσβείες των κρατών της Τριπλής Συνεννόησης, όταν γίνεται γνωστό το υπόμνημα για άρση της ουδετερότητας αλλά και οι συγκεντρώσεις
δυσαρέσκειας μετά την παραίτηση του Βενιζέλου. Σχετικά με αυτές τις εκδηλώσεις, ο Μινέικο δεν παραλείπει να δώσει αναφορά για τη στυγνότητα των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων που τρομοκρατούν τον
κόσμο ενισχυμένες με πληρωμένους, πρώην φυλακισμένους κακοποιούς
και «κομματικά παλικάρια» (88).
Η γνώμη του Μινέικο για τους Έλληνες αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχόλιο: «Παρόλο που οι Έλληνες, ως έθνος εμπορικό, αγαπούν πάρα πολύ
το χρήμα, η πατρίδα είναι γι’ αυτούς πολυτιμότερη από κάθε θησαυρό»
(197). Ο ίδιος, έχοντας γαλουχηθεί με την εθνική ιδεολογία του 19ου αιώνα, εκτιμά πολύ την ελληνική φιλοπατρία. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις
εθνικές επιδιώξεις των Ελλήνων προκύπτει από ένα μείγμα αφενός φιλελληνισμού, αφετέρου ταύτισης των ελληνικών και πολωνικών επιδιώξεων
για τη δημιουργία έθνους-κράτους σε εδάφη, όπου ζουν αντίστοιχοι πληθυσμοί. Συγκεκριμένα, πιστεύει στη Μεγάλη Ιδέα και την απόλυτη ανάγκη να επεκταθεί η Ελλάδα σε εδάφη που κατοικούνται από ελληνικούς
πληθυσμούς στη Μ. Ασία, τη Θράκη, τη Β. Ήπειρο και τη Μακεδονία,
ενώ μοιράζεται και το όραμα της ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης με
επικεφαλής τον βασιλιά, δικαιολογώντας στο πλαίσιο αυτό τη λατρεία
5

νουν μόνο τον αριθμό της σελίδας του χειρόγραφου.
Παρόμοιες περιγραφές για θαυματουργές εικόνες και θρησκευτικές δεήσεις δίνει σε
πιο μετριοπαθή τόνο και ο Παύλος Καρολίδης (1932: 214).
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των Ελλήνων στο πρόσωπό του. Συνεπώς, ο Μινέικο, χωρίς να διαφέρει
από τον μέσο Έλληνα, συμπλέει απόλυτα με την επικρατούσα εθνική και
αλυτρωτική ιδεολογία της εποχής, την οποία ενστερνίζονταν και οι δύο
αντιμαχόμενες πλευρές. Παράλληλα, διακατέχεται από τον «ευρωπαϊκό
πατριωτισμό» του Βενιζέλου (Μαυρογορδάτος 2015: 37), δηλαδή είναι
κατά του μιλιταρισμού και του δεσποτισμού, υπερασπίζεται τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, ενώ εκφράζει την αγωνία του για την πιθανή
κατάλυση του Συντάγματος.
Στον προσωπικό σχολιασμό των εξελίξεων, ο Μινέικο δεν κρύβει τις
πολιτικές του απόψεις. Στην αντιπαράθεση μεταξύ του Ελευθέριου Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου, παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του
πρώτου. Αναφέρει, άλλωστε, ότι εφόσον έχει την ελληνική υπηκοότητα,
στις εκλογές της 31ης Μαΐου στήριξε έστω και με μία ψήφο την «πολιτική δράσης» (70) του Βενιζέλου. Ο Μινέικο είναι πεπεισμένος ότι για
την υπηρεσία του υπέρ της πατρίδας «θα συγκαταλεχθεί στις σπουδαίες
μεγαλοφυίες του τόπου» (82).
Ανάμεικτα συναισθήματα προκαλεί στον Μινέικο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Αφενός τον θεωρεί καλό στρατιωτικό και ήρωα των Βαλκανικών
Πολέμων, αν και πιστεύει πως αυτό το οφείλει στον Βενιζέλο. Αφετέρου
κατακρίνει την απόφασή του για διατήρηση της ουδετερότητας και την
παράλληλη προσήλωση προς τη Γερμανία. Παρόλο που αρχικά δεν εκφράζεται αρνητικά γι’ αυτόν, προς το τέλος του ημερολογίου, θεωρεί πλέον πως ο βασιλιάς απογοητεύει τους Έλληνες με την «ανικανότητα, την
περιορισμένη ευφυία, την αλαζονεία και το πείσμα του» (256).
Αδιαμφισβήτητα αρνητικός είναι ο Μινέικο απέναντι σε δύο ομάδες, οι
οποίες γίνονται αντικείμενο επικριτικών και καυστικών σχολίων. Η πρώτη
ομάδα η κυβέρνηση Γούναρη, η οποία διοικεί την Ελλάδα κατά την περίοδο που καλύπτει το ημερολόγιο, ενώ η δεύτερη είναι η Γερμανία λόγω
της πολιτικής της στην Ελλάδα. Για τον Δημήτριο Γούναρη επαναλαμβάνει
πως είναι «ένας πλεονέκτης που διψάει για εξουσία» (38), ενώ η κυβέρνησή του είναι μια «φατρία» (70) από «υποστηρικτές οπισθοδρομικής πολιτικής και καριερίστες» (63) που «γεμίζουν τις τσέπες τους με γερμανικά
μάρκα» (123). Αυτοί είναι μόνο λίγοι από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς
που αυξάνονται καθώς η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, παρότι έχει
χάσει τις εκλογές. Αν και κάπως υπερβολικός στην έκφρασή του, ο Μινέικο
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παραθέτει και πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διακυβέρνησης
του Γούναρη, η οποία εξακολουθεί αυθαίρετα για σχεδόν ένα τρίμηνο. Περιγράφονται πολλά περιστατικά αστυνομικής βίας και διώξεις υποστηρικτών του Βενιζέλου, αλλά και οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για να εξασφαλιστούν οι ψήφοι των αλλόθρησκων κατοίκων της Μακεδονίας στις
εκλογές της 31ης Μαΐου.
Άμεσα συνδεδεμένη με την κριτική που ασκεί ο Μινέικο στη φιλοβασιλική κυβέρνηση Γούναρη είναι και η αρνητική του στάση προς τη
Γερμανία, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύεται και από το
γεγονός ότι πολωνικά εδάφη είχαν περάσει στην Πρωσία κατά τους διαμελισμούς της πατρίδας του.6 Μιλάει, λοιπόν, ο Μινέικο για «πρωσικό
φανφαρονισμό» (119), «σατανική» Γερμανία με «δεσποτική» και «οπισθοδρομική πολιτική» (33). Εκτός από την επιρροή που ασκείται άμεσα
στον ίδιο τον βασιλιά για την παραμονή στην ουδετερότητα, η γερμανική πρεσβεία αναπτύσσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό φιλοβασιλικής
και φιλογερμανικής προπαγάνδας που στηρίζεται στην αδρή δωροδοκία
πολιτικών και εξαγορά του αθηναΐκού Τύπου. Ως κεντρική φυσιογνωμία
αυτού του δικτύου εμφανίζεται ο βαρόνος φον Σενκ, ο οποίος βρίσκεται
στην Αθήνα τυπικά ως αντιπρόσωπος της εταιρείας Krupp (Μαυρογορδάτος 2015:39), αλλά –όπως αναφέρει ο Μινέικο στο ημερολόγιο– «γίνονται
προσπάθειες προκειμένου να διοριστεί γραμματέας της εδώ Γερμανικής
Πρεσβείας» (216-7).7
Πέρα από τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές του, πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι εκτιμήσεις του Μινέικο για τις πολιτικές εξελίξεις. Ενδεικτικά, παρατίθενται εδώ τέσσερις προβλέψεις του συγγραφέα, οι οποίες
επαληθεύονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι τρεις από αυτές
αφορούν τις κινήσεις των Δυνάμεων της Τριπλής Συνεννόησης και την
εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ήδη από την πρώτη μέρα του ημερολογίου (3 Μαρτίου ν.η.), όταν ο Βενιζέλος υποβάλλει στον βασιλιά υπόμνημα για την άρση της ουδετερότητας και τη συμμετοχή της Ελλάδας
6

7

Η Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία έπαψε να υφίσταται μετά από τρεις Διαμελισμούς, κατά τους οποίους τα εδάφη της διαμοιράστηκαν σταδιακά μεταξύ της Πρωσίας, της Ρωσίας και της Αυστρίας. Οι Διαμελισμοί έλαβαν χώρα το 1772, το 1793 και
το 1795.
Παρόμοιες πληροφορίες για τη δράση του Σενκ, και μάλιστα σε συνεργασία με τον
πρέσβη της Ιταλίας Μποσδάρι, δίνει και ο Καρολίδης (1932: 228).
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στο πλευρό της Entente, ο Μινέικο παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις
και αντιλαμβάνεται ότι οι αξιώσεις της Συνεννόησης, ειδικά της Γαλλίας και Αγγλίας, ουσιαστικά δεν αφήνουν περιθώρια επιλογής. Εφόσον ο
σκοπός τους είναι να επιτεθούν στα Δαρδανέλια, θα το κάνουν ανεξάρτητα από τη θέση της Ελλάδας. Αναρωτιέται, λοιπόν, τι θα γίνει, αν η χώρα
διατηρήσει την ουδετερότητα και δεν ταχθεί με το μέρος της Entente.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρώτη πρόβλεψη του Μινέικο, σε περίπτωση που η Ελλάδα παραμείνει ουδέτερη, «η Αγγλία και η Γαλλία θα
αγνοήσουν την επιθυμία του Βασιλιά της Ελλάδας για ουδετερότητα και
στην ανάγκη θα την παραβιάσουν με συνοπτικές διαδικασίες, καταλαμβάνοντας όποια νησιά και λιμάνια χρειάζονται για τις επιχειρήσεις τους στα
Δαρδανέλια και τα ασιατικά παράλια» (30-1). Έξι ημέρες αργότερα, στις
9 Μαρτίου ν.η., ο Μινέικο μας πληροφορεί ότι ο αγγλο-γαλλικός στόλος
καταλαμβάνει τη Λήμνο, στις 27 Μαρτίου ν.η. την Τένεδο, στις 27 Μαΐου
ν.η. την Ίμβρο και στις 31 Μαΐου ν.η. τη Λέσβο. Όλοι οι ξένοι ανταποκριτές απομακρύνονται από τα νησιά, γίνεται αυστηρός έλεγχος όλων των
πλοίων και των τηλεγραφημάτων (67-8).
Δεύτερον, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στη Σερβία –μία προοπτική που συζητιόταν ήδη– «η Γαλλία, χωρίς να ζητήσει άδεια, θα εγκαταστήσει τα στρατεύματά της στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα ελληνικά λιμάνια
και θα χρησιμοποιήσει τους ελληνικούς σιδηροδρόμους για την οργάνωση
μεταφορών σαν να ήταν στο σπίτι της» (31). Πράγματι τον Σεπτέμβριο
του 1915, αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη αγγλικά και γαλλικά στρατεύματα, μετά από πρόσκληση του Βενιζέλου που είναι πλέον πρωθυπουργός
και ελπίζει με τον τρόπο αυτό να εξαναγκάσει τον Κωνσταντίνο να εμπλακεί στον πόλεμο (Μαυρογορδάτος 2015:62-63).
Τρίτον, ο Μινέικο εικάζει ότι «σε περίπτωση που οι νέες αντιδράσεις
επικρατήσουν, ενοχλημένα τα Κράτη της Τριπλής Συνεννόησης θα μπορούσαν –παρακάμπτοντας την επιβλαβή ουδετερότητα της Ελλάδας– να
κηρύξουν αποκλεισμό στη θάλασσα, να προχωρήσουν σε κατάληψη όλων
των λιμανιών και νησιών καθώς και να αφήσουν τους Βούλγαρους να
προβούν σε διωγμούς στην Ελλάδα, οδηγώντας τη χώρα σε μεγάλη δυστυχία» (57). Το δεύτερο ζοφερό σενάριο δεν επαληθεύεται, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός στο Αιγαίο δεν αργεί να εφαρμοστεί από τον αγγλικό
στόλο, προκαλώντας σοβαρά πλήγματα στο εμπόριο και τον ανεφοδιασμό
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των νησιών. Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρει ο Μινέικο στο ημερολόγιό
του ειδικά στα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου. Μέτρα αποκλεισμού
επανέρχονται ως αντίποινα για κινήσεις της Ελλάδας που δεν είναι ευνοϊκές για την Entente. Για παράδειγμα, η παράδοση του οχυρού Ρούπελ
στους Βουλγάρους τον Μάιο του 1916 οδήγησε επίσης σε μερικό ναυτικό
αποκλεισμό (Μαυρογορδάτος 2015:80). Έξι μήνες αργότερα, επιβλήθηκε
πλήρης αποκλεισμός των ελληνικών παραλίων ως συνέπεια των Νοεμβριανών, ο οποίος μάλιστα προκάλεσε συνθήκες λιμού με πολλά θύματα
(Μαυρογορδάτος 2015:113).
Η τέταρτη πρόβλεψη του Μινέικο αφορά τις κινήσεις του Βενιζέλου.
Ο συγγραφέας αναφέρει σε διάσπαρτα σημεία μέσα στο ημερολόγιο την
προοπτική επανάστασης κατά του βασιλιά ως λύσης για να αποφύγει η
Ελλάδα την καταστροφή, αλλά και την πιθανότητα ο Βενιζέλος να εκθρονίσει τελικά τον βασιλιά. Συγκεκριμένα, στις 21 Μαρτίου ο Μινέικο γράφει: «Σε περίπτωση που η παρούσα Κυβέρνηση αποφασίσει να παραμείνει
οπωσδήποτε –σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Γερμανών– στην ουδετερότητα, προκύπτει ένας φόβος ότι ο κ. Βενιζέλος μπορεί να προκαλέσει
ανατροπή με σκοπό την εκθρόνιση της σημερινής δυναστείας, θέλοντας
να σώσει την Ελλάδα από την πιθανή καταστροφή. Φαίνεται ότι σε περίπτωση επανάστασης, ο στρατός θα στεκόταν στο πλευρό του έθνους, καθώς η συμπεριφορά των αξιωματικών του Γενικού Επιτελείου προς τους
υπόλοιπους συναδέλφους τους είναι υπερβολικά δεσποτική, υπεροπτική
και βασίζεται σε εξυπηρετήσεις» (59-60). Η δημιουργία της προσωρινής
κυβέρνησης στα Χανιά τον Σεπτέμβριο του επόμενου χρόνου και η εγκατάστασή της στη Θεσσαλονίκη, όπου ενώνει τις δυνάμεις της με το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας αποτελούν την επαλήθευση των προβλέψεων του
Μινέικο. Τον Ιούνιο του 1917 επαληθεύεται εν μέρει και η πρόβλεψη για
την εκθρόνιση της δυναστείας. Παρότι ο Κωνσταντίνος δεν παραιτείται
επίσημα από τον θρόνο, εγκαταλείπει την Ελλάδα, αφήνοντας στη θέση
του τον γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος αν και ορκίζεται βασιλιάς, εκτελεί
απλά χρέη τοποτηρητή (Μαυρογορδάτος 2015:111).
Οι παραπάνω προβλέψεις αλλά και πλήθος άλλων εκτιμήσεων του
συγγραφέα δεν προδίδουν μόνο την ορθή του κρίση, αλλά αποτελούν και
ενδείξεις για το εύρος των πηγών πληροφόρησης, το οποίο θα έπρεπε
να διερευνηθεί συστηματικά. Ο Μινέικο αναφέρει σποραδικά τις πηγές
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του, αλλά σε γενικές γραμμές δε γνωρίζουμε ακριβώς ποιες εφημερίδες
διαβάζει. Αν και είναι αναμφίβολα βενιζελικός, αναφέρει πληροφορίες και
από εφημερίδες διαφορετικών αποχρώσεων ή από τον «επίσημο Τύπο»,
δηλαδή τον φιλοκυβερνητικό και φιλοβασιλικό. Το μόνο που μπορούμε
να υποθέσουμε είναι πως ο Μινέικο ενημερώνεται όσο μπορεί και δεν παραλείπει ούτε τον ξένο Τύπο. Επίσης, η θέση του στο υπουργείο και οι
γνωριμίες του εξασφαλίζουν επιπλέον πηγές πληροφόρησης. Στο κείμενο
αναφέρονται μερικές τέτοιες γνωριμίες, όπως ένας γραμματέας της γερμανικής πρεσβείας, ο γάλλος πρόξενος στην Πάτρα, ένας ισχυρός Έλληνας
επιχειρηματίας της Τεργέστης και τέλος ο γαμπρός του Γεώργιος Παπανδρέου που τότε ξεκινούσε την πολιτική του καριέρα στο πλευρό του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Στον πρώτο τόμο του ημερολογίου αναφέρει μόνο σε μία περίπτωση
ότι ο γαμπρός του τού αφηγήθηκε τις εντυπώσεις του από τον Βενιζέλο:
«Μου είπε ότι ο κ. Βενιζέλος είναι ανήσυχος και εμφανώς αβέβαιος για
την έκβαση της παρούσας κρίσης, παρότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας δεν προδίδει τη διάθεσή του ούτε με την παραμικρή λέξη, όταν θέλει
να την αποκρύψει» (234-5). Είναι σίγουρο ότι ο Μινέικο συζητάει πολύ
συχνά με τον Παπανδρέου για τις εξελίξεις και τις προθέσεις του Βενιζέλου, αν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για τις ακριβείς πληροφορίες που
λαμβάνει. Πάντως το ότι ο Μινέικο δεν ενημερώνεται μόνο από τον Τύπο
μπορεί να συναχθεί από ένα παράδειγμα. Στις 21 Φεβρουαρίου/6 Μαρτίου ο Βενιζέλος υποβάλλει την παραίτησή του μετά από δύο Συμβούλια
του Στέμματος, στα οποία ο προσπαθεί μάταια να πείσει τον Κωνσταντίνο για άρση της ουδετερότητας. Όπως αναφέρει ο Μινέικο στην εγγραφή
εκείνης της ημέρας: «Η 6η Μαρτίου είναι Εθνική εορτή που γιορτάζεται
στην Ελλάδα πανηγυρικά, γιατί αποτελεί επέτειο της απελευθέρωσης των
Ιωαννίνων. […] Επαναλήφθηκε ο ίδιος εορτασμός και ο κ. Βενιζέλος κρατούσε μυστική την επερχόμενη πολιτική καταστροφή για να μην ταράξει
την ηρεμία και την τάξη της γιορτής. Οι πρωινές εφημερίδες ανακοίνωναν
πλήρη σύμπνοια στις απόψεις του Μονάρχη και της Κυβέρνησης» (15-6).
Δεν αποκλείεται ο Μινέικο πληροφορήθηκε εκ των υστέρων από τον Τύπο
όλες τις λεπτομέρειες για την επίσκεψη του Βενιζέλου στον Κωνσταντίνο
και τις υπόλοιπες κινήσεις και συζητήσεις της ημέρας, τις οποίες περιγράφει στη συνέχεια. Ωστόσο, απομένει να εξακριβωθεί αν ο ισχυρισμός του
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ότι ο Βενιζέλος ήθελε να αποκρύψει την «πολιτική καταστροφή» λόγω
της γιορτής είναι απλή εικασία του ίδιου ή γνώριζε ήδη από άλλες πηγές
την πρόθεση του Βενιζέλου να υποβάλει παραίτηση, σε περίπτωση που η
πρότασή του δε γινόταν δεκτή.
Η παρουσίαση του πρώτου τόμου του «Χρονικού…» περιλαμβάνει
μόνο κάποια ενδεικτικά στοιχεία με σκοπό να αναδειχθεί η αξία του έργου.
Στο πυκνό σε πληροφορίες ημερολόγιο σχολιάζονται εκτενώς οι κινήσεις
του Βενιζέλου, του βασιλιά και της κυβέρνησης, η κατάσταση του ελληνικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία, οι κινήσεις των Άγγλων και των Γάλλων
στο Αιγαίο και τη Μακεδονία καθώς και τα πολιτικά παρασκήνια εντός και
εκτός συνόρων. Πρόκειται για μαρτυρία από μια πολύ ανήσυχη περίοδο
της ελληνικής ιστορίας, η οποία ξεκινάει από μία υπουργική κρίση και
σταδιακά μετατρέπεται σε πραγματικό διχασμό –έναν προσδιορισμό που
χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Μινέικο προς το τέλος του πρώτου τόμου του
ημερολογίου του. Σε μη πολιτικό επίπεδο, ο πολωνός συγγραφέας αποτυπώνει γλαφυρά τη γενική κατάσταση με τη ματιά του Άλλου. Το ύφος
του κειμένου είναι άμεσο και χωρίς μετριοπάθεια στην έκφραση απόψεων.
Σίγουρα ο Μινέικο δεν επεδίωκε την έκδοση των ημερολογίων σε αυτήν
τη μορφή, αλλά περισσότερο τα αντιμετώπιζε ως σημειώσεις για τη σύνταξη ανταποκρίσεων προς πολωνικές εφημερίδες, όταν θα δινόταν πάλι
η ευκαιρία ή για την έκδοση κάποιου αυτοτελούς τόμου, όπως σκόπευε να
κάνει και για το βορειοηπειρωτικό ζήτημα. Για τον λόγο αυτό οι ημερομηνίες είναι σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Ο Μινέικο δεν είναι ένας απλός
περιηγητής, αλλά ένας μετανάστης που έχει ήδη ζήσει στην Ελλάδα πάρα
πολλά χρόνια. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος που όχι απλά ενδιαφέρεται για
την πολιτική αλλά και που εξαιτίας της θέσης του, μπορεί να είναι «μέσα
τις εξελίξεις». Το γεγονός ότι είναι έκδηλα αποδοκιμαστικός ή επαινετικός, μεροληπτώντας πάντα υπέρ του Βενιζέλου και της πολιτικής του, δε
μειώνει την αξία του έργου. Απεναντίας, η προσέγγιση του Μινέικο στα
γεγονότα είναι πολύ ιδιαίτερη και ιστορικά αξιόλογη. Τα γεγονότα που περιγράφονται θα μπορούσαν αναμφισβήτητα να αποτελέσουν αξιοποιήσιμο
υλικό στα χέρια των μελετητών της περιόδου αυτής.
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Αbstract
Zygmunt Mineyko has been living in Greece for 24 years, when in 1915
Greek politics go through a severe crisis which is known as the National
Schism. Mineyko decides to document the political events in a diary that
eventually will comprise 42 volumes and cover a 10-year period. The first
volume bears the title “The Black Page of Greek History” and describes
the very first events of the crisis in home affairs as well as the immense
pressure in foreign policy. The position the author takes on the events is
very interesting, because he does not identify himself with the Greeks and
describes the society with relative distance, as an external observer. On
the other hand, his diaries do not lack subjectivity. Mineyko presents his
political views in an explicit way and criticizes political personalities. He
also informs about the reactions of the Greek people to the events, their
expectations and fears. Therefore, the diaries consist in a peculiar approach
to a turbulent period in history and a testimony which remains unknown to
Greek historians, because the manuscripts have not been translated from
Polish yet.
Λέξεις κλειδιά: Μινέικο, ημερολόγιο, Εθνικός Διχασμός, 1915

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ:
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟΥ
ΣΤΟΝ ΣΟΦΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
Δημήτρης Χαριτόπουλος
Στην περίοδο του Μεσοπολέμου με τη σταδιακή διάδοση των μαρξιστικών ιδεών η ελληνική αρχαιότητα γίνεται αντικείμενο αντίπαλων διεκδικήσεων που προβάλλουν ιδεαλιστές και μαρξιστές, φιλελεύθεροι αστοί
και αριστεροί. Ο θεσμός της δουλείας και η ταξική διαστρωμάτωση της
αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, ο διεθνιστικός προσανατολισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (στο εξής ΚΚΕ) και οι χρήσεις της ελληνικής αρχαιότητας από τους «επίσημους» επιμελητές της, δηλαδή τους
ιδεαλιστές διανοούμενους και την εκάστοτε κρατική εξουσία, απομακρύνουν τους αριστερούς από τον ιδεαλιστικό ελληνοκεντρισμό με τον οποίο
συνυφαίνεται από τον 19ο αιώνα ο δεσπόζων λόγος περί ελληνικής αρχαιότητας. Η άρνηση αυτή που εκδηλώνεται ως πολεμική απέναντι στα αντίπαλα στρατόπεδα είναι έκδηλη σε κείμενα, επώνυμα αλλά και ανώνυμα,
που δημοσιεύονται σε περιοδικά της κομμουνιστικής και της ευρύτερης
Αριστεράς την περίοδο του Μεσοπολέμου.1 Παράλληλα, όμως, εκδηλώνεται και βαθμιαία αναπτύσσεται μια προσπάθεια προσάρτησης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού σε μια αριστερή ατζέντα, προσπάθεια που μπορεί
με ασφάλεια να ερμηνευθεί ως πρακτική αυτοπροσδιορισμού της Αριστεράς εντός της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς και ως αντίδραση απέναντι
στον κλιμακούμενο μέσα στον Μεσοπόλεμο εκφασισμό.2
Ήδη το 1924 δημοσιεύονται τρία κείμενα στα οποία οι συντάκτες
τους αναζητούν στην αρχαιοελληνική σκέψη και ζωή σοσιαλιστικές και
κομμουνιστικές ιδέες. Οι τίτλοι είναι χαρακτηριστικοί : «Ο φιλόσοφος
Αριστοτέλης και ο Κομμουνισμός στην Ελλάδα» του Κώστα Βαφειάδη
στο Κομμουνιστικόν Βήμα, «Σοσιαλισμός και κομμουνισμός στην αρχαία Ελλάδα» του Κωνσταντίνου Ν. Γιομπρέ στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση και «Οι σοσιαλιστικές ιδέες του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη» του Ιωάννη Κουτσοχέρα στη Σοσιαλιστική Ζωή. Αξιόλογο ως προς
1
2

Για τα αριστερά έντυπα του μεσοπολέμου, βλ. Νούτσος (1992 και 1993).
Βλ. Χαριτόπουλος (2017).
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την επιστημονική του τεκμηρίωση είναι το κείμενο που δημοσιεύει ο
Κωνσταντίνος Γεωργούλης στην Αναγέννηση του Δημήτρη Γληνού το
1928 «Οι γνωσιολογικές προϋποθέσεις του μαρξισμού», στο οποίο αναζητά τις ελληνικές ρίζες του διαλεκτικού υλισμού στον Ηράκλειτο και
στην αριστοτελική λογική. Κι ενώ σε περιοδικά της ευρύτερης Αριστεράς, όπως το Σήμερα και η Σοσιαλιστική Ζωή, ενδιαφέρει η συνάφεια
του σύγχρονου σοσιαλισμού με τον αρχαιοελληνικό ανθρωπισμό3, στα
έντυπα που συντάσσονται με το ΚΚΕ (Πρωτοπόροι, Νέοι Πρωτοπόροι,
Ριζοσπάστης) τα σχετικά με την ελληνική αρχαιότητα κείμενα είναι πολύ
πιο μαχητικά. Εκτός από την εικόνα της δουλοκτητικής αρχαιότητας την
οποία εργαλειοποιεί η κυρίαρχη αστική τάξη, για να προωθήσει συμφέροντά της4, προβάλλονται οι εικόνες μιας διαφορετικής αρχαιότητας
: ανθρωπιστικής και λαϊκής, ριζικά αντίθετης προς την ιδεοκρατία της
εποχής5, προς τις επιδιώξεις του εγχώριου κεφαλαίου6 και προς την αποστεωμένη φιλολογική επιστήμη7, πολιτικά κριτικής ενάντια στον φασισμό8 ή και λαοκρατικής, της οποίας το πνεύμα διασώζεται από τον σύγχρονο σοβιετικό πολιτισμό9. Διαβλέπει κανείς σ’ αυτά τα κείμενα μια
ταυτοτική αναζήτηση της Αριστεράς και μια προσπάθεια οικείωσης του
στιγματισμένου ως εθνικά αλλότριου μπολσεβικισμού εντός της καθιερωμένης ελληνικής αρχαιότητας.
Το ενδιαφέρον των αριστερών να οικειοποιηθούν ανοιχτά την ελληνική αρχαιότητα τερματίζεται με την επιβολή της μεταξικής δικτατορίας, η οποία θέτει όρια στην ελεύθερη κριτική. Αρκετοί από τους αριστερούς διανοούμενους φιλοξενούνται στο περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα
(1935-1941) όσο τη διεύθυνσή του την έχει ο Δημήτρης Φωτιάδης. Στο
περιοδικό δημοσιεύονται κείμενα αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος των
μαρξιστών Γιάννη Κορδάτου, Γιάννη Μηλιάδη, Χρήστου Καρούζου και
3
4
5
6

7
8
9

Χαριτόπουλος (2017 : 139 και 140).
Σ. [=Σκλάβος] (1927)˙ Πρωτοπόρος (1932)˙ Λουκίδης (1934).
Γληνός (1935).
Χαρακτηριστικό είναι το υπογεγραμμένο από τη συντακτική ομάδα των Νέων
Πρωτοπόρων τον Ιούλιο του 1934 «Αρχαίο πνεύμα και σύγχρονη πραγματικότητα»,
που φιλοδοξεί να παίξει έναν καθοδηγητικό ρόλο, εγγράφοντας το αρχαιοελληνικό
παρελθόν στις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Βλ. επίσης, Κοντός (1934).
Στάθης [=Γεωργούλης] (1932).
Καρβούνης (1936β)˙ Στάρκος [=Κόντος] (1936).
Μαυροθαλασσίτης [=Καρβούνης] (1934)˙ Καρβούνης (1936α)˙ Ζεύγος (1936).
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Παναγή Λεκατσά, τα οποία με σαφώς ηπιότερη γλώσσα από αυτή της προηγούμενης περιόδου μιλούν για το κοινωνικό νόημα της αρχαιοελληνικής
κληρονομιάς και την πνευματική αξία της για τον λαό. Ας σημειωθεί ότι
την ίδια περίοδο ο Νίκος Ζαχαριάδης με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
απορρίπτει κάθε σχέση των Νεοελλήνων με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στα κείμενα που συντάσσει στις φυλακές της Κέρκυρας Ο αληθινός
Παλαμάς (1937) και Θέσεις για την ιστορία του ΚΚΕ (1939), συνδέοντας
την απελευθέρωση από το αρχαιοελληνικό παρελθόν με την απαίτηση για
απελευθέρωση του λαϊκού αισθήματος από την αστικοτσιφλικάδικη μεγαλοϊδεατική προπαγάνδα. Τα κείμενα αυτά, όμως, δημοσιεύονται σε μορφή
βιβλίου αργότερα, το πρώτο το 1944 και το δεύτερο το 1945.
Λείπει ακόμη από τους αριστερούς μια προσέγγιση της ελληνικής αρχαιότητας που θα διέπεται από ένα σύνολο αρχών, ικανό να αντιπαρατεθεί
στα στρατόπεδα των ιδεαλιστών και των εθνικιστών, που έχουν προνομιακά ιδιοποιηθεί τον λόγο περί ελληνικής αρχαιότητας. Πολύ περισσότερο
εκκρεμεί ένας συνεκτικός λόγος για την αρχαιότητα που θα υπερβαίνει τη
συναισθηματική ταύτιση ή την απλουστευτική ταύτιση με τον μπολσεβικισμό και θα χαράζει πειστικά γραμμές ιδεολογικής συνέχειας με τη σύγχρονη Αριστερά, αναβαθμίζοντας εθνικά και πολιτικά την τελευταία. Αυτό
το κενό δεν θα το καλύψει ο Γιάννης Κορδάτος, του οποίου η ανάλυση10
κινείται στη γενική γραμμή της ανθρωπιστικής αξίας της αρχαιοελληνικής
γραμματείας αλλά η έκδοση του πλατωνικού διαλόγου Σοφιστής από τον
Δημήτρη Γληνό το 1940, ο οποίος από το 1936 είναι επίσημα μέλος του
κομμουνιστικού κόμματος11.
Ο Δημήτρης Γληνός (1882-1943) είναι η αξιολογότερη περίπτωση
αριστερού διανοουμένου στον Μεσοπόλεμο, όχι μόνο διότι γνώριζε
καλά τη μαρξιστική φιλοσοφία αλλά και διότι ήταν εξοικειωμένος με την
αστική διανόηση. Πολέμησε με οξύτητα σε μια σειρά κειμένων με τον
τίτλο «Πνευματικές μορφές της αντίδρασης»12, που δημοσίευσε στους
Νέους Πρωτοπόρους στα έτη 1932-1933, την ιδεοκρατική φιλοσοφία,
10 Βλ τα κείμενά του στο περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα «Εμείς και οι αρχαίοι»
(11.3.1939) και «Οι κοινωνιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και η αρχαία μας ιστορία»
(5.8.1939) και το βιβλίο του Τα αρχαία ελληνικά γράμματα και η αξία τους (1940).
11 Σχετικά με τη σταδιακή πορεία του Δ. Γληνού προς τον μαρξισμό και τον κομμουνισμό,
βλ. Μπιτσάκης, (1993).
12 Αναδημοσιευμένα στο Γληνός (1975 : 50-94).
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τον θρησκευτικό μυστικισμό, την επιστήμη και την εκπαίδευση της εποχής ως ιδεολογικούς μηχανισμούς καθυπόταξης του λαού και υπερασπίστηκε στην πράξη το χρέος των αριστερών διανοουμένων για ερμηνεία
και αλλαγή του κόσμου.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την εκτενή εισαγωγή του Γληνού στην έκδοση του Σοφιστή ως μια αριστερή μετασχηματιστική ανάγνωση του πλατωνικού στοχασμού στο πλαίσιο της θεωρίας του μετασχηματισμού (Transformationstheorie), όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από το ερευνητικό κέντρο Collaborative Research Center 644
«Transformations of Antiquity», το οποίο εδράζεται στο πανεπιστήμιο
Humboldt του Βερολίνου13. Οι επιστήμονες του συγκεκριμένου ερευνητικού κέντρου επικεντρώνονται στην περιγραφή και ανάλυση ευρύτερων
πολιτισμικών αλλαγών στον δυτικό κόσμο, μελετώντας τη σχέση αμοιβαιότητας και ανταλλαγής ανάμεσα στη μεταγενέστερη κοινωνία, η οποία
αντλεί από την αρχαιότητα δυνατότητες αυτοπροσδιορισμού και προσανατολισμού, και στην αρχαιότητα, η οποία μέσα από πρακτικές οικειοποίησης, αφομοίωσης, ενσωμάτωσης, προσαρμογής, συμπλήρωσης και
επανερμηνείας ανακατασκευάζεται. Χρησιμοποιούν τον όρο αλληλοποίηση (Allelopoiese), για να συνοψίσουν τις διαδικασίες αυτού του αμοιβαίου
μετασχηματισμού. Η θεωρία αυτή μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις
μεταγενέστερες αναφορές στην αρχαιότητα όχι ως μια μονής κατεύθυνσης
πρόσληψη ενός αμετακίνητου και παγιωμένου αντικειμένου αλλά ως μια
αμφίδρομη κίνηση αμοιβαίου μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί
να μελετηθεί και η εισαγωγή του Γληνού, η οποία, συυγκροτώντας έναν
Πλάτωνα διαφορετικό από τις δεσπόζουσες ιδεαλιστικές εικόνες του στον
Μεσοπόλεμο, αναβαθμίζει την Αριστερά ως επιμελητή του παρελθόντος,
εφοδιάζοντας την με εργαλεία ανάλυσης και αλλαγής του κόσμου.
Ο Γληνός δημοσιεύει τον Σοφιστή με το ψευδώνυμο Δ. Αλεξάνδρου
το 1940 στις εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλου με εισαγωγή, αρχαίο κείμενο,
μετάφραση και σχόλια. Η εισαγωγή14 αποτελείται από τρία κεφάλαια :
1.«Μερικοί στοχασμοί για τη σημερινή θέση των ανθρωπιστικών γραμμάτων στην Ελλάδα», 2.«Μερικοί στοχασμοί για τον Πλάτωνα» και 3.
13 Hartmut Böhme, Lutz Bergemann, Martin Dönike, Albert Schirrmeister, Georg Toepfer,
Marco Walter και Julia Weitbrecht (2011: 39-56).
14 Πλάτων (1990: 3-178).
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«Η θέση του Σοφιστή μέσα στο πλατωνικό έργο. Μια πλατωνική τετραλογία». Τα τρία κεφάλαια συνδέονται στενά και πρέπει να συνεξετάζονται : στο πρώτο ο Γληνός προβάλλει το αίτημα για μια δημιουργική
μετουσίωση των πολιτισμικών αξιών της αρχαιότητας στη βάση των
σύγχρονων κοινωνικών αναγκών του λαού με τη μέθοδο που αποκαλεί
δυναμικός ρεαλισμός˙ στο δεύτερο προσεγγίζει ιστορικά τον Πλάτωνα
και την πορεία του στοχασμού του εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο και
στο τρίτο πιστοποιεί τη μετατόπιση της πλατωνικής φιλοσοφίας με την
ανάλυση του Σοφιστή.
Έχει δικαιολογημένα επισημανθεί ότι ο όρος δυναμικός ρεαλισμός
χρησιμοποιείται αντί του όρου διαλεκτικού υλισμού, καθώς ο μαρξιστής
Γληνός κατέφυγε σε μια συνθηματική γλώσσα, για να αποφύγει τη μεταξική λογοκρισία.15 Ωστόσο, αυτή η εξίσωση παραβλέπει τις ποικίλες επιρροές που δέχτηκε ο Γληνός στη συγκρότηση του όρου όχι μόνο από τη μαρξιστική σκέψη, αλλά και από την ερμηνευτική του Dilthey, τη γερμανική
φιλοσοφία16, την επιστήμη της ψυχολογίας, τις σύγχρονες για την εποχή
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και την εγελιανή διαλεκτική, που βέβαια
που δεν μπορούν να παρουσιαστούν εδώ στον βαθμό που προτίθεμαι να
επικεντρωθώ σε ό,τι οφείλει ο όρος αυτός στην προσέγγιση του Πλάτωνα
και ειδικότερα στην ανάγνωση του πλατωνικού Σοφιστή.
Την εισαγωγή του Γληνού μπορούμε να την θεωρήσουμε ως την τελική θέση που έχει διαμορφωθεί ύστερα από δεκαετίες θεωρητικού και
έμπρακτου ενδιαφέροντος αναφορικά με τη θέση των αρχαιογνωστικών
σπουδών στη σύγχρονη Ελλάδα.17 Ταυτοχρόνως η εισαγωγή ως κείμενο
πολεμικής φιλοδοξεί να διευθετήσει ένα ακόμη, χρόνιο για τον Γληνό,
ζήτημα, την αντιπαράθεσή του με τους ιδεαλιστές, τους συντάκτες των
15 Λογάρης [=Καρούζος] (1946: 17)˙ Αποστολοπούλου (1983: 62)˙ Μπαγιώνας (1985:
14)˙ Έλλη Παππά (1985: 36).
16 Αποστολοπούλου (1983: 60-61).
17 Σημαντικός σταθμός στην ενασχόληση του Γληνού με το συγκεκριμένο ζήτημα συνιστά
η μελέτη του Δημιουργικός Ιστορισμός, που κυκλοφορεί το 1920 (έχει αναδημοσιευτεί
στο Γληνός 1971: 13-34). Στη μελέτη αυτή, ο Γληνός απέναντι στην άγονη, καθότι φορμαλιστική, απομίμηση των αρχαίων Ελλήνων, που προωθεί η παρακμάζουσα άρχουσα
τάξη, προκρίνει τον δημιουργικό ιστορισμό, τον αρμονικό συνδυασμό των αξιών του
παρελθόντος με τις ορμές και τις πρακτικές ανάγκες του λαού στο παρόν. Για μια
ιστορική παρουσίαση της πολύχρονης ενασχόλησης του Γληνού με τις ανθρωπιστικές
σπουδές, βλ. Δημητράκος (1997).
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περιοδικών Ιδέα ((1933-1934) και Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των
Επιστημών (1929-1941) και τον Ιωάννη Συκουτρή.18
Είναι πεποίθηση του Γληνού ότι η επιστροφή στο παρελθόν (εν προκειμένω οι αρχαιογνωστικές σπουδές) την οποία αποκαλεί αναβίωση, για να
τη διακρίνει από την επιβίωση, την ασύνειδη δηλαδή διατήρηση του παρελθόντος, γίνεται πάντοτε με κριτήριο το παρόν και εγγράφεται σε σχέσεις εξουσίας, στον βαθμό που οι διανοούμενοι της εκάστοτε κυρίαρχης
κοινωνικής τάξης επιβάλλουν μιαν ανάγνωση, μια κοσμοθεωρία, η οποία
υπηρετεί τα συμφέροντα της τελευταίας.
Στο πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής ο στοχασμός γύρω από την αναβίωση και η διαχρονική παρουσίαση της ιστορίας των ανθρωπιστικών σπουδών δείχνουν ότι ο Γληνός συνειδητοποιεί τη μετασχηματιστική σημασία
που έχει στην ιστορική διαδρομή η προσέγγιση της αρχαιότητας για τη
συγκρότηση νεότερων πολιτισμών. Ανατέμνοντας τη νεοελληνική ιδεολογία, ο Γληνός αποδομεί τον φορμαλισμό και τον αριστοκρατισμό των
ανθρωπιστικών σπουδών στη σύγχρονή του Ελλάδα και το ιδεολόγημα
της αδιάσπαστης ελληνικής συνέχειας.19 Αυτό που προτείνει ως γόνιμη
αναβίωση του παρελθόντος είναι ο δυναμικός ρεαλισμός, του οποίου οι
επιδιώξεις μπορούν να συμπυκνωθούν στα εξής : ερμηνεία και βίωση του
ιστορικού γίγνεσθαι, ανασύνθεση μιας ιστορικής εποχής στην ολότητά της
με τη συνδρομή των επιστημών της βιολογίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της ιστορίας του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου, κατανόηση της αιτιοκρατίας και της κατευθυντήριας γραμμής της ιστορίας και
προσανατολισμό της πράξης στο παρόν με τη μετουσίωση πολιτισμικών
αξιών του παρελθόντος σύμφωνα με τις ανάγκες του παρόντος.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εισαγωγής ο Γληνός εφαρμόζει τη μέθοδο
του δυναμικού ρεαλισμού σε μια ολιστική προσέγγιση του ιστορικού δεδομένου Πλάτωνας, συνδυάζοντας - στα όρια μιας σύντομης εισαγωγής
στον βίο του φιλοσόφου στην οποία μάλιστα αναπτύσσονται και μεθοδολογικά ζητήματα - βιολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική ανάλυση και ιστορία της φιλοσοφίας. Μελετώντας ο Γληνός τον Πλάτωνα, η
διανόηση του οποίου, όπως γράφει, «[ο]λοένα υψώνεται […] σε κεντρική
18 Σχετικά με αντιπαραθέσεις μεταξύ ιδεαλιστών και αριστερών κατά την περίοδο του
μεσοπολέμου, βλ. Τσάκωνας (1988).
19 Βλ. σχετικά Μπαγιώνας (1985) και Αξελός (1995: 15-17 και 27-36).
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‘εστία’ του ελληνικού στοχασμού»20, επιτίθεται στη σύγχρονη ιδεοκρατία
που, κατά τον Γληνό, συνδέει τη γνώση του πλατωνικού στοχασμού με διεκδικήσεις εξουσίας και με την πολεμική κριτική της απέναντι στον ιστορικό υλισμό. Χωρίς να δηλώνεται, είναι σίγουρο ότι ο Γληνός αναφέρεται
κυρίως στους συντάκτες του περιοδικού Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας
των Επιστημών, με τους οποίους έχει συγκρουστεί σφοδρά στο παρελθόν
από τις σελίδες των Νέων Πρωτοπόρων.21
Η μέθοδος του δυναμικού ρεαλισμού, με την οποία ο φιλόσοφος και
το έργο του εντάσσονται στο ιστορικό συγκείμενο τους, επιτρέπει στον
Γληνό να σχετικοποιήσει μια φιλοσοφία που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα του απόλυτου, παρουσιάζοντάς την ως όχημα της ιστορικότητάς
της, να φωτίσει παράλληλα την εξελικτική της πορεία και την πρωτότυπη
για την εποχή δύναμή της και, τέλος, να αποδομήσει τον ιδεαλισμό της
πρόσληψης του πλατωνικού στοχασμού, υποβαθμίζοντας ό,τι είχε πριμοδοτηθεί, προβάλλοντας και αφομοιώνοντας ό,τι είχε αποκλειστεί. Η όλη
προσπάθεια μάλιστα παίρνει για τον Γληνό χαρακτήρα επιστημονικής και
πολιτικής προσφοράς προς τον λαό22, διαχωρίζοντας έτσι άρδην τη θέση
του για τον ρόλο του διανοουμένου τόσο από τους συντάκτες του Αρχείου
όσο και από την αριστοκρατικότητα του Συκουτρή23.
20 Πλάτων (1990: 65).
21 Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού, την οποία αποτελούν οι Κωνσταντίνος Τσάτσος,
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και Μιχαήλ Τσαμαδός,
στην ανασκόπηση για τα τρία χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού («Τρία χρόνια
του ‘‘Αρχείου’’», Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, τ. Δ΄ (19321933), σ. i-iv.) δηλώνει με σαφήνεια τον ιδεολογικό προσανατολισμό του περιοδικού
ως μια σοβαρή αντιμετώπιση και της ψευδοϊδεοκρατίας και του ιστορικού υλισμού.
Βέβαια από την ανάγνωση του προλογικού αυτού σημειώματος γίνεται φανερό ότι ο
κύριος αντίπαλός τους είναι η μαρξιστική θεώρηση, η οποία ερμηνεύει την ιστορία των
ιδεών ως προϊόν, εντοπισμένων σε συγκεκριμένα κάθε φορά συμφραζόμενα, υλικών
δεδομένων και σχέσεων εξουσίας καταπολεμώντας οποιαδήποτε προσέγγιση υπό το
πρίσμα της αξίας που αναζητά στο ιστορικό γίγνεσθαι άχρονα νοήματα.
22 Πλάτων (1990: 82).
23 Θέσεις που διατυπώνει ο Συκουτρής στα κείμενά «Επιλεγόμενα εις το έργον του
Th. Zielinski Ημείς και οι Αρχαίοι» του 1928 και «Η ελληνική αρχαιότης και η
μεταπολεμική πνευματική ζωή» του 1936 (αναδημοσιευμένα στο Συκουτρής 2006: 1179 και 225-261) αναφορικά με την αιωνιότητα του αρχαίου πνεύματος και τη σύγχρονη
ανάγκη για μια πνευματική αριστοκρατία κατά το πρότυπο των αρχαίων φιλοσόφων
στιγματίζονται έντονα από τον Γληνό και ανατρέπονται στην ανάλυσή του, χωρίς
βέβαια να κατονομάζεται ο εκφραστής τους.
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Ο «θείος» Πλάτων24 απομυθοποιείται : η πλατωνική αναζήτηση του
απόλυτου προσγειώνεται στα δεδομένα της ατομικής και κοινωνικής
πραγματικότητας και παρουσιάζεται ως φυγή του φιλοσόφου από τον πολιτικό κόσμο της εποχής του. Αντί για έναν Πλάτωνα αναχωρητή που
επιλέγει συνειδητά την ξενότητά του προς τις ιδεολογικές και πολιτικές
εκδοχές της εποχής του αποσυρόμενος στην Ακαδημία, όπως τον οικειοποιείται ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στο κείμενό του «Ο πνευματικός
άνθρωπος και ο όχλος»25, ο Γληνός - ανατρεπτικά για την εποχή - «διαβάζει» μια τραγική σε προσωπικό επίπεδο ιστορία. Αναζήτηση του απόλυτου και φυγή από την πραγματικότητα θρέφονται από την «ντροπαλοάτολμη ιδιοσυγκρασία»26 του Πλάτωνα, τα αρνητικά οικογενειακά του
βιώματα - ιδιαίτερα την τραυματική σχέση με τη μητέρα -, τις αντιδημοκρατικές του καταβολές και τον ερωτικό του ασκητισμό˙ ενισχύονται από
την αποστροφή του προς την κυρίαρχη, γέννημα της δημοκρατίας, σοφιστική˙ βρίσκουν καταφύγιο στη διδασκαλία του Σωκράτη˙ οξύνονται περαιτέρω από τις απογοητεύσεις που γεννούν η σταδιακή αποσύνθεση της
πόλης-κράτους, ο ταραγμένος κοινωνικοπολιτικός περίγυρος της εποχής,
η τραγική τύχη του ιδανικού φιλοσόφου Σωκράτη κι εντέλει οι ανεπιτυχείς προσπάθειες να εφαρμοστεί η ιδεώδης πολιτεία στη Σικελία.
Αποδομεί ο Γληνός τόσο τη θεωρία των ιδεών ως «τον τύπο της θεολογικής στο βάθος επιστημοσύνης που χρησιμοποιεί και το ‘Λόγο’ και το ‘υπέρ
Λόγον’ για να καταλήξει τελικά στο ασύλληφτο μυστήριο»27 όσο και την
πολιτική θεωρία που αναπτύσσει ο Πλάτωνας στην τριλογία της Πολιτείας,
του Πολιτικού και των Νόμων ως φιλοσοφία «μιας ιεραρχημένης κοινωνίας
που θεμελιωνόταν απάνω στη διαίρεση ανθρώπων σε κοινωνικές κατηγορίες»28. Υποστηρίζει ότι η θεωρία των ιδεών και ο πολιτικός στοχασμός του
24 Κανελλόπουλος (1934: 15).
25 Κανελλόπουλος (1934). Ο Κανελλόπουλος στο κείμενό του μιλά για τη μοναξιά του
πνευματικού ανθρώπου σε εποχή κρίσης, η οποία μετατρέπει τον λαό σε όχλο, και
δηλώνει την ξενότητα του ίδιου ως διανοούμενου από τα πνευματικά και πολιτικά
ρεύματα της εποχής του, τόσο από τον φιλελεύθερο ατομικισμό όσο και από τον
κομμουνισμό. Η εμβληματική μορφή του διανοούμενου ως ξένου είναι για τον
Κανελλόπουλο ο Πλάτωνας ο οποίος, απογοητευμένος τόσο από τους δημοκρατικούς
και τους ολιγαρχικούς όσο και από τον όχλο των πολιτών, αποσύρεται στον θεωρητικό
βίο, κερδίζοντας έτσι ένα πιο καθαρό κριτικό βλέμμα.
26 Πλάτων (1990: 105)
27 Πλάτων (1990: 116)
28 Πλάτων (1990: 117)
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Πλάτωνα αντιπροσωπεύουν την «αναδρομική-ανασταλτική-εξυψωτική»
προσπάθεια του αριστοκράτη φιλοσόφου «να συγκρατήσει έναν κόσμο που
γκρεμίζεται»29. Κρίσιμη και μεταβατική θεωρεί ο Γληνός και τη σύγχρονη
εποχή του, η οποία θα κρίνει τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του νέου
ελληνισμού. Και όταν χαρακτηρίζει το πολιτικό πρόγραμμα του Πλάτωνα ως «πρότυπο για κάθε φιλοσοφία συντήρησης και αναδρομής, που παρουσιάζεται απάνω στη διαδρομή της αποσύνθεσης μιας κοινωνίας»30, ως
πρότυπο που «δεν έπαψε ποτέ να επιφαίνεται μέσα στη φιλοσοφική σκέψη,
όταν ανάλογα προς τα κοινωνικά αίτια, που δημιούργησαν τον πλατωνικό στοχασμό, απαιτούν μιαν έκφραση μέσα στο ιδεολογικό εποικοδόμημα»31, στρέφει την πολεμική του ενάντια στην ιδεοκρατική πρόσληψη του
Πλάτωνα. Πολύ περισσότερο, όταν σημειώνει πως η πλατωνική φιλοσοφία
ανακτά την ισχύ της «[κ]άθε φορά, που παρουσιάζεται η ανάγκη να εγκαθιδρυθεί ή να συγκρατηθεί ή να αποκατασταθεί μια ιεραρχική τάξη μέσα
στην κοινωνία που προϋποθέτει μια βασική διαίρεση των ανθρώπων σε
ψυχοφυσικές κατηγορίες»32, μολονότι μιλά γενικά, δύσκολα κρύβεται ότι
αναφέρεται στην προσπάθεια του εγχώριου και του γερμανικού φασισμού
να σφετεριστεί τον Πλάτωνα.33
Η φωτεινή πλευρά του Πλάτωνα βρίσκεται για τον Γληνό αλλού, σε
ό,τι μέχρι την εποχή του δεν είχε προσεχθεί : στην αδιάκοπη εξέλιξη μιας
επιστημολογικής αναζήτησης που δεν αποσυνδέθηκε πότε από την πράξη αλλά συνδιαλέχθηκε ενεργητικά με επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά
ζητήματα.34 Ο άτολμος να αναλάβει πολιτικό ρόλο στην πόλη του και μονίμως ανικανοποίητος Πλάτωνας διοχέτευσε τον θρεμμένο από την τάξη
του αλλά ανολοκλήρωτο πολιτικό του πόθο στη διαρκώς ανανεούμενη
και διαλεγόμενη με την πραγματικότητα αναζήτηση εκείνης της επιστήμης η οποία θα θεμελίωνε τη δίκαιη πολιτεία. Αντιμετωπίζοντας τον πλατωνικό στοχασμό ως ένα έργο εν προόδω που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ35,
29
30
31
32
33

Πλάτων (1990: 113)
Πλάτων (1990: 115).
Πλάτων (1990: 109).
Πλάτων (1990: 117).
Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι ο Γληνός ήταν ενήμερος για τον ναζιστικό σφετερισμό
του Πλάτωνα, κατά τον οποίο ο έλληνας φιλόσοφος προπαγάνδιζε τον φυλετισμό και
το ρατσιστικό κράτος. Βλ. σχετικά Chapoutot (2012 : 275-201).
34 Πλάτων (1990: 100).
35 Πλάτων (1990: 99).
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ο Γληνός παρακάμπτει ως μια περιορισμένη φάση στην πορεία του πλατωνικού στοχασμού την εμβληματική για τους ιδεαλιστές θεωρία των
ιδεών, η στατικότητα της οποίας σε φανερή, κατά τον Γληνό, σύγκρουση
με τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές άφηνε τον Πλάτωνα μονίμως ανικανοποίητο, και ανιχνεύει στους ύστερους διαλόγους του, δηλαδή στην τετραλογία Θεαίτητος, Παρμενίδης, Σοφιστής και Πολιτικός, τη ριζοσπαστικά
αναθεωρητική στροφή προς ένα δυναμικό ιδεαλισμό, που ανατρέπει το
κλασικό φιλοσοφικό οικοδόμημα των μέσων διαλόγων της ώριμης περιόδου (Φαίδων, Μένων, Πολιτεία). Την αενάως εξελισσόμενη φιλοσοφική
αναζήτηση του Πλάτωνα ο Γληνός δεν την παρουσιάζει ως προϊόν μιας
άνωθεν και έξωθεν της κοινωνικής ζωής θεωρίας αλλά ως μια «αδιάκοπη
αλληλεπίδραση ζωής και στοχασμού»36. Έχει, κατά τον Γληνό, παιδευτική αξία37 για τους κατοπινούς η εικόνα αυτή του Πλάτωνα, που συνάδει
με το τον ρόλο τον οποίο καλούνται να διαδραματίσουν οι ανθρωπιστικές
σπουδές και ο διανοούμενος στη σύγχρονή του εποχή σύμφωνα με το
πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής. Κι εντέλει, μολονότι ο Πλάτωνας υπήρξε
ο ηγέτης του ιδεαλισμού, «[η] φιλοσοφία του είναι μια φιλοσοφία ενέργειας, όχι παθητική θεώρηση. Θέλει να κατανοήσει το αληθινό, για να
αλλάξει τον κόσμο τον ορατό, να τον εξυψώσει. Δεν ζητάει να διαπλάσει
μια απόκοσμη φιλοσοφία ενός αυτάρεσκου και ομφαλοσκόπου αναχωρητή»38. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι τα τεκμήρια που κομίζει ο Γληνός,
αν εξαιρέσουμε τις προσπάθειες του Πλάτωνα να εφαρμόσει τις ιδέες του
στη Σικελία, αντλούνται κυρίως από τους διαλόγους του φιλοσόφου και
τις μετατοπίσεις των θεωρητικών αναζητήσεών του.
Στο τρίτο κεφάλαιο ο Γληνός καταπιάνεται με τον Σοφιστή. Στον συγκεκριμένο διάλογο ο Πλάτωνας επιχειρεί να ορίσει τον σοφιστή και στρεφόμενος ενάντια στην ψευδολογία του, προσπαθεί να ανατρέψει τη σοφιστική θέση ότι το ψεύδος δεν υπάρχει και ότι καθετί που ομολογείται είναι
αναγκαστικά αληθές. Εφόσον η θέση αυτή των σοφιστών ερείδεται στον
μονισμό του Παρμενίδη, που δέχεται ότι υπάρχει μόνο το είναι και όχι το
μη είναι και ότι σε αντίθεση με την ηρακλείτεια διαλεκτική του γίγνεσθαι το
ον είναι αιώνιο και αναλλοίωτο, χωρίς να υπάγεται στην κίνηση επομένως
36 Πλάτων (1990: 100).
37 Πλάτων (1990: 100, 106 και 108).
38 Πλάτων (1990: 106).
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και στη διαφορά, για τον Πλάτωνα είναι κρίσιμο να αποδείξει την ύπαρξη
του μη-όντος, γιατί έτσι θα καταδείξει την ψευδολογία των σοφιστών, οι
οποίοι παρουσιάζουν πράγματα που δεν είναι αληθινά ως αληθινά, εισάγοντας δηλαδή το μη-ον στη σφαίρα του όντος. Ο προσδιορισμός, όμως, του
μη-όντος περνά μέσα από την επαναπραγμάτευση του όντος. Το εγχείρημα
το αναλαμβάνει όχι ο Σωκράτης αλλά ένας Ελεάτης Ξένος που συνομιλεί
με τον Θεαίτητο. Η παρουσίαση της πλατωνικής διαλεκτικής είναι εκτός
του στόχου της παρούσας εργασίας, η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στα
σημεία που ο Γληνός εντοπίζει ως κεντρικά και τα οποία αφομοιώνει στη
συγκρότηση του όρου δυναμικός ρεαλισμός.
Το πρώτο σημείο αφορά τον ορισμό του όντος. Ο Πλάτωνας εξετάζοντας τη δυνατότητα που υπάρχει να προσδιοριστεί το μη-ον επανέρχεται
στο ερώτημα για το ον σε μια διαμάχη που στήνει ανάμεσα σε υλιστές
και ιδεαλιστές. Προβαίνει σε έναν ορισμό που είναι για τον Γληνό κλειδί,
καθότι ταυτίζει το ον με τη δύναμη. Σε μετάφραση του Γληνού ο ορισμός
είναι ο εξής : «Λέω λοιπόν, πως εκείνο, που από φυσικού του έχει μια
οποιαδήποτε δύναμη είτε να ενεργεί οπωσδήποτε απάνω σ’ έν’ άλλο είτε
να παθαίνει και το παραμικρό από το πιο μηδαμινό πράγμα έστω και για
μόνο μια φορά, καθετί τέτοιο είναι πραγματικό ‘ον’. Δηλαδή θέτω για ορισμό να ορίζουμε τα ‘όντα’, πως αυτά δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά δύναμη»
(247e)39. Η εισαγωγή της έννοιας δύναμις στον ορισμό του άλλοτε στατικού και αμετακίνητου όντος αποτελεί, για τον Γληνό - στον βαθμό που συνάδει με μια υλιστική οντολογία - ριζοσπαστική υποχώρηση του Πλάτωνα
από τον στατικό ιδεαλισμό και κριτική της δικής του ιδεοκρατίας του.
Το δεύτερο σημείο αφορά την απόδειξη για την ύπαρξη του μη-όντος,
που οδηγεί τον Πλάτωνα να αναγνωρίσει τη συνύπαρξη αντιθέτων μέσα
στο ον, ειδικότερα τη στατικότητα και την κίνηση ως γνωρίσματα των
όντων, και να αποδεχθεί τη μερική τουλάχιστον επικοινωνία των όντων
μεταξύ τους άρα, για τον Γληνό, και τη σχετικότητά τους.
Ας δούμε κάποια προβλήματα που συναρτώνται με τα σημεία αυτά.
Καταρχάς, ο Πλάτωνας δεν επανέρχεται στον ορισμό αυτό. Ο Ξένος Ελεάτης τον χαρακτηρίζει ως μια προσωρινή συνθηκολόγηση με τους υλιστές
39 Όλα τα αποσπάσματα από το πλατωνικό κείμενο είναι στη μετάφραση του ίδιου του
Γληνού.
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σε μια διαδικασία διερεύνησης του όντος40, εγκαταλείποντάς τον στη συνέχεια, για να ελέγξει τις θέσεις των ιδεαλιστών γύρω από το ον. Μάλιστα
αναγκάζεται να παραδεχτεί μετά από μεγαλύτερο έλεγχο την ανεπάρκειά
του προηγούμενου ορισμού (249b-c) και καταλήγει να τον αποδομήσει:
«δεν καταλαβαίνεις πως τώρα δα βρισκόμαστε στην πιο μεγάλη άγνοια
για το ‘ον’, τη στιγμή που μας φαίνεται πως κάτι τάχα λέμε;» (249e).41
Ο Γληνός, ωστόσο, επιμένει ότι η πλατωνική παραδοχή «τα ‘όντα’ δεν
είναι τίποτε άλλο παρά δύναμη» υπερβαίνει τη στατικότητα του είναι.
Και παρακάμπτει τόσο την ενδεχομενικότητα και την προσωρινότητα του
ορισμού όσο και τον κίνδυνο ένας τέτοιος ορισμός να συνηγορήσει υπέρ
σοφιστικών θέσεων42, με το επιχείρημα ότι η αδυναμία του Πλάτωνα να
απαλλαγεί πλήρως από «βασική στατικότητα του στοχασμού του»43 και το
πνεύμα της εποχής44 δεν επέτρεψαν την περαιτέρω επεξεργασία αυτού του
επαναστατικού ορισμού.
Το δεύτερο κρίσιμο σημείο της ανάγνωσης του Γληνού σχετίζεται με την
απόδειξη της ύπαρξης του μη-όντος, στην οποία προβαίνει ο Ξένος Ελεάτης
μετά το αδιέξοδο στην αναζήτηση του όντος. Στη νέα απόδειξη αναγνωρίζονται η στάση και η κίνηση ως γνωρίσματα των όντων και η μεταξύ των
όντων επικοινωνία. Ο Γληνός δέχεται ότι σε αυτή τη νέα απόδειξη αποκαλύπτεται η σχετικότητα των όντων και ταυτίζει ανεπιφύλακτα τις νέες
ιδιότητες τους με την έννοια δύναμις που χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο ορισμό του όντος, παρόλο που δεν είναι αυτονόητο πως η δύναμη να
ενεργεί και να πάσχει το ον είναι ακριβώς ίδια με τη δύναμη των όντων να
επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον Γληνό, η sine qua non προϋπόθεση της
δύναμης για την ύπαρξη του όντος, η αναγνώριση της στάσης και της κίνησης ως γνωρισμάτων των όντων και η δυνατότητα επικοινωνίας των όντων
συνιστούν απόδειξη της σχετικότητάς τους και σηματοδοτούν το πέρασμα
του Πλάτωνα από τον στατικό στον δυναμικό ιδεαλισμό. Αφομοιώνονται
από τον μαρξιστή διανοούμενο στον δικό του δυναμικό ρεαλισμό, ο οποίος
40 «ΞΕ. Καλά. Ίσως αργότερα και σε μας και σ’ αυτούς μας φανεί διαφορετικά. Ας μένει
όμως τώρα τούτο δω συμφωνημένο ανάμεσα σ’ εμάς και σ’ αυτουνούς» (248a).
41 Σχετικά με την προσωρινότητα του ορισμού που ταυτίζει το ον με τη δύναμη, βλ.
Crowley (1999).
42 Βλ. σχετικά με αυτά τα ζητήματα Ambuel (2007: 113-117 και 148-154).
43 Πλάτων (1990: 149).
44 Πλάτων (1990: 176).
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διευρύνει τα όρια της πλατωνικής κατάκτησης με την αναγνώριση των γενετικών σχέσεων μεταξύ των όντων εντός του αενάως μεταβλητού ιστορικού
γίγνεσθαι, σύμφωνα με τις αρχές του διαλεκτικού υλισμού. Με τα λόγια του
Γληνού «[έ]να βήμα χωρίζει την πλατωνική […] διαλεχτική των εννοιών
από τη διαλεχτική, που θέλει να εξηγήσει όχι την απλή επικοινωνία, παρά
την αιτιακή και γενετική σχέση και εξέλιξη των ιδεών από την συνύπαρξη
των αντιθέτων και την κίνηση, που γεννιέται από την τάση για ν’ αρθεί η
αντίθεση».45 Στη διαλεκτική αυτή αναγνωρίζουμε δύο θεμελιώδεις νόμους
του διαλεκτικού υλισμού, τον νόμο της ενότητας και της πάλης των αντιθέτων46 και τον νόμο της άρνησης της άρνησης47.
Εξαιρετικής σημασίας είναι και η επαναλαμβανόμενη επισήμανση του
Γληνού ότι η μετατόπιση αυτή του Πλάτωνα απορρέει από την κριτική
που του ασκήθηκε, από τη συνεχή παρακολούθηση της πραγματικότητας
και από την εμπειρία της πράξης. Όταν ο Γληνός στο πρώτο κεφάλαιο
της εισαγωγής αναζήτησε μέσα στην ετερογένεια των ανθρωπιστικών
σπουδών ένα αληθινό και αντικειμενικό κριτήριο που θα καταξιώνει τη
μελέτη και τη γνώση του παρελθόντος, το εντόπισε στην ίδια την πράξη.48
Το κριτήριο αυτό, η πράξη ως γνωσιολογική αρχή, που αποτελεί βασική
μαρξιστική θέση49, ο Γληνός το αναγνωρίζει, όπως είδαμε, ως μοχλό της
εξέλιξης του πλατωνικού στοχασμού (δεύτερο κεφάλαιο) και το εντοπίζει
διατυπωμένο στον ίδιο τον Σοφιστή. Το εν λόγω χωρίο του διαλόγου αναφέρεται στους νέους που χειραγωγούνται από τους σοφιστές. Σε μετάφραση του Γληνού λέει τα εξής:
«Και οι περισσότεροι […] όταν περάσει αρκετός καιρός και προχωρήσουνε τα
χρόνια τους και πλησιάζουνε κοντύτερα την πραγματικότητα και τα παθήματα
45
46
47
48

Πλάτων (1990: 175).
Tom Bottomore, Laurence Harris, V. G. Kiernan και Ralph Miliband (2001: 143).
Tom Bottomore, Laurence Harris, V. G. Kiernan και Ralph Miliband (2001: 400).
«Ζωντανό, άρα αληθινό, είναι το σπέρμα που βλασταίνει. Το μόνο κριτήριο της
αλήθειας είναι η πράξη. […] Όπως στη γνώση του φυσικού κόσμου το μόνο κριτήριο
είναι η κύρωση από την πράξη, έτσι και στη γνώση του ιστορικού κόσμου. Η κύρωση
της ιστορικής γνώσης δεν είν’ άλλη καμιά παρά η ίδια η ζωή, η ιστορική δικαίωση.»
(Πλάτων 1990: 10-11)
49 Η μαρξιστική φιλοσοφία διαμόρφωσε μία νέα θεωρία της γνώσης, θέτοντας την
πράξη ως πηγή και κριτήριο ορθότητας της γνώσης. Η φιλοσοφία μόνο τότε μπορεί
να προσφέρει αντικειμενικές λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν κατά την
επιστημονική και κοινωνική εξέλιξη. Βλ. Tom Bottomore, Laurence Harris, V. G.
Kiernan και Ralph Miliband (2001: 437-440).
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τους υποχρεώνουνε ν’ αγγίζουνε με περισσότερη κατανόηση τα πράματα, δε
θ’ αναγκαστούν άραγες ν’ αλλάξουνε τις γνώμες, που σχημάτισαν τότες, έτσι
που τα μεγάλα εκείνα να τους φαίνονται τώρα μικρά και τα εύκολα δύσκολα
και ν’ αναποδογυριστούνε σύρριζα όλα τα φρασεολογικά εκείνα φαντάσματ’
από τ’ αποτελέσματα, που παρουσίασεν η πράξη;» (234 d-e)

Ο Γληνός σχολιάζοντας το παραπάνω χωρίο υπογραμμίζει κατηγορηματικά - παρά την αποσιώπηση αυτής της παραδοχής στη συνέχεια του
διαλόγου50 - ότι ο Πλάτωνας εδώ μας προτείνει ως γνωσιολογική αρχή την
πράξη, δηλαδή την άμεση επαφή με την πραγματικότητα, η οποία «ελέγχει
και διορθώνει τη γνώση»51. Πρόκειται για έναν τολμηρό αναχρονισμό που
συνίσταται στην απόδοση της μαρξιστικής γνωσιολογικής αρχής σε ένα
αρχαίο κείμενο και εντάσσεται στην αναθεωρητική και μετασχηματιστική
ανάγνωση του Πλάτωνα που αφομοιώνεται στη δημιουργία του δυναμικού
ρεαλισμού από τον Γληνό. Το πρόβλημα του όντος και του μη-όντος, για
τον Γληνό, δεν αντιμετωπίζεται ως μεταφυσικό όσο ως ένα πολιτικό ζήτημα μιας διερεύνησης που θα καταξιώσει τη γνώση με την εμπράγματη
εφαρμογή της στον πολιτικό στίβο. Ο αρχαίος φιλόσοφος, για τον Γληνό,
βλέπει τη φιλοσοφία ως ένα ζωντανό πρόβλημα και όχι ως ένα αυστηρό
σύστημα μεταφυσικών αρχών και με τον Σοφιστή του μας βοηθά, κατά τον
Γληνό, να δούμε τη θέση του πνευματικού ανθρώπου και τον ρόλο της φιλοσοφίας μέσα στην κοινωνία, θέση την οποία υποστήριξε στο προηγούμενο κεφάλαιο και τη συγκεκριμενοποιεί τώρα με την ανάγνωση του Σοφιστή.
Ας επιστρέψουμε στο πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής για μια ακόμη
επισήμανση. Ο Γληνός το κλείνει προβάλλοντας οραματικά την ανανεωμένη στη βάση του δυναμικού ρεαλισμού μελέτη της αρχαίας κληρονομιάς
από τους προνομιακούς λόγω φυλετικής καταγωγής κληρονόμους της Νεοέλληνες ως το πιο παραγωγικό πεδίο δράσης για την κατά τ’ άλλα περιθωριοποιημένη Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός, γράφει ο Γληνός, «προικισμένος
από την ιστορία με την ατίμητην αυτήν ιδιομορφία του»52, θα επιβιώσει,
διότι είναι ελληνικός και διότι «γερά ριζωμένος απάνω στη γη του, στα
γαλανά κι ευλογημένα τούτα περιγιάλια στην ανατολική Μεσόγειο, στο
κέντρο της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής μέσα στα μεγάλα εκπολιτιστικά
50 Το επισημαίνει ο Χρήστος Καρούζος (Λογάρης [Καρούζος] 1946: 23).
51 Πλάτων (1990: 355).
52 Πλάτων (1990: 59).
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ρεύματα, που διασταυρώνονται τώρα και πάλι ανάμεσα σ’ Ανατολή και
Δύση, Βοριά και Νότο»53 μπορεί να συνδιαλλαγεί με την Ευρώπη ως πρωτοπόρος καθοδηγητής στις ανθρωπιστικές σπουδές. Προτείνει μάλιστα για
τον σκοπό αυτό την ίδρυση ενός «Διεθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών
Σπουδών» με έδρα την Αθήνα. Αναμφίλεκτα, η λαϊκίστικη και συναισθηματική επίκληση στην εθνική ταυτότητα και στη φυλετική υπεροχή, που
δεν ακυρώνεται από την προβολή της διεθνιστικής διάστασης των ανθρωπιστικών σπουδών, έγινε σκόπιμα, για να εγκριθεί η έκδοση του έργου από
τη μεταξική λογοκρισία.54
Μπορούμε όμως αυτόν τον εθνικό γαιολατρικό λόγο, που απομακρύνεται από παλιότερες τοποθετήσεις των αριστερών, να τον εντάξουμε στην
προσπάθεια της στιγματισμένης ως αντεθνικής Αριστεράς να διεκδικήσει
τον αληθινά εθνικό λόγο εν όψει του πολέμου, μια προσπάθεια για εθνικό
κάλεσμα. Ο αντεθνικός χαρακτήρας της Αριστεράς είναι κοινός ιδεολογικός
τόπος όχι μόνο στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας αλλά και κατά την
προηγούμενη περίοδο στο μέτωπο των φιλελευθέρων αστών. Έχει εύγλωττα
συμπυκνωθεί από τον Γιώργο Θεοτοκά στο δοκίμιό του Εμπρός στο Κοινωνικό Πρόβλημα, το οποίο δημοσιεύεται το 1932. Σύμφωνα με τον Θεοτοκά,
ο κομμουνισμός με τον υλισμό και τον διεθνισμό του υπονομεύει όλη την
άυλη πνευματικότητα που εγκλείει μέσα της η ιδέα του έθνους.55 Σε μια
εποχή όμως που τα κομμουνιστικά κόμματα αγωνίζονται διεθνώς ενάντια
στον φασισμό αναζητούνται ευρύτερες συμμαχίες σε εθνικό επίπεδο. Η αλλαγή στάσης του ΚΚΕ παρατηρείται από το 1934. Με την άνοδο των Ναζί
στην εξουσία το 1933, με το κομμουνιστικό κίνημα να προωθεί διεθνώς το
Λαϊκό Μέτωπο κατά του φασισμού και με την αντικομμουνιστική πίεση
που ασκούσε η εδραίωση του Λαϊκού Κόμματος (1933) στη διακυβέρνηση
της Ελλάδας, το ΚΚΕ συνυπογράφει με τα μικρά σοσιαλιστικά κόμματα
και τις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις το «Σύμφωνο Κοινής Δράσης
Ενάντια στη Στρατιωτικοφασιστική Δικτατορία» στις 5.10.1934. Μετά την
απόφαση του 7ου συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς το καλοκαίρι
του 1935 για τη συγκρότηση αντιφασιστικών μετώπων, αποφασίζεται από
την 4η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (Σεπτέμβριος 1935)
53 Πλάτων (1990: 60).
54 Δημητράκος (1997: 65).
55 Θεοτοκάς (1932: 40).

238

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΌΠΟΥΛΟΣ

η αποδοχή διευρυμένης συμμαχίας με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων
που θεωρούνται δημοκρατικές και αντιμοναρχικές, όπως το κόμμα των Φιλελευθέρων. Οι συνθήκες ωθούν το ΚΚΕ να μιλά για εθνική ενότητα, στροφή η οποία θα αποτελέσει για τα επόμενα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας
και της αντίστασης σταθερή πολιτική με συνέπειες στη στάση του κόμματος
απέναντι στα εθνικά θέματα, ιδιαίτερα στο ζήτημα της εθνικής συνέχειας.56
Τέλος, αν η ανάγνωση του Γληνού θέλει να είναι πειστική και αποτελεσματική, οφείλει όχι μόνο να κατανοήσει και ερμηνεύσει τα περασμένα
αλλά και να κινητοποιήσει προς τη διεκδίκηση ενός νέου εθνικού (που εδώ
ταυτίζεται με το λαϊκό) οράματος σε μια εποχή όπως αυτή του Μεσοπολέμου που ευνοεί και έχει ανάγκη την κυοφορία νέων εθνικών οραμάτων.
Να εμπνεύσει στον λαό την πράξη η οποία βασίζεται στη γνώση, αίτημα
που δεν είναι μόνο μαρξιστικό αλλά όπως αποδείχθηκε κινητήρια δύναμη
του ίδιου του Πλάτωνα και εκπεφρασμένη θέση του στον Σοφιστή του.
Ο Πλάτωνας γίνεται εμβληματικό παράδειγμα διανοουμένου που συνοψίζει τη στατικότητα της καθεστηκυίας στη μεσοπολεμική Ελλάδα διανόησης αλλά και την προοπτική μιας ανανεωτικής – αριστερής, παρόλο που
δεν ομολογείται - διανόησης η οποία υπόσχεται να υπερβεί τα εγκλωβιστικά
όρια της πρώτης. Η εξελικτική πορεία του πλατωνικού στοχασμού και η
ερμηνεία του Σοφιστή ειδικότερα γίνονται κάτοπτρο στο οποίο ο Γληνός
διαβάζει την ιστορία της διανόησης και της πολιτικής στη σύγχρονή του
Ελλάδα, τα αδιέξοδά τους αλλά και τον σπόρο αναγέννησης τους, τον οποίο
κληρονομεί και ανανεώνει η σύγχρονη αριστερή σκέψη. Συστήνοντάς μας
ένα διαφορετικό Πλάτωνα, σύμφωνα με τον Γληνό τον αληθινό Πλάτωνα,
τον εγγράφει στην επιδίωξή του να παρέμβει στην πολιτιστική διαμόρφωση
του παρόντος και στον σχεδιασμό του μέλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές του
δυναμικού ρεαλισμού που ανέπτυξε στο πρώτο κεφάλαιο.
Στο πλαίσιο της θεωρίας του μετασχηματισμού μπορούμε να δούμε την
εισαγωγή του Γληνού ως μια μετασχηματιστική ανάγνωση του Πλάτωνα και
56 Βλ. Ελεφάντης (1999: 254-280). Φαίνεται ότι εκκινεί από την εποχή αυτή η αναζήτηση
ενός άλλου σχήματος συνέχειας που προβάλλει τις συνάδουσες με το κομμουνιστικό
όραμα και τον λαϊκό αγώνα πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ας σημειωθεί
ότι ανάλογα, μέσα σε διαφορετικά συμφραζόμενα, θα εκφραστεί ο Γληνός με το εν είδει
αντιστασιακού μανιφέστου κείμενό του «Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ» που κυκλοφορεί
το 1942 (αναδημοσιεύεται στο Γληνός 1975: 141-178). Σε αυτό η σύγχρονη αντίσταση
του ΕΑΜ εγγράφεται σε ένα συνεχές εθνικής (= λαϊκής) αγωνιστικότητας που έχει την
καταγωγή της στην αρχαία Ελλάδα. Βλ. σχετικά και Χαμηλάκης (2012: 258-259).
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του Σοφιστή του μέσω [α] της σκόπιμης επιλογής και εστίασης σε μια παραμελημένη μέχρι τότε από την ελληνική διανόηση τροπή της πλατωνικής
σκέψης, [β] της επανερμηνείας, [γ] της οικειοποίησης και [δ] της συγχώνευσης στοιχείων του πλατωνικού στοχασμού στην αριστερή επιστημολογική
προσέγγιση του κόσμου που παίρνει το όνομα δυναμικός ρεαλισμός.57 Δεν
πρόκειται για απλή πρόσληψη αλλά για μια ενεργητική διαδικασία ανασυγκρότησης της προσλαμβανόμενης περιοχής, που υπηρετεί σκοπούς του μεταγενέστερου μελετητή της.
Η ανάλυση του Γληνού, μολονότι δεν αποφεύγει τη συναισθηματική
ματιά στον αρχαίο κόσμο και στο εθνικό όραμα, συγκροτεί την πιο ολοκληρωμένη στον Μεσοπόλεμο επιστημονική, στο πλαίσιο του μαρξισμού,
προσέγγιση της ελληνικής αρχαιότητας, που καταλήγει προνομιακή για
τους αριστερούς.
Ο Γληνός παρουσιάζοντας τις κατακτήσεις της σύγχρονης αριστερής
σκέψης ως μια τροπή της γνώσης που ήδη υπάρχει στην αρχαιότητα σε
πρώιμη ακόμη μορφή και χαρακτηρίζεται δυναμικός ιδεαλισμός, καταξιώνει τον δικό του δυναμικό ρεαλισμό ως εν δυνάμει στοιχείο της αρχαίας
φιλοσοφίας και αναδεικνύει ταυτοτικά στοιχεία συνέχειας ανάμεσα στον
πιο συνθετικό αρχαιοελληνικό φιλοσοφικό λόγο και στην αριστερή επιστημονική σκέψη.
Συνδέοντας τη στατικότητα του πλατωνικού ιδεαλισμού με τη σύγχρονη ιδεοκρατία και την αριστοκρατικότητα της πλατωνικής πολιτικής
θεωρίας με τον φασισμό, αναβαθμίζει την Αριστερά ως επιμελητή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη βάση των παροντικών αναγκών και στην
υπηρεσία του λαού με εφόδιο τον δυναμικό ρεαλισμό.
Αφομοιώνοντας τον αναθεωρημένο και ανανεωμένο Πλάτωνα στην
πολιτισμική και πολιτική αυτοτοποθέτηση της ίδιας της Αριστεράς, της
παρέχει ένα επιστημονικό λεξιλόγιο κι ένα σύνολο αρχών που χρειάζεται,
για να ασκήσει κριτική στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, για να
δρομολογήσει κοινωνικές αλλαγές αλλά και για να διαχειριστεί ένα νέο
εθνικό και λαϊκό όραμα.
Βιβλιογραφία
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Abstract
In the ideological and political crisis of the Interwar period, the ancient
Greek heritage, along with the gradual spread of Marxist ideas, becomes
an object of conflict between Marxists and idealists, liberal bourgeois and
leftists. The discourse on Greek antiquity in the Interwar period can be
considered as a field of constitution and conflict of empowering strategies,
as rival claims formulated affect or aspire to influence social practices.
Starting with the texts concerning Greek antiquity published on the leftwing press of the interwar period, I will focus on the approach of Greek
antiquity by the intellectual of the Left Dimitris Glinos. His introduction
into the translated by himself Plato’s Sophist of in 1940 - given the masks
imposed by Metaxian censorship - although it does not avoid the emotional
glance at the ancient world and the national vision, constitutes the most
integrated in the interwar period scientific, in the context of the Marxism,
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approach of Greek antiquity, which is advantageous for the Left. Glinos,
in the context of a comprehensive review of archaeognostic sciences,
separates the ruling games of the hegemonic class, who is the official
curator of the past, from the possibility and utility of a substantial revival
of antiquity, and attempts to update Plato’s so-called “dynamic idealism”
as a precursor to the modern “dynamic realism” [dialectical materialism].
We can see Glinos’ dynamic realism as a transformational reading
of Plato and his Sophist through [a] a deliberate selection and focus on a
thoughtlessly neglected process of Platonic thought, [b] an appropriation
and [c] an incorporation of elements of Platonic reflection in the left
epistemological approach of the world.
This reading upgrades the Left as a curator of ancient Greek culture on
the basis of present needs and service of the people. Plato is assimilated
into the cultural and political self-positioning of the Left itself. Thus the
Left acquires the scientific vocabulary and a set of principles, in order
to criticize, into the field of humanities, the idealistic and fascist uses of
Greek antiquity and initiate social changes.
The theory of transformation (Transformationstheorie) that has been
formulated by the Collaborative Research Center 644 Transformations
of Antiquity provides a useful methodological tool for Glinos’ analysis of
the variety of references to Greek antiquity mentioned above. The studies
of Collaborative Research Center mapping the interdisciplinary contexts,
into which creative appropriations and transformations of antiquity are
incorporated, contribute to an understanding of cultural change in any
field. Τhe prevailing thought is that the relationship between antiquity and
the subsequent periods is not simply a unidirectional one, insofar as the
antiquity not only exerts influence on modern thought but simultaneously
is constantly (re)constructed throughout the process of reference to itself,
appropriation and transformation.
Λέξεις-κλειδιά: Αριστερά, Αρχαιότητα, Γληνός, Πλάτωνας. Σοφιστής

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ
Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κ. Πήλιουρας*
Στο τέλος των Βαλκανικών Πολέμων (1912 - 1913) η Ελλάδα είχε διπλασιάσει την έκτασή της αλλά και τον πληθυσμό της. Παρά ταύτα, η
εξωτερική πολιτική εξακολουθούσε να κυριαρχεί δεδομένης της εκκρεμότητας του καθεστώτος της Βορείου Ηπείρου και της κατοχύρωσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου1. Η έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανέδειξε τη σοβούσα κρίση μεταξύ του Πρωθυπουργού Ελευθερίου
Βενιζέλου και του Βασιλιά και Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Κωνσταντίνου2. Η σύγκρουση αυτή στο επίπεδο της ηγεσίας θα οδηγήσει τον Ελ.
Βενιζέλο δύο φορές σε παραίτηση το 19153. Στη συνέχεια, την εξουσία
κλήθηκαν να καλύψουν φιλικά προς τον Βασιλιά κυβερνητικά σχήματα,
ενώ η αποχή των Φιλελευθέρων από τις εκλογές του Δεκεμβρίου 1915 επιδείνωσε την κατάσταση. Η δημιουργία και εξάπλωση των συνδέσμων των
επιστράτων4, σε συνδυασμό με τις εξωτερικές εξελίξεις και την αναβολή
των προκηρυχθεισών εκλογών ισχυροποίησαν την πολιτική κρίση.
Οι διαμορφωθείσες εξελίξεις ώθησαν τον Ελ. Βενιζέλο να εγκαταλείψει
τη νομιμότητα και να προσχωρήσει στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Από
κοινού με τους Π. Κουντουριώτη και Π. Δαγκλή σχημάτισαν την «Προσωρινή Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ελλάδος» που εγκαταστάθηκε στη
*
1
2

3
4

Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κ. Πήλιουρας, ΜΑ. Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας Λαογραφία και Πολιτισμός, Ε.Κ.Π.Α.
Μαυρογορδάτος (2003, 17).
Η πρώτη ρήξη μεταξύ των δύο αυτών προσωπικοτήτων χρονολογείτο στην περίοδο
του Α´ Βαλκανικού πολέμου. Βλ. Κορδάτος (1958, 293 - 298). Ήδη, όμως, ο κίνδυνος
που ενείχε η τοποθέτηση του Διαδόχου τότε Κωνσταντίνου στη θέση του επικεφαλής
του Γενικού Επιτελείου είχε επισημανθεί στη διάρκεια των κοινοβουλευτικών
συνεδριάσεων για την ψήφιση του νομοσχεδίου «Περὶ συστάσεως θέσεως Γενικοῦ
Ἐπιθεωρητοῦ τοῦ Στρατοῦ». Βλ. Πετρίδης (2000, 211 - 217) και Πήλιουρας (2017,
198 - 205).
Η πρώτη παραίτηση του Ελ. Βενιζέλου κατατέθηκε το Φεβρουάριο του 1915, ενώ η
δεύτερη λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Οι επίστρατοι αριθμούσαν περί τα 200.000 μέλη και διέθεταν ισχυρές βάσεις στο
σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας με εξαίρεση τις περιοχές που ήλεγχε η
Αντάντ. Βλ. Μαυρογορδάτος (2003, 21).
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Θεσσαλονίκη στις 26 Σεπτεμβρίου 19165. Το κλίμα του διχασμού επιτάθηκε με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις στην πρωτεύουσα να καταλήξουν σε
εκτεταμένα επεισόδια το Νοέμβριο του 1916, ενώ λίγες μέρες αργότερα
ακολούθησε το «ανάθεμα» κατά του Ελ. Βενιζέλου στις 12 Δεκεμβρίου
19166. Οι Σύμμαχοι της Entente άσκησαν έντονες πιέσεις προς το «κράτος των Αθηνών» με αποκορύφωμα την απαίτηση για απομάκρυνση του
Κωνσταντίνου από τον ελληνικό θρόνο7. Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο
Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα τοποθετώντας ως
τοποτηρητή τον δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρο8.
Η σχέση Τύπου και πολιτικής
Ο Τύπος αποτέλεσε και αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα μελέτης στην εξελικτική πορεία των κοινωνιών. Εξαρχής,
η πολιτική αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τις
σελίδες των εφημερίδων9. Η εύρυθμη λειτουργία μίας οργανωμένης και
δημοκρατικής κοινωνίας στηρίζεται στην ύπαρξη σημαινουσών μορφών
«μεσολάβησης» μεταξύ εξουσίας και κοινωνίας, μεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση κατέχει ο Τύπος10. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, ο Τύπος
σε σύντομο -σχετικά- χρονικό διάστημα προστέθηκε στις τρεις υπάρχουσες εξουσίας λαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «τέταρτη εξουσία» λόγω
του ελεγκτικού του ρόλου11. Άλλωστε η λειτουργία του Τύπου είναι ταυτισμένη με την ανάγκη παροχής πληροφοριών εκ μέρους των δημόσιων
αξιωματούχων και υπηρεσιών, ώστε να εξάγονται ορθά συμπεράσματα12,
αλλά και να πραγματοποιείται ο απαραίτητος έλεγχος για την αποφυγή
δυνητικών ατασθαλιών13. Ως εκ τούτου ο ρόλος του Τύπου είναι καίριος,
5
6
7
8
9
10
11

Δεσποτόπουλος (1996, 46).
Βεντήρης (1970, 299).
Clogg (2013, 131).
Βουρνάς (2013, 195).
Μπασαντής (2002, 15).
Δρούλια - Κουτσοπανάγου (2008, 13) και Μάγερ (1957, 7).
Η ονομασία προήλθε από την Αγγλία την περίοδο του 17ου - 18ου αιώνα. Στους τρεις
φορείς της εξουσίας συγκαταλέγονταν ο βασιλιάς, οι ευγενείς ή λόρδοι που συμμετείχαν
στη βουλή των λόρδων και τα μέλη της αστικής τάξης που συμμετείχαν στη βουλή των
κοινοτήτων. Βλ. Σεραφετινίδου (1999, 19) και Μπάλτα - Παπαδημητρίου (1993, 18).
12 Λύχνος (1972, 11).
13 Σκλαβούνης (2001, 91).
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εφόσον στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για τα προβλήματα της
καθημερινότητας με την ταυτόχρονη προβολή των προτάσεων των πολιτικών σχηματισμών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, πρακτική που
συντελεί στην διαμόρφωση των εκάστοτε πολιτικών επιλογών14.
Αξιόλογη υπήρξε και η εξέλιξη του εν Ελλάδι Τύπου. Αρχικά, ο ελληνικός Τύπος πρωταγωνίστησε στην κατοχύρωση, διασφάλιση και εμπέδωση
των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και στην τήρηση της συνταγματικής
τάξης κατά τη διάρκεια της οθωνικής περιόδου15. Ακολούθως, την περίοδο
των τελών του 20ού αιώνα, ο αθηναϊκός Τύπος συνέβαλε καθοριστικά στη
διαμόρφωση του δικομματικού συστήματος βοηθώντας στη διεύρυνση της
πολιτικής συμμετοχής και ανάδειξη της πολιτικής ως ζητήματος μείζονος
σημασίας στην καθημερινότητα των Ελλήνων16. Συγχρόνως, το καθολικό
δικαίωμα ψήφου ενέτεινε τις πολιτικές αντεγκλίσεις διά του Τύπου τόσο
στον ευρωπαϊκό όσο και στον ελληνικό χώρο17. Αργότερα, την περίοδο
του Εθνικού Διχασμού η προσέγγιση και αντιμετώπιση των γεγονότων
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική τοποθέτηση των ειδησεογραφικών φύλλων18.
Η εξορία των πολιτικών προσωπικοτήτων
Στη δημοσιογραφική επικαιρότητα έπειτα από την αποχώρηση του
Βασιλιά Κωνσταντίνου, κυριάρχησαν στις στήλες του αθηναϊκού Τύπου19
η περιγραφή του ταξιδιού της βασιλικής οικογένειας στο εξωτερικό και
14
15
16
17
18

Albert (1987, 26).
Κουμαριανού (2010, 53).
Μπάλτα (2008, 36).
Μπάλτα - Παπαδημητρίου (1993, 25).
Στον παράγοντα αυτό οφείλονταν οι συχνές διακοπές στην κυκλοφορία των εφημερίδων. Την περίοδο του Εθνικού Διχασμού πολλά φιλοβενιζελικά αθηναϊκά έντυπα
ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Την ίδια πρακτική ακολούθησαν και τα φιλοβασιλικά
δημοσιογραφικά φύλλα ύστερα από την επανενοποίηση της χώρας και την επάνοδο
του Ελ. Βενιζέλου στην εξουσία. Επιπλέον, εξαιτίας της συμμετοχής της χώρας στον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επεβλήθησαν επί μέρους περιορισμοί εν είδη λογοκρισίας στις
εφημερίδες στο πλαίσιο εφαρμογής του στρατιωτικού νόμου.
19 Στο φιλοβενιζελικό Τύπο εντάσσονταν οι εφημερίδες: Ακρόπολις, Αστήρ, Έθνος, Ελεύθερος Τύπος, Εστία, Καιροί, Νέα Ελλάς και Ώρα. Στο φίλα προσκείμενο βασιλικό Τύπο
συγκαταλέγονταν τα δημοσιογραφικά φύλλα: Αθήναι, Εμπρός, Εσπερινή, Θάρρος, Νέα
Ημέρα Τεργέστης και Σκριπ. Τέλος, υπήρχε και μία ουδέτερη εφημερίδα η Πολιτεία. Η
προσέγγιση των εξελίξεων του πολιτικού χώρου καταγραφόταν με διαφοροποιήσεις
αναλόγως της τοποθέτησης κάθε εφημερίδας.
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-κυρίως- οι συνεννοήσεις της κυβέρνησης Ζαΐμη με τον επικεφαλής των
συμμαχικών δυνάμεων C.C. Jonnart για την επανενοποίηση της χώρας.
Σταδιακά, οι αναφορές στις επαφές Jonnart και Ζαΐμη άρχισαν να περιλαμβάνουν και ένα μείζον ζήτημα που ετίθετο από τις συμμαχικές δυνάμεις,
αυτό της εξορίας επιφανών μελών της αντιπολίτευσης, προερχομένων από
το ευρύ φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.
Επί της ουσίας οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Jonnart και της κυβέρνησης Ζαΐμη περιστρέφονταν γύρω από τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, τη
σύλληψη όσων είχαν εμποδίσει την προσόρμιση του συμμαχικού στόλου·
δεύτερον, το θέμα των προτεινόμενων από τους συμμάχους απελάσεων·
τρίτον, τη χορήγηση αμνηστίας όσον αφορά τα γεγονότα της περιόδου του
Εθνικού Διχασμού και, τέταρτον, την πολιτική θέση που λάμβανε η κυβέρνηση20.
Δεσπόζουσα θέση κατείχε ο σχηματισμός καταλόγων για την εξορία
προσωπικοτήτων που είχαν λάβει ενεργό δράση την περίοδο του Εθνικού
Διχασμού21. Αρχικά, τα πρώτα δημοσιεύματα αναφέρονταν στη συγκρότηση τριών καταλόγων, ήτοι ενός με όσους μεταφέρονταν εκτός Ελλάδος·
ενός με όσους εκτοπίζονταν εντός Ελλάδος, εκτός, όμως, των Αθηνών, και
ενός με όσους ετίθεντο υπό επιτήρηση. Εν τέλει οι σχηματισθέντες κατάλογοι ήταν δύο, ο μεν πρώτος περιέλαβε όσους εξορίζονταν από τη χώρα22,
20 Εμπρός, φ. 7.414 (5.6.1917), σ. 2.
21 Το Εμπρός σημείωνε: «μετ΄ ἐπιμονῆς χθὲς ἐφέρετο ὡς βέβαιον ὅτι ὑπὸ τοῦ κ. Ζοννὰρ
θέλει ἀξιωθῆ ἡ ἀπέλασις ὡρισμένων προσώπων». Βλ. Εμπρός, φ. 7.412 (3.6.1917),
σ. 2. Σύμφωνα με την εφημερίδα Νέα Τεργέστη, ο ρόλος του C.C. Jonnart ήταν
διπλός: πρώτον η εκρίζωση της γερμανικής επιρροής στην Ελλάδα και δεύτερον η
αποκατάσταση της ενότητας του Ελληνικού Βασιλείου. Για την επίτευξη του πρώτου
θεωρήθηκε πρέπουσα η απομάκρυνση του Βασιλιά Κωνσταντίνου και η απομάκρυνση
πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων με ευρεία απήχηση στην κοινή γνώμη
της περιόδου. Βλ. Νέα Ημέρα Τεργέστης, φ. 1.771 (5.6.1917), σ. 6. Συγχρόνως, κάποια
από τα συμπεριληφθέντα πρόσωπα θεωρούνταν επιβλαβή για τα συμφέροντα των
συμμάχων. Βλ. Καιροί, φ. 9.772 (5.6.1917), σ. 2. Τις δύο αυτές θεωρήσεις παρουσίαζε
και η εφημερίδα Ώρα. Βλ. Ώρα, φ. 167 (5.6.1917), σ. 4.
22 Ειδικότερα, από την Ελλάδα εξορίζονταν οι: Δ. Γούναρης, Γ. φόν Στρέιτ, Γ.
Πεσμαζόγλου, Σπ. Μερκούρης, Γ. Μερκούρης, Βίκτ. Δούσμανης, Ι. Μεταξάς, Κ.
Έσσλιν, Ι. Καραβίτης, Γ. Μακρής, Ζέρ. Δούκας, Στέργ. Βενόπουλος, Καραμανώλης,
Ι. Ραφτάκος, Τριανταφυλλάκος, Θ. Ράμμος, Αντ. Δούφας, Πύρ. Γιαννόπουλος, Ι.
Σαγιάς, Λιβιεράτος (πατήρ), Λιβιεράτος (υιός), Ριχ. Κρούγερ, Ριχ. Μπλούμε, Μαρτίνος
Γκαίτλιχ, Βίλλυ Καίπλερ, Γκέντριχ, Βέρθα Βέρτς, Κάρ. Νιαγούτεν Γουντρούμ, Τσαν
και Ρ. Έρμαν.
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ο δε δεύτερος όσους τίθεντο σε κατοίκον περιορισμό23. Ο οριστικός σχηματισμός των δύο καταλόγων ερμηνεύτηκε διαφορετικά από τα ειδησεογραφικά φύλλα της περιόδου, καθώς από τον μεν Ελεύθερο Τύπο αποδόθηκε στην ελαστικότητα των Συμμάχων24, ενώ από την πλειονότητα των
εφημερίδων θεωρήθηκε απότοκο των ενεργειών της κυβέρνησης Ζαΐμη25.
Παράλληλα στους εξοριζόμενους προστέθηκε και ο Ι. Δραγούμης εξαιτίας
ενός άρθρου του στο περιοδικό «Πολιτική Επιθεώρηση»26. Στα μέλη των
δύο καταλόγων δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τις κινήσεις που έπρεπε
να ακολουθηθούν27, καθώς και χρόνος για να προετοιμαστούν28. Έτσι, ο
23 Στον κατάλογο των υπό επιτήρηση προσώπων συγκαταλέγονταν άτομα τα οποία
συνέβαλαν στην πολιτική και στρατιωτική κρίση την περίοδο του Εθνικού Διχασμού.
Βλ. Εστία, φ. 8.213 (4.6.1917), σ. 2. Τελικά τα μέλη αυτά του καταλόγου δεν
εκτοπίστηκαν σε άλλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, όπως αρχικά είχε προταθεί.
Εξαίρεση αποτελούσαν οι στρατιωτικοί και οι αξιωματικοί χωροφυλακής που
μετακινούνταν προς την Πελοπόννησο. Βλ. Ελεύθερος Τύπος, φ. 150 (7.6.1917), σ. 2·
Νέα Ημέρα Τεργέστης, φ. 1.773 (7.6.1917), σ. 3 και Σκριπ, φ. 8.194 (7.6.1917), σ. 2. Η
Εσπερινή και το Θάρρος απέδωσαν στις προσπάθειες Ζαΐμη και το γεγονός ότι οι υπό
περιορισμό τιθεμένοι παρέμειναν στις περιοχές κατοικίας τους και δεν εκτοπίστηκαν
τελικά στα ελληνικά νησιά. Βλ. Εσπερινή, φ. 5.017 (6.6.1917), σ. 4 και Θάρρος, φ. 484
(6.6.1917), σ. 2. Πάντως, είχαν δοθεί συστάσεις να μην υπάρξει κάποια προκλητική
ενέργεια, διότι τα μέτρα θα αυστηροποιούνταν. Βλ. Καιροί, φ. 9.775 (8.6.1917), σ. 1
και Νέα Ημέρα Τεργέστης, φ. 1.773 (7.6.1917), σ. 3.
24 Ελεύθερος Τύπος, φ. 149 (6.6.1917), σ. 2.
25 Τόσο η Εσπερινή όσο και το Σκριπ, τόνιζαν παράλληλα ότι στους τελικούς καταλόγους
δεν συμπεριελήφθησαν δημοσιογράφοι. Βλ. Εσπερινή, φ. 5.016 (5.6.1917), σ. 4. Σκριπ, φ.
8.193 (6.6.1917), σ. 2. Οι εφημερίδες Καιροί και Εστία, παρότι φιλοβενιζελικές απέδωσαν
κι αυτές με τη σειρά της τη συγχώνευση των καταλόγων στις καταβληθείσες προσπάθειες
του Αλ. Ζαΐμη. Βλ. Καιροί, φ. 9.773 (6.6.1917), σ. 2 και Εστία, φ. 8.215 (6.6.1917), σ. 3.
26 Εμπρός, φ. 7.416 (7.6.1917), σ. 2· Καιροί, φ. 9.774 (7.6.1917), σ. 2 και Σκριπ, φ. 8.194
(7.6.1917), σ. 2.
27 Όλοι οι εξόριστοι ενημερώθηκαν από την Χωροφυλακή. Σε όσους διέμεναν στην
Αθήνα δόθηκε προθεσμία 3 ημερών για να παρουσιαστούν στο Γάλλο στρατηγό, ενώ
σε όσους διέμεναν εκτός πρωτεύουσας δόθηκε προθεσμία 8 ημερών. Βλ. Αθήναι, φ.
1.251 (6.6.1917), σ. 1 και Νέα Ημέρα Τεργέστης, φ. 1.772 (6.6.1917), σ. 3. Ιδιαίτερα,
δε, για όσους επετράπη να διαμείνουν στις οικείες τους, δίνονταν οδηγίες: «ὅπως
συμπεριφέρωνται κοσμίως, ἀποφεύγοντες οἰανδήποτε ἐνέργειαν, ἥτις ἤθελε καταστήσῃ
αὐτοὺς ὑπόπτους». Βλ. Αθήναι, φ. 1.252 (7.6.1917), σ. 2.
28 «Κύριε,
Κατὰ σημείωμα τοῦ Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ τῶν Συμμάχων Δυνάμεων, προσκαλεῖσθε
μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς αὔριον, ἵνα παρουσιασθῆτε ἐνώπιον τοῦ στρατηγοῦ διοικητοῦ
τῶν ἐν Πειραιεῖ Συμμαχικῶν Δυνάμεων, ὅπως απομακρυνθῆτε ἐκ τῆς Ἠπειρωτικῆς
Ἑλλάδος εἴτε προσωρινῶς, εἴτε μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ
ὑπαχθῆτε εἰς ὅλην τὴν αὐστηρότητα τοῦ στρατιωτικοῦ Νόμου καὶ θὰ συλληφθῆτε, ἡ δὲ
περιουσία σας θὰ δημευθῇ».
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Δ. Γούναρης αποχαιρέτησε, την προηγουμένη της αναχώρησής του, στο
ξενοδοχείο «Τούριστ» τους οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί, οι οποίοι, σύμφωνα με το φίλα προσκείμενο στον εξοριζόμενο ηγέτη «Εμπρός»:
«μετὰ ζωηρᾶς συγκινήσεως ἀπεχαιρέτων τὸν πολιτικὸν ἀρχηγόν των»29.
Επιπρόσθετα, με αφορμή τον έγγραφο χαιρετισμό του Γούναρη30, το φιλοβασιλικό «Θάρρος» αναφερόταν στη διοίκηση του κόμματος από επιτροπή
για όσο διάστημα διαρκούσε η εξορία του Γούναρη31.
Η αποχώρηση των μελών της αντιπολίτευσης πραγματοποιήθηκε υπό
αυστηρούς όρους. Οι εξοριζόμενοι προσέρχονταν στο λιμένα του Πειραιά,
όπου υπήρχε πληθώρα ξένων δημοσιογράφων για την κάλυψη της αποχώρησης, παρουσία ενός γαλλικού αγήματος χωρισμένου σε δύο στίχους,
ενώ εκ μέρους της κυβέρνησης παρών στη διαδικασία ήταν ο γραμματέας
του Πρωθυπουργού Ι. Καρατζάς32. Στην προβλήτα του λιμένα ήταν παρόντες υποστηρικτές και ενάντιοι των εξοριζόμενων με κάποιες από τις
εφημερίδες της περιόδου να καταγράφουν απλά το περιστατικό33, κάποιες
να επισημαίνουν τις εκδηλώσεις υποστήριξης34 και, τέλος, κάποιες άλλες
29 Εμπρός, φ. 7.416 (7.6.1917), σ. 2.
30 Ἀγαπητοὶ συμπολῖται,
Κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην, καθ› ἥν ἀκουσίως ἀπομακρύνομαι τοῦ πατρίου ἐδάφους,
ποῖα αἰσθήματα πλημμυροῦσι τὴν ψυχήν μου κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην δὲν ἔχω
ἀνάγκην νὰ ἐκθέσω. Εἶνε τὰ αὐτὰ αἰσθήματα, τὰ ὀποῖα πληροῦσι τὴν καρδίαν πάντων
ὑμῶν ὡς Ἑλλήνων. Θὰ τονίσω μόνον τὴν ἄπειρον εὐγνωμοσύνην μου πρὸς ὅλους, ὅσοι
διὰ τῆς συμπαθείας καὶ τῆς ὑποστηρίξεως τῶν κοινῶν ἀγῶνα τοῦ πολιτικοῦ κόμματος,
τοῦ ὁποίου ἔχω τὴν τιμὴν νὰ προΐσταμαι, καὶ τὴν πίστιν μου τὴν ἀκλόνητον ἐπὶ τὸ
δίκαιον τοῦ ἀγῶνός μας.
Ἀποχαιρετῶν ὑμᾶς, ἵνα ἀπέλθω εἰς τὴν γῆν τῆς ἐξορίας, ἀπευθύνω διαπύρους εὐχὰς,
ὅπως ἡμέραι αἰσιώτεραι ἀνατείλωσιν ἐπὶ τὴν ἀγαπητὴν Πατρίδα.
Ἀθῆναι τῇ 7 Ἱουνίου 1917
31 Θάρρος, φ. 484 (6.6.1917), σ. 2. Έτι περαιτέρω, οι Καιροί τόνιζαν ότι ο Δ. Γούναρης
συνέστησε στους ψηφοφόρους του να τηρήσουν την τάξη για το συμφέρον της χώρας.
Βλ. Καιροί, φ. 9.774 (7.6.1917), σ. 2.
32 Στο πλοίο δεν επιβιβάστηκαν οι Λιβιεράτος (πατήρ και υιός), και ο Αντισυνταγματάρχης
πυροβολικού Τσόντος. Στους εξόριστους που είχαν οικονομική ανάγκη η κυβέρνηση
διένειμε το ποσό των 8.000 δραχμών για την κάλυψη των πρώτων εξόδων τους, παρότι
η γαλλική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως θα κάλυπτε τα έξοδα της διαμονής των
απαλαθέντων. Βλ. Αθήναι, φ. 1253 (8.6.1917), σ. 2. Με νέα δημοσίευση πιστοποιήθηκε
ότι επίσης δεν είχαν παρουσιαστεί και αναζητούνταν οι απελαθέντες Καραβίτης,
Μακρής και Μπινόπουλος. Παράλληλα, οι Στρέιτ και Μάνος που συνόδευσαν τη
βασιλική οικογένεια συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γαλλία. Βλ. Αθήναι, φ.
1.255 (10.6.1917), σ. 2 και Εσπερινή, φ. 5.019 (8.6.1917), σ. 2.
33 Εσπερινή, φ. 5.018 (7.6.1917), σ. 3.
34 Σκριπ, φ. 8.195 (8.6.1917), σ. 2. Παράλληλα, η εφημερίδα Εστία ανέφερε ότι στους
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τις έντονες αποδοκιμασίες35. Αρχικά, οι απελαυόμενοι επιβιβάστηκαν στο
ατμόπλοιο «Τένεδος» για να μεταφερθούν στο Κερατσίνι, απ› όπου αναχώρησαν με το πλοίο «Βασιλεύς Κωνσταντίνος» με κατεύθυνση τη Μασσαλία36. Από τη Μασσαλία οι εξόριστοι μετέβησαν στην Κορσική που
αποτελούσε τον τόπο εξορίας τους37.
Το ζήτημα της επιστροφής των εξόριστων με το τέλος του πολέμου
Η λήξη των εχθροπραξιών του Μεγάλου Πολέμου και η συνθηκολόγηση των ηττημένων κρατών έγινε ευφρόσυνα δεκτή από τον ελληνικό
Τύπο. Η έναρξη της συνδιάσκεψης για την ειρήνη κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της περιόδου, στις στήλες των οποίων επανήλθε και το ζήτημα των απελαθέντων της Κορσικής38. Η προσέγγιση του
Τύπου επί του θέματος αυτού πραγματοποιείτο υπό διαφορετική οπτική.
Οι φίλα προσκείμενες στους απελαθέντες εφημερίδες διεκδικούσαν την
επιστροφή τους στην Ελλάδα, αφ› ης στιγμής με τη λήξη των πολεμικών
επιχειρήσεων και την επικράτηση των συμμάχων της Entente εξέλιπε ο
μείζων λόγος για τον οποίο απελάθηκαν, αυτός της αντισυμμαχικής επιρροής στην κοινή γνώμη. Από την άλλη πλευρά, ο φιλοσυμμαχικός Τύπος
επεδίωκε την επιστροφή των Κορσικανών με διαφορετική, όμως, στόχευση, κυρίως για να λογοδοτούσουν ενώπιον του δικαστηρίου βάσει του
κατηγορητηρίου που τους είχε απαγγελθεί για τα γεγονότα της περιόδου
του Εθνικού Διχασμού39. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που
διαρρέονταν κάποιοι από τους απελαθέντες της Κορσικής θα εκτοπιζόταν

35
36
37
38
39

εξοριζόμενους προσφέρθησαν λουλούδια από τους συγκεντρωμένους υποστηρικτές
τους. Βλ. Εστία, φ. 8.216 (7.6.1917), σ. 2. Το Εμπρός προσέθετε ότι οι παρευρισκόμενοι
τελούσαν σε σιγή, δηλωτική του πένθιμου ύφους λόγω της απομάκρυνσης των
εξοριζόμενων. Βλ. Εμπρός, φ. 7.417 (8.6.1917), σ. 2.
Χαρακτηριστική υπήρξε η καταγραφή της αποχώρησης από την εφημερίδα Ώρα: «Εἰς
τὴν προκυμαίαν τοῦ Πειραιῶς συνώδευσαν αὐτοὺς ὀλίγοι φίλοι των. Τοὺς προέπεμψε δὲ
ὁ παριστάμενος λαὸς δι› ἀποδοκιμασιῶν». Βλ. Ώρα, φ. 170 (8.6.1917), σ. 4.
Αθήναι, φ. 1.253 (8.6.1917), σ. 2· Εστία, φ. 8.221 (12.6.1917), σ. 2· Καιροί, φ. 9.775
(8.6.1917), σ. 1 και Ώρα, φ. 172 (10.6.1917), σ. 4.
Εμπρός, φ. 7.424 (15.6.1917), σ. 2· Εστία, φ. 8.223 (14.6.1917), σ. 4 και Ώρα, φ. 177
(15.6.1917), σ. 2.
Η Εστία χαρακτήριζε ως «μυθιστορηματική» την περίοδο κράτησης των απελαθέντων
στο νησί της Κορσικής: Βλ. Εστία, φ. 8.723 (2.11.1918), σ. 2.
Έτσι, η εφημερίδα Αστήρ αναφερόταν σε οξύ τόνο στις πράξεις και τα λεγόμενα των
εξορίστων την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. Βλ. Αστήρ, φ. 463 (3.11.1918), σ. 1.
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άμα τη επιστροφή τους στην Ελλάδα στο νησί της Σκοπέλου μέχρι την
ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης τους40.
Στην προσπάθειά τους να αναβάλουν την επιστροφή τους στην Ελλάδα,
οι εξόριστοι της Κορσικής απηύθυναν επιστολή προς τον G. Clemenceau.
Η πρωτοβουλία τους αυτή σχολιάστηκε επικριτικά από τον φιλοβενιζελικό
Τύπο. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα «Αστήρ» χαρακτήριζε τους Δούσμανη,
Μεταξά, Γιάνναρο, Γούναρη και Μερκούρη ως: «ἀρχηγοὺς τῆς προδοσίας» και «κατάπτυστα μέλη τῆς Κλίκας τοῦ Ἐκπτώτου» σε πρωτοσέλιδη
αναφορά της41. Έτι περαιτέρω, οι αρνητικές κρίσεις των φιλοκυβερνητικών φύλλων οφείλονταν στην προ ημερών επιστολή των εξορίστων με την
οποία διεκδικούσαν την απελευθέρωσή τους, για να πραγματοποιηθεί η
επιστροφή τους στην Ελλάδα42. Αναλυτικότερα, ο Ελεύθερος Τύπος επισήμαινε: «οἱ αὐτοὶ κύριοι πρὸ καιροῦ εἶχον ἀπευθυνθῆ πρὸς τὸν κ. Κλεμανσὼ καὶ διεμαρτύροντο διατὶ δὲν ἀφήνοντο ἐλεύθεροι ἵνα ἐπανέλθουν ἐκ
Κορσικῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα»43. Τελικά, το αίτημα των εξορισθέντων απορρίφθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση44.
Η δραπέτευση των Μεταξά, Γούναρη και Πεσματζόγλου
Παρότι στην επικαιρότητα το ζήτημα της επιστροφής ή μη των απελαθέντων απασχολούσε τα ειδησεογραφικά φύλλα, αγγλικές και γαλλικές
εφημερίδες δημοσίευσαν την πληροφορία ότι κάποιοι από τους εξορίστους
της Κορσικής κατάφεραν να αποδράσουν. Η κοινοποίηση της πληροφορίας
ότι οι παρευρισκόμενοι στην Κορσική επρόκειτο να μεταφερθούν συντόμως στην Ελλάδα, έδρασε καταλυτικά στην απόφασή τους να οργανώσουν
αρχικά και στη συνέχεια να εφαρμόσουν το σχέδιο απόδρασής τους45. Η
40 Πολιτεία, φ. 360 (12.11.1918), σ. 3. Στο νησί βρίσκονταν ήδη εκτοπισμένοι οι
Λάμπρος, Μπαλτατζής και Κ. Κουμουνδούρος. Βλ. Αστήρ, φ. 467 (12.11.1918), σ. 2.
Αντίστοιχα, η πληροφορία αυτή επιβεβαιωνόταν και από την εφημερίδα Νέα Ελλάς.
Βλ. Νέα Ελλάς, φ. 1.645 (11.11.1918), σ. 2 και Νέα Ελλάς, φ. 1.646 (12.11.1918), σ. 2.
41 Αστήρ, φ. 461 (1.11.1918), σ. 1.
42 Αστήρ, φ. 468 (14.11.1918), σ. 2· Πολιτεία, φ. 362 (14.11.1918), σ. 4· Ακρόπολις, φ.
113.481 (20.11.1918), σ. 2 και Ώρα, φ. 808 (14.11.1918), σ. 3.
43 Ελεύθερος Τύπος, φ. 671 (14.11.1918), σ. 2. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η αναφορά
της εφημερίδας Νέα Ελλάς: «ἐν ὦ διαμαρτύρονται, διότι ἡ... φιλόξενος Γαλλία τοῖς
ἀρνεῖται τὴν φιλοξενίαν τοῦ ἐδάφους της καὶ ζητοῦν νὰ ματαιωθῇ ἡ εἰς Ἑλλάδα
μεταφορά των». Βλ. Νέα Ελλάς, φ. 1.648 (14.11.1918), σ. 2.
44 Αστήρ, φ. 473 (21.11.1918), σ. 2 και Ώρα, φ. 814 (21.11.1918), σ. 4.
45 Πολιτεία, φ. 380 (2.12.1918), σ. 3.
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είδηση της φυγής των Γούναρη, Μεταξά και Πεσματζόγλου αναδημοσιεύτηκε από τον ελληνικό Τύπο, ιδιαίτερα από τα φιλοκυβερνητικά φύλλα
τα οποία επέκριναν τόσο τις συνθήκες κράτησης των απελαθέντων46 όσο
και την επιλογή των δραπετών, η οποία υποδείκνυε, σύμφωνα πάντα με
τα φύλλα αυτά και την ενοχή τους47. Πιο σκληρή υπήρξε η αναφορά του
φιλοβενιζελικού «Έθνους»: «Μὲ βαρεῖαν συνείδησιν ἐκ τῶν ἀνομημάτων,
ψοφοδεεῖς καὶ τρέμοντες πρὸ τῆς ὥρας τῆς δίκης, γνωρίζοντες, ὅτι οὐδὲν
ἔχουν ν’ ἀπολογηθοῦν, ἀνεζήτησαν τὴν σωτηρίαν εἰς τὴν φυγήν. Ήδη τοὺς
αναμένει ἡ ἐπικήρυξις. Εἶνε ὅ,τι τοὺς ἄξιζε»48. Παρά ταύτα, μόνον η εφημερίδα «Πολιτεία» προχώρησε στην αναλυτική παράθεση των συνθηκών
κράτησης των εξορίστων στην Κορσική49.
Αρκετές εφημερίδες αφιέρωσαν σημαντικό τμήμα των δημοσιεύσεών
τους για να περιγράψουν τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε
η απόδραση των τριών. Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και τα συγκεχυμένα στοιχεία που έρχονταν από τον Τύπο και τις συμμαχικές κυβερνήσεις προκάλεσαν επάλληλα δημοσιεύματα, με πληροφορίες αρκετές
από τις οποίες διαψεύδονταν στη συνέχεια50. Με την πάροδο των ημερών
46 Αστήρ, φ. 483 (2.12.1918), σ. 1.
47 Ενδεικτικά, η εφημερίδα Αστήρ εξαπέλυε δριμύ κατηγορώ εναντίον των δραπετών
με κατηγορίες περί χρηματισμού τους. Βλ. Αστήρ, φ. 483 (2.12.1918), σ. 1. Άκρως
ειρωνικός υπήρξε και ο τίτλος του άρθρου στην εφημερίδα Εστία: «Ἐπιβεβαιοῦται
ἡ δραπέτευσις τῶν Σωτήρων». Εστία, φ. 8.753 (2.12.1918), σ. 2. Επίσης, το
δημοσιογραφικό φύλλο Νέα Ελλάς φιλοξενούσε δήλωση κυβερνητικού στελέχους, το
οποίο χαρακτήριζε την επιλογή Γούναρη να δραπετεύσει ως «πολιτικὴν αὐτοκτονίαν
αὐτοῦ». Βλ. Νέα Ελλάς, φ. 1.665 (1.12.1918), σ. 2.
48 Έθνος, φ. 1.723 (1.12.1918), σ. 1.
49 Πιο συγκεκριμένα, το δημοσιογραφικό φύλλο επισήμαινε ότι όλοι οι εξόριστοι είχαν
άδεια κυκλοφορίας από τις 8 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου σε συγκεκριμένη περιοχή.
Δύο φορές την ημέρα έπρεπε να παρουσιάζονταν στο αστυνομικό τμήμα. Με τη Δύση
του Ήλιου η αστυνομία επέβλεπε τους εξορίστους στα δωμάτιά τους σε ξενοδοχείο
στο Αιάκειο. Την μεγαλύτερη ελευθερία απολάμβανε ο Ι. Δραγούμης, στον οποίο
επιτρέπονταν οι εκδρομές για να πραγματοποιεί μελέτες ιστορικού και γλωσσολογικού
περιεχομένου. Βλ. Πολιτεία, φ. 380 (2.12.1918), σ. 3.
50 Οι λανθασμένες πληροφορίες αφορούσαν τόσο το μέρος διαφυγής των φυγάδων
όσο και το ποιοι εν τέλει είχαν αποδράσει. Έτσι, όσον αφορά το πρώτο ως μέρος
διαφυγής αναγραφόταν η Ελβετία. Βλ. Πολιτεία, φ. 379 (1.12.1918), σ. 1 και Ώρα,
φ. 825 (4.12.1918), σ. 4. Για το, δε, δεύτερο αρκετά φύλλα συγκατέλεγαν μεταξύ
των δραπετών και τους πατέρα και υιό Μερκούρη ή τον Κ. Έσλιν. Βλ. Ελεύθερος
Τύπος, φ. 690 (4.12.1918), σ. 2· Αστήρ, φ. 492 (14.12.1918), σ. 2· Νέα Ελλάς, φ. 1.671
(7.12.1918), σ. 2· Ώρα, φ. 825 (4.12.1918), σ. 4 και Εστία, φ. 8.764 (13.12.1918), σ.
2. Ανάλογη ήταν και η πληροφορία σύμφωνα με την οποία οι συλληφθέντες δραπέτες
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προσδιορίστηκαν σαφέστερα οι συνθήκες απόδρασης των Γούναρη, Μεταξά και Πεσματζόγλου από την Κορσική. Πιο συγκεκριμένα, οι τρείς
άνδρες διέφυγαν με αλιευτικό σκάφος χρηματίζοντας τον καπετάνιο καταφέρνοντας να αποβιβαστούν στην Ιταλία, όπου και συνελήφθηκαν από
τις εντόπιες αρχές που είχαν ειδοποιηθεί για τη φυγή τους51.
Η φυγή των τριών προσέδωσε νέα τροπή στις εξελίξεις. Αρχικά, μία
από τις πρώτες συνέπειες ήταν η αυστηροποίηση των όρων κράτησης των
υπολοίπων εξορίστων52. Ως αποτέλεσμα: «οἱ λοιποὶ ἐν Κορσικῇ κρατούμενοι, μένεα πνέοντες διὰ τὸ ὑπὸ τῶν Γαλλικῶν Ἀρχῶν ληφθὲν μέτρον τῆς
αὐστηροτέρας ἐπ’ αὐτῶν ἐπαγρυπνήσεως, κατηγοροῦν τοὺς δραπέρας ἐπὶ
ἀνανδρίᾳ καὶ ψεύδει», όπως σημείωνε χαρακτηριστικά ο φιλοβενιζελικός
Ελεύθερος Τύπος53. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι οι δραπέτες συνελήφθησαν από τις ιταλικές αρχές, προβληματισμό προκαλούσε η άρνηση
έκδοσής τους. Άρνηση η οποία ερμηνευόταν και εντασσόταν στο πλαίσιο
των διαφορετικών και εν πολλοίς αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ
Ελλάδος και Ιταλίας κατά τις εργασίες της συνδιάσκεψης ειρήνης54.
Η επιστροφή των «Κορσικανών» στην Ελλάδα
Έπειτα από επίσημο αίτημα που κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, ο Γάλλος πρωθυπουργός G. Clemenceau συγκατάνευσε στην
επιστροφή των εξόριστων της Κορσικής55. Η είδηση της επικείμενης επανόδου των απελαθέντων, πλην των Μεταξά, Γούναρη και Πεσματζόγλου
που παρέμεναν στην Ιταλία, έγινε δεκτή θετικά από το σύνολο του Τύπου.
Οι αντικυβερνητικές και οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες κατέγραφαν
αναλυτικά κάθε είδηση που σχετιζόταν με την έλευση των εξορισθέντων.

51
52
53
54

55

επρόκειτο να κρατηθούν σε ουδέτερο έδαφος με απαίτηση του Προέδρου των Η.Π.Α.
W. Wilson. Βλ. Πολιτεία, φ. 381 (3.12.1918), σ. 3.
Εστία, φ. 8.758 (7.12.1918), σ. 2 και Νέα Ελλάς, φ. 1.672 (8.12.1918), σ. 2.
Νέα Ελλάς, φ. 1.674 (10.12.1918), σ. 2.
Ελεύθερος Τύπος, φ. 701 (15.12.1918), σ. 2.
Επιπρόσθετα, ο Ελ. Βενιζέλος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής είχε ζητήσει τη
διαμεσολάβηση του G. Clemenceau προς την ιταλική κυβέρνηση, ώστε να επιστρέψουν
οι δραπέτες στην Κορσική. Βλ. Αστήρ, φ. 485 (7.12.1918), σ. 2· Ακρόπολις, φ. 113.497
(7.12.1918), σ. 2· Εστία, φ. 8.757 (6.12.1918), σ. 2 και Ελεύθερος Τύπος, φ. 694
(7.12.1918), σ. 2.
Στους μεταφερόμενους δεν συμπεριλαμβάνονταν οι Γούναρης, Μεταξάς και Πεσματζόγλου που παρέμεναν στην Ιταλία. Βλ. Εμπρός, φ. 8.087 (20.4.1919), σ. 1.
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Ιδιαίτερα σκωπτική ήταν η αναφορά του φιλοκυβερνητικού «Αστήρ»
κατά την αποβίβαση των εξορίστων: «Οἱ μεταφερθέντες χαίρουν ἄκραν
ὑγείαν καὶ εἶνε εὐτραφεῖς, πράγμα ὅπερ σημαίνει ὅτι εἰς τὴν Κορσικὴν
διήρχοντο εὐχαρίστως τὰς ἡμέρας των»56.
Συγχρόνως, λίγο προ της άφιξής τους έγιναν γνωστές επιμέρους λεπτομέρειες για το ποιοι επρόκειτο να κρατηθούν στις φυλακές «Συγγρού» για
να δικαστούν άμεσα και ποιοι επρόκειτο να μεταφερθούν με το ατμόπλοιο
«Κατίνα» στη Σκόπελο57. Τα αντικυβερνητικά φύλλα κατέγραψαν και τις
πρώτες εντυπώσεις από τις συνθήκες φυλάκισης των πρώην εξόριστων
στις φυλακές «Συγγρού» δίνοντας έμφαση στους περιορισμούς επικοινωνίας των κρατούντων με τους οικείους τους58.
Συμπεράσματα
Η εφαρμογή του μέτρου της πολιτικής εξορίας, η πρώτη στα χρονικά
της χώρας, απασχόλησε τα ημερήσια δημοσιογραφικά φύλλα, τα οποία
προσέγγισαν τα γεγονότα, δίχως, όμως, να μπορέσουν να ασκήσουν ευρεία κριτική εξαιτίας των περιορισμών που είχαν τεθεί επί του Τύπου.
Στις στήλες των εφημερίδων της περιόδου καταγράφηκε η απόφαση των
συμμαχικών στρατευμάτων να απομακρύνουν από την εν Ελλάδι πολιτική
σκηνή μερικά από τα πιο επιφανή μέλη της αντιπολίτευσης.
Αρχικά, το ενδιαφέρον και η προσοχή των εφημερίδων περιστράφηκε
γύρω από το σχηματισμό των καταλόγων όσων θα εξορίζονταν και όσων
θα τίθεντο υπό κατοίκον περιορισμό, καθώς και τις περιλαμβανόμενες σε
56 Αστήρ, φ. 628 (30.4.1919), σ. 1. Η ίδια ακριβώς περιγραφή δημοσιεύτηκε και στην
εφημερίδα Έθνος. Βλ. Έθνος, φ. 1.867 (29.4.1919), σ. 2. Εξίσου δηκτική ήταν και η
καταγραφή της Εστίας: «Κατὰ την αναχώρησίν των ὅλοι οἱ ἐπιβάται τῆς «Ἑσπερίας»
συνεκεντρώθησαν ἐπί τοῦ καταστρώματος καὶ ἐξερράγησαν εἰς μανιώδεις ἀποδοκιμασίας κατὰ τῶν Σωτήρων, ἐκδηλοῦντες οὕτω τὴν δυσφορίαν των, διότι ἠναγκάσθησαν νὰ
συνταξειδεύσουν μὲ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς». Βλ. Εστία, φ. 8.896 (29.4.1919), σ. 2.
57 Αναλυτικότερα, οι Σ. Δούσμανης, Σπ. Μερκούρης, Γ. Μερκούρης, Κ. Έσλιν, Γιάνναρος, Ράμος και Ι. Σαγιάς μεταφέρθηκαν στις φυλακές Συγγρού με την αποβίβασή τους
στον Πειραιά. Από την άλλη πλευρά, οι Δραγούμης, Μπαΐρας, Σακελλαρίου, Δούφας, Μάλοσης, Ραφτάκης και Ρήγας μεταφέρθηκαν με το ατμόπλοιο «Κατίνα» στη
Σκόπελο. Βλ. Εμπρός, φ. 8.096 (29.4.1919), σ. 2· Αθήναι, φ. 5.950 (29.4.1919), σ.
2· Αστήρ, φ. 626 (28.4.1919), σ. 2· Νέα Ελλάς, φ. 1.808 (29.4.1919), σ. 2· Πολιτεία,
φ. 524 (30.4.1919), σ. 2· Ακρόπολις, φ. 113.684 (29.4.1919), σ. 4· Καιροί, φ. 10.393
(29.4.1919), σ. 1 και Εστία, φ. 8.894 (27.4.1919), σ. 2.
58 Εμπρός, φ. 8.097 (30.4.1919), σ. 1.
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αυτούς προσωπικότητες. Το σύνολο σχεδόν του Τύπου απέδωσε τη συγχώνευση των καταλόγων στις προσπάθειες της κυβέρνησης Ζαΐμη. Ακολούθως, διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στην περιγραφή της αποχώρησης
των εξόριστων, καθώς τα μεν υποστηρικτικά προς αυτούς φύλλα τόνιζαν
τη συγκίνηση που επικράτησε και τις επιδοκιμασίες όσων είχαν συγκεντρωθεί στην προβλήτα, σε αντίθεση με τις αντίθετες προς αυτούς εφημερίδες που αναφέρονταν στις αποδοκιμασίες μερίδας κόσμου που βρισκόταν στο λιμάνι.
Στη συνέχεια, η εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα συνέβαλε στην απουσία αναφορών για τους εξόριστους της Κορσικής. Με τη
συνθηκολόγηση των εμπολέμων και τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων, το ζήτημα των πολιτικών απελαθέντων επανήλθε στο προσκήνιο τόσο από πλευράς αντιπολιτευόμενου όσο και από πλευράς συμπολιτευόμενου Τύπου. Τα υποστηρικτικά προς τους εξόριστους φύλλα τόνιζαν
την ανάγκη επιστροφής των εκτοπισμένων μετά το πέρας του πολέμου,
καθότι εξέλειπε πλέον ο κυριότερος λόγος εξορίας τους. Στον αντίποδα, ο
φιλοβενιζελικός Τύπος επιθυμούσε την επιστροφή των απελαθέντων, ώστε
να δικαστούν για τις πράξεις τους την περίοδο του Εθνικού Διχασμού.
Η είδηση της δραπέτευσης τριών σημαινουσών προσωπικοτήτων, όπως
οι Μεταξάς, Γούναρης και Πεσματζόγλου απασχόλησε τα δημοσιογραφικά φύλλα, ιδίως τα φιλοκυβερνητικά. Έτσι, ενώ οι φιλοβασιλικές εφημερίδες περιορίζονταν στην απλή παράθεση των στοιχείων και των πληροφοριών των αφορούντων τους φυγάδες, ο φιλοβενιζελικός Τύπος ασκούσε
δριμεία κριτική θίγοντας τόσο τις συνθήκες κράτησης τις οποίες έκρινε ως
χαλαρές, παράλληλα με την υπόνοια πως η φυγή αυτή των εξόριστων ήταν
δηλωτική της ενοχής τους για τις πράξεις που είχαν κάνει στο παρελθόν
και για τις οποίες επρόκειτο να δικαστούν.
Καταληκτικά, η είδηση της επικείμενης επιστροφής των απελαθέντων
έγινε ασμένως δεκτή απ› όλες τις πλευρές. Από κοινού ο φιλοβασιλικός
και ο φιλοβενιζελικός Τύπος κατέγραφαν κάθε λεπτομέρεια και πληροφορία της επιστροφής των εξόριστων στην Ελλάδα, με τον δεύτερο να
αναφέρεται δηκτικά στην καλή κατάστασή τους.
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Πηγές και Βιβλιογραφία
Α. Πηγές
Αθήναι (6.6.1917 - 8.6.1917, 10.6.1917, 29.4.1919).
Ακρόπολις (20.11.1918, 7.12.1918, 29.4.1919).
Αστήρ (1.11.1918, 3.11.1918, 12.11.1918, 14.11.1918, 21.11.1918,
2.12.1918, 7.12.1918, 14.12.1918).
Έθνος (1.12.1918, 29.4.1919).
Ελεύθερος Τύπος (6.6.1917 - 7.6.1917, 14.11.1918, 4.12.1918, 7.12.1918,
15.12.1918).
Εμπρός (3.6.1917, 5.6.1917, 7.6.1917 - 8.6.1917, 15.6.1917, 20.4.1919,
29.4.1919 - 30.4.1919).
Εσπερινή (5.6.1917 - 8.6.1917).
Εστία (4.6.1917, 6.6.1917 - 7.6.1917, 12.6.1917, 14.6.1917, 2.11.1918,
2.12.1918, 6.12.1918 - 7.12.1918, 13.12.1918, 27.4.1919, 29.4.1919).
Θάρρος (6.6.1917).
Καιροί (5.6.1917 - 8.6.1917, 29.4.1919).
Νέα Ελλάς (11.11.1918 - 12.11.1918, 14.11.1918, 1.12.1918, 7.12.1918 8.12.1918, 10.12.1918, 29.4.1919).
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Abstract
It did not take long for the unusual diarchy in the Greek political life
in the second decade of the 20th century to lead to a conflict, on the basis
of the request of participation of Greece in World War I. The difference
of opinion between the Prime Minister Eleftherios Venizelos and King
Constantine I was exacerbated and began to have wide repercussions,
which eventually led to the Ethnic Division. The political world of the
country was divided, pleading its support or being against the two formed
opinions. The reunification of the country -after the intervention of the
allies- was followed by a practice which was unknown -until then- to the
Greek political history, the practice of exile of prominent personalities of
the public life. The Press, in the context of its operation, closely monitored
the developments in the political arena, expressing its opinion, based on
its particular ideological attitudes and preferences. By setting as scientific
method of research the interpretive historical analysis and the content
analysis, we will approach the judgmental or critical stance towards this
decision, through the articles of the pro-government and the opposition
Press.
Λέξεις κλειδιά: Εθνικός Διχασμός, πολιτικοί εξόριστοι, αθηναϊκός Τύπος, Κορσική, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

D’UNE CRISE À L’AUTRE : ESSAI D’INTERPRÉTATION DE LA
“CRISE GRECQUE“ ACTUELLE À TRAVERS L’OUVRAGE DE
CHARLES DUGAS LES ÉTAPES DE LA CRISE GRECQUE, 1915-1918
Julien Calvié*
Introduction
Présentation du livre et de son auteur, présentation de la problématique
Charles Dugas (1885-1957), normalien (1904), agrégé de lettres (1907),
ancien membre de l’École française d’Athènes (1908-1912), professeur
d’archéologie aux Facultés des Lettres de Montpellier (1919-1928) et de
Lyon (1928-1957) et spécialiste de la céramique grecque occupa, pendant
la première Guerre mondiale, les fonctions d’interprète auprès de l’attaché
naval français à Athènes. Ces fonctions lui permirent de suivre de près le
conflit entre le roi Constantin et le gouvernement Vénizélos, conflit qui
aboutit, entre octobre 1916 et juin 1917, au “schisme national1“, c’est-àdire à la division du pays entre vénizélistes et royalistes et à la constitution
de deux gouvernements rivaux, l’un à Thessalonique et l’autre à Athènes.
Les notes recueillies par lui à ce propos au jour le jour fournirent la matière d’articles de presse publiés dans le Journal des Débats politiques et
littéraires puis d’un ouvrage, Les Étapes de la crise grecque, 1915-1918,
que Dugas fit paraître à Paris, en 1919, sous le pseudonyme de Charles
Frégier2.
L’intérêt de ce texte réside dans l’analyse pénétrante qui est faite de la
crise grecque des années 1915-1918 et dans ce que cette analyse nous permet de comprendre de la “crise grecque“ actuelle et du sens du mot “crise“
en général.
I) Origine et déroulement de la “crise grecque“ des années 1915-1918
selon l’archéologue Charles Dugas
Charles Dugas, qui a vécu de près les événements cités plus haut, en retrace
le déroulement pour un public français peu au fait de la vie politique grecque.
*
1
2

Julien Calvié, Professeur agrégé, Université Paul-Valéry Montpellier 3, UFR 2,
Département d’études néo-helléniques.
Nous traduisons ici littéralement l’expression grecque εθνικός διχασμός.
Frégier [Dugas], 1919.
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Son livre n’est pas seulement descriptif comme le titre pourrait le laisser penser. Il est aussi analytique.
La crise grecque des années 1915-1918 a, selon Charles Dugas, une
double origine :
- une origine interne, liée à des questions de politique intérieure : depuis la coup d’État militaire de 1909, Charles Dugas constate un antagonisme latent entre vénizélistes “libéraux“, partisans d’une « réorganisation
intérieure du pays » sur la base de principes démocratiques3, et “le parti de
la couronne“, attaché au maintien, à tout prix, du “vieux“ système clientéliste et oligarchique4.
- et une origine externe : « la guerre mondiale » qui a « donné une
forme aiguë », paroxystique au conflit entre le premier ministre Vénizélos,
partisan de l’Entente franco-anglaise, et le roi Constantin, partisan d’une
neutralité bienveillante à l’égard de l’Allemagne5.
Charles Dugas distingue, dans la crise grecque des années 1915-1918,
cinq étapes :
Première étape : tous les éléments de la crise qui va opposer la “Vieille“
et la “Nouvelle Grèce“6 se mettent en place à partir de l’insurrection d’août
1909 : ce sont les prémices de la crise ou la “pré-crise7“.
Deuxième étape : le déclenchement de la crise proprement dite, lié à des
éléments extérieurs —la « guerre mondiale »— et à la démission d’Elefthérios Vénizélos, le 5 octobre 1915, qui rompt alors définitivement avec le
roi Constantin : « leurs voies se sont ce jour-là définitivement séparées8 »,
écrit Dugas. S’ensuit une escalade : l’attaque bulgare contre la Serbie le
11 octobre qui accroît l’antagonisme Vénizélos-Constantin, les élections
du 19 décembre 1915 avec l’abstention des vénizélistes …et le départ de
Vénizélos pour la Crète le 24 septembre 19169.
3
4
5
6

7
8
9

Frégier [Dugas] (1919 : 26).
Frégier [Dugas] (1919 : 25-37 : Introduction, Les Deux Grèce).
Frégier [Dugas] (1919 : 25-26).
La “Vieille Grèce“ désigne les territoires qui forment, à partir de 1832, le royaume
initial —le Péloponnèse en constitue la partie la plus importante— par rapport aux
territoires qui lui seront rattachés par la suite, la “Nouvelle Grèce“. Voir à ce sujet
Frégier [Dugas] (1919 : 114-116).
Frégier [Dugas] (1919 : 25-37 : Introduction : Les deux Grèce).
Frégier [Dugas] (1919 : 52).
Frégier [Dugas] (1919 : 41-116).
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L’étape suivante marque l’acmé, le paroxysme de la crise, le moment
où tout se décide : elle correspond au « triomphe10 », à « l’apogée du
règne de Constantin11 », le 1er et le 2 décembre 1906, lorsque les troupes
anglo-françaises débarquées à Athènes se voient contraintes de battre en
retraite devant la résistance inattendue des forces royales, et à la constitution de deux États rivaux, celui d’Athènes et celui de Thessalonique12.
L’antagonisme de plus en plus aigu entre le roi et Vénizélos13 aboutit à “la
chute“ de Constantin, c’est-à-dire à son abdication, au retour de Vénizélos à
Athènes, en juin 1917, et à l’entrée, tardive mais décisive, de la Grèce aux
côtés des Alliés dans la première Guerre mondiale : il s’agit là du dénouement de la crise14. « Un seul dénouement apparaissait dès lors comme susceptible de clore l’affaire grecque, écrit Dugas : le retour de Vénizélos15 ».
La cinquième et dernière étape16 concerne l’impact, les conséquences
de la crise, conséquences positives du point de vue intérieur puisque la
crise a « accéléré la maturité politique [du pays] et amené la formation de
partis qui ne sont plus, comme autrefois, des partis personnels mais ont
pour base une certaine idéologie politique » 17, conséquences positives également du point de vue international puisque la Grèce, grâce à la politique
de Vénizélos, termine la guerre dans le camp des vainqueurs aux côtés de
l’Angleterre et de la France : « Pour la première fois, écrit Charles Dugas,
on a eu l’impression que, dans le consortium allié, la Grèce était traitée en
égale, qu’elle n’était plus un élément accessoire, admis par tolérance dans
le groupe des grandes puissances de l’Entente, mais un élément indispensable à la bonne marche des opérations dans les Balkans18 ».
Ce dénouement marque le début d’une nouvelle crise liée à la situation
en Asie mineure19, aux hésitations de l’opinion publique grecque —le pays
reste profondément divisé, après la guerre, entre vénizélistes et antivénizé10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Frégier [Dugas] (1919 : 128).
Frégier [Dugas] (1919 : 128-144).
Frégier [Dugas] (1919 : 147-168).
Frégier [Dugas] (1919 : 136).
Frégier [Dugas] (1919 : 169-268).
Frégier [Dugas] (1919 : 181).
Frégier [Dugas] (1919 : 269-292).
Frégier [Dugas] (1919 : 276).
Frégier [Dugas] (1919 : 291).
Frégier [Dugas] (1919 : 273-276).
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listes20— et à l’inconstance des « chancelleries européennes », en particulier des puissances de l’Entente, à l’égard de la Grèce21.
Le livre de Charles Dugas suit le schéma d’une pièce classique française en cinq actes avec scène d’exposition, déclenchement, point culminant et résolution de la crise. Notons d’ailleurs, à ce sujet, que l’auteur
emploie à maintes reprises, dans son texte, le lexique du théâtre puisqu’il y
est question de « situations22 », d’ « imbroglio », de « comédie grecque »,
de « dénouement », de « grandeur tragique23 » —à propos de la figure de
Vénizélos— et, bien entendu, de « crise ».
II) Ce que l’ouvrage de Charles Dugas nous apprend sur la “crise grecque“
actuelle (2009- )
L’ouvrage de Charles Dugas donne donc de la Grèce du début du vingtième siècle l’image d’un pays divisé et en crise permanente, latente ou
aiguë.
Certains éléments d’explication de la crise grecque des années 19151918 avancés par Charles Dugas permettent, selon nous, de mieux comprendre ou d’expliquer la crise grecque actuelle :
- Le système clientéliste qui fait de la Grèce, malgré des institutions très
démocratiques, une sorte d’oligarchie où « le pouvoir dev[ient] le monopole d’un petit nombre de chefs politiques qui l’exploit[ent] au profit de
leurs partisans » : « Des raisons personnelles, écrit Dugas, services rendus,
argent prêté, vieilles relations de famille, bénéfices escomptés motiv[ent]
l’adhésion de chacun à tel ou tel parti24 ». Ces pratiques clientélistes « visant à satisfaire des groupes sociaux “amis“25 » n’ont pas disparu, loin s’en
faut, si l’on en croit Georges Contogeorgis et Olivier Delorme26. L’historien Constantin Tsoucalas, dans un article publié récemment dans une
revue française de sciences politiques, y voit la manifestation d’une séparation incomplète ou inachevée, en Grèce, « entre le public et le privé27 ».
20
21
22
23
24
25
26
27

Frégier [Dugas] (1919 : 283).
Frégier [Dugas] (1919 : 292) et Frégier [Dugas] (4 février 1919 : 1-2).
Frégier [Dugas] (1919 : 24).
Frégier [Dugas] (1919 : 288, 165, 51).
Frégier [Dugas] (1919 : 27).
Contogeorgis (2013 : 82).
Delorme (2013 : 2070-2071).
Tsoucalas (2013 : 22).
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- La division du pays en deux camps opposés, ces deux camps étant
eux-mêmes très divisés : « La masse royaliste s’était nettement scindée en
deux, écrit Charles Dugas à propos des partisans du roi Constantin, d’une
part les fanatiques, les purs, ceux pour qui l’idée nationale s’était absorbée dans l’idée royale et pour qui Constantin était un objet de vénération
religieuse, d’autre part, les modérés qui avaient suivi le roi parce qu’il
représentait une certaine politique mais qui n’avaient pas pour lui des sentiments différents de ceux qu’ils auraient pu éprouver pour tel ou tel chef
de parti28 ». Cette scission du pays en deux camps qui s’affrontent perdure
de nos jours, sous d’autres formes : le PASOK (Mouvement Socialiste panhellénique) et la Nouvelle Démocratie (le parti de la Droite traditionnelle,
Néa Dimokratia) jusqu’à récemment puis, par suite de l’effondrement
électoral du PASOK entre début 2011 et mai 2012, SYRIZA (Coalition de
la Gauche Radicale) et la Nouvelle Démocratie29. Remarquons d’ailleurs,
à ce sujet, que l’Internationale socialiste, qui regroupe la plupart des partis
socialistes et sociaux-démocrates européens parmi lesquels, officiellement,
le PASOK, est en contacts de plus en plus étroits avec SYRIZA, un peu
comme si ce dernier n’avait fait que prendre la place du premier.
- « La place exceptionnelle —trop grande— que tiennent les personnalités dans la vie du peuple hellène30 » et « l’attachement personnel au
chef 31» en qui l’on a « foi » et pour qui on éprouve une « vénération dont il
serait impossible, en Occident, de trouver l’équivalent32 ». « Le parti royaliste, écrit Dugas, ne se conçoit pas sans Constantin. Le parti libéral sans
Vénizélos33 ». On pourrait ajouter que, de nos jours, SYRIZA ne se conçoit
pas non plus sans son président, Alexis Tsipras, l’actuel premier ministre.
- La faiblesse de l’État : Dugas parle d’une « décomposition politique et
administrative34 » et d’un « État en décomposition » —c’est le titre du chapitre VIII35. Cette situation s’explique essentiellement, selon lui, par le fait
28
29
30
31
32
33
34
35

Frégier [Dugas] (1919 : 151).
Voir à ce sujet Nicolacopoulos, Kotronaki, (2013 : 75-76).
Frégier [Dugas] (1919 : 287).
Frégier [Dugas] (1919 : 72).
Frégier [Dugas] (1919 : 190-191).
Frégier [Dugas] (1919 : 287).
Frégier [Dugas] (1919 : 112).
Frégier [Dugas] (1919 : 108-116).
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que la Grèce est un État jeune : « La Grèce, en tant qu’État constitué, ayant
une existence autonome, remonte à peu de temps, écrit-il. Pour la bien juger, il faut refouler nos souvenirs antiques et garder présent à l’esprit que
ce pays n’a pas encore cent ans36 ». Dugas propose à cette situation une
ou plusieurs solutions : une complète « réorganisation des grands services
d’État », une réforme politique et des « réformes fiscales37 ». L’analyse
de notre auteur rejoint celle de Georges Contogeorgis à propos de la crise
grecque actuelle : même diagnostic (« moins que la société ou l’économie
grecque, le malade est l’État38 ») et mêmes remèdes proposés : « refonte
de l’État […], du système politique, de l’administration publique et, substantiellement, de la législation39  ».
- La responsabilité des puissances étrangères dans l’exacerbation de la
crise40, en premier lieu celle de l’Allemagne dont « l’esprit […] de domination universelle41 » est dénoncé à plusieurs reprises par Charles Dugas42.
L’histoire, ici, semble se répéter : l’intransigeance de l’Allemagne envers la
Grèce depuis le début de la “crise“, en particulier sur la question de la dette
—l’Allemagne allant jusqu’à menacer d’exclure ce pays de la zone euro, à
l’été 2015, au moment des discussions européennes sur la dette grecque— a
été notée par de nombreux commentateurs, français et étrangers43.
Mutatis mutandis, le “schisme national“ et la crise grecque actuelle
semblent donc avoir, pour une part, des origines communes.
Conclusion
D’une crise à l’autre : réflexion sur la notion de “crise“
Le texte de Charles Dugas nous a conduit à interpréter la “crise grecque“
actuelle à la lumière d’une autre crise, celle de 1915-1918 en Grèce.
36 Frégier [Dugas] (1919 : 71).
37 Frégier [Dugas] (1919 : 277) ; voir aussi Frégier [Dugas] (1919 : 266) : « l’insuffisance
des services de l’État ».
38 Contogeorgis (2013 : 81).
39 Contogeorgis (2013 : 85).
40 Sur le rôle des puissances étrangères dans le « déclenchement » ou le « dénouement des
crises qu’a connues la Grèce » depuis 1821, voir Tsoucalas (1970 : 9).
41 Frégier [Dugas] (1919 : 287).
42 Voir aussi, sur le rôle de « la propagande allemande » en Grèce pendant la guerre,
Frégier [Dugas] (1919 : 112-113).
43 Delorme (2013 : 2084-2087), Contogeorgis (2013 : 86) et Calvié (2016 : 121-127).
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Il nous a également amené à réfléchir au sens et à l’étymologie du mot
crise. Krisis (κρίσις), en grec ancien, est formé sur une base *krin- qui
signifie trier, séparer44, et qui se retrouve en latin dans cerno (tamiser45,
trier, discerner par les sens ou par l’esprit d’où, par affaiblissement, voir),
cribrum (le crible, qui sépare le grain de la paille), crimen (la décision
judiciaire, le grief, l’inculpation)46 et en français dans cerner, discerner,
incriminer, discriminer. Le mot a gardé en grec son sens étymologique de
tri, discernement, séparation des éléments, moment significatif dans l’évolution d’une maladie (c’est le sens hippocratique)47, décision ou jugement
—jugement ayant ici une valeur dérivée : juger, c’est séparer la vérité de
l’erreur, l’innocent du coupable, la justice de l’injustice. La krisis est donc,
à l’origine, séparation d’éléments contradictoires et non déconstruction ;
elle implique, de ce fait, une lysis (λύσις), autrement dit une libération,
une solution, un dépassement de la situation antérieure à la crise, ce dépassement étant susceptible d’être à son tour remis en cause, suivant un
schéma dialectique. S’ensuit alors une nouvelle “crise“ qui jette les bases
d’un nouvel ordre, ou d’un nouveau désordre.
La crise, par conséquent, n’est pas mauvaise en soi et son dénouement
peut avoir des conséquences salutaires, comme l’a démontré Charles Dugas à propos de la Grèce des années 1915-1918. Elle constitue, en fait,
un mode d’existence “normal“ ou habituel des sociétés occidentales toujours soumises, et de plus en plus fortement, à la loi du capitalisme, un
pays qui ne connaît pas la crise pouvant être considéré comme mort. La
crise grecque actuelle —qui s’inscrit dans la longue crise économique et
financière à répétition des premières années du XXIe siècle atteignant son
point culminant, de l’avis quasi général, en 2008 — comporte donc, paradoxalement, même si ce n’est pas comme cela, bien sûr, que les Grecs la
perçoivent, quelque chose de rassurant.

44
45
46
47

Chantraine (1999 : 584-585).
Bourciez (1946 : 55).
Ernout, Meillet (2001 : 115, 151).
Le mot crise, dans le Corpus hippocratique, désigne un « moment significatif dans
l’évolution de la maladie, en bien comme en mal ». Voir à ce sujet Jouanna (1992 : 474).
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Περίληψη
Ο Charles Dugas (1885-1957), καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Montpellier (1919-1928) και της Lyon (1928-1957) άσκησε,
κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα καθήκοντα του διερμηνέα δίπλα
στον Γάλλο ναυτικό ακόλουθο στην Αθήνα. Τα καθήκοντα αυτά τον επέτρεψαν να παρακολουθήσει από κοντά τον διχασμό μεταξύ του Βασιλιά
Κωνσταντίνου και της κυβέρνησης του Βενιζέλου. Οι σημειώσεις του
πάνω σε αυτό, τις οποίες συγκέντρωσε μέρα παρά μέρα, αποτέλεσαν το
υλικό ενός έργου, Les Étapes de la crise grecque, 1915-1918, το οποίο
εξέδωσε ο Dugas στο Παρίσι το 1919 με το ψευδώνυμο Charles Frégier.
Το ενδιαφέρον αυτού του κειμένου βρίσκεται στην διεισδυτική ανάλυση της ελληνικής κρίσης της περιόδου 1915-1918 και σε όσα μας επιτρέπει η ανάλυση αυτή να κατανοήσουμε πάνω στη σημερινή “ελληνική
κρίση“, καθώς και πάνω στην έννοια του όρου “κρίση“ γενικά.
Mots-clés : “Crise grecque“, krisis, capitalisme, Charles Dugas

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (1922)
ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
Μανόλης Γ. Βαρβούνης* Νάντια Μαχά-Μπιζούμη**
1. Το θεωρητικό πλαίσιο και το αντικείμενο της έρευνας
Η ανίχνευση της κοινωνικής ζωής των τοπικών ενδυμασιών επιβάλλει
την εθνογραφική καταγραφή, την επιτόπια έρευνα σε συνδυασμό με την
ευρεία χρήση πηγών, όπως και τη συσχέτιση με τα σύγχρονά τους ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφραζόμενα, με απώτερο σκοπό την
παρακολούθηση των διαδρομών τους από τη δημιουργία στην παρακμή,
στο πλαίσιο των ιστορικών συνεχειών και των ρήξεων που καταγράφονται
στα τοπικά ενδυματολογικά συστήματα.1
Ο Κων. Τσαγγαλάς διακρίνει τους παράγοντες διαμόρφωσης και εξέλιξης μιας τοπικής ενδυμασίας σε εξωτερικά αναγκαστικά αίτια (π.χ. το
κλίμα, η γεωγραφική θέση της κοινότητας, η ντόπια παραγωγή κ.ά), σε
εσωτερικά αναγκαστικά αίτια (π.χ. η θρησκευτική πίστη), και σε άλλους
παράγοντες που ανήκουν συγχρόνως και στις δύο κατηγορίες.2 Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι εξελίξεις, σε μια μακρά χρονική διάρκεια,
των τεχνικών και των υλικών κατασκευής τους, και, οπωσδήποτε, η σχέση
των ίδιων των ενδυμάτων με τον κοινωνικό συντελεστή τους, αλλά και οι
σχέσεις που ανέπτυξαν οι άνθρωποι μεταξύ τους με σημείο αναφοράς εκείνα.3 Ωστόσο, στην τελική διαμόρφωση της εικόνας τους, ρόλο σημαντικό
διαδραματίζουν και οι ισχύουσες κάθε φορά αισθητικές αντιλήψεις, που
συνδέονται κυρίως με τη γυναικεία φιλαρέσκεια.4 Στις συλλογές του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, για παράδειγμα, διασώζεται μια
τροποποιημένη ενδυμασία με βάση τις αισθητικές αντιλήψεις της περιοχής,
*

Dr. Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, mvarv@otenet.gr
** Dr. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης, nantia.macha@gmail.com.
1 Ειδικότερα για τις κατευθύνσεις στην έρευνα και τη μελέτη του ενδύματος, βλ. ΒρέλληΖάχου (1990: 54-59), Βρέλλη-Ζάχου (2002: 183-205).
2 Τσαγγαλάς (1993: 195).
3 Πρβλ. Μαχά-Μπιζούμη (2011: 10).
4 Βρέλλη-Ζάχου (2012: 887).
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στην οποία η κάτοχός της εγκαταστάθηκε μετά τον γάμο της στις αρχές του
20ού αι. Ο ερχομός της Μαρίας Μεταξά από το Λεωνίδιο της Κυνουρίας
στο Ναύπλιο, θα αποτυπωθεί στη μεταβολή του αρχικού σχήματος του τσακώνικου φουστανιού της, με την τροποποίησή του σε φούστα συνδυασμένη
με λευκό δαντελένιο πλαστρόν, με τσόχινο κοντογούνι με επίρραφες τρέσες του μέτρου και με μια μεταξωτή ποδιά.5
Η Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου παρατηρεί ότι «το ουσιώδες σε μια ενδυματολογική μελέτη είναι να ανακαλύπτεται η αλληλεπίδραση των παραγόντων
που διαμορφώνουν μια ενδυμασία στην ολότητά της»,6 γιατί με αυτόν τον
τρόπο αναδεικνύεται σε όλο το εύρος το κοινωνικό και ιστορικό περιεχόμενό της, και κατ’ επέκταση η σύνδεσή της με τον πολιτισμό μιας κοινωνίας. Συνακόλουθα, η παραγωγή και χρήση φακωτών υφαντών υφασμάτων
στα τοπικά ενδυματολογικά σχήματα της Αργολίδας στις αρχές του 19ου
αιώνα, δεν ερμηνεύεται ως μια τυχαία επιλογή, αλλά ως το αποτέλεσμα
εισαγωγής τεχνογνωσίας στην τοπική οικοτεχνική υφαντική τέχνη από την
εγκατάσταση Κρητών προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή.7
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η έννοια της αλλαγής στα τοπικά
ενδυματολογικά σχήματα του αγροτικού κόσμου συνδέεται με αργόσυρτες μεταβολές, οι οποίες όμως, από τον 19ο αιώνα, καθορίζονται σε
μεγάλο βαθμό από τις επιδράσεις των ενδυματολογικών προτύπων των
εκπροσώπων της αστικής τάξης.8 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
φορεσιά «Αμαλία», η οποία αποτελεί σταθμό στα ελληνικά ενδυματολογικά δρώμενα, καθώς παρουσιάζει αξιοσημείωτη διάρκεια και οδηγεί
στη δημιουργία μιας σειράς από «αμαλιοποιημένες» ενδυμασίες,9 που θα
κυριαρχήσουν σε βάρος παλαιότερων ενδυματολογικών σχημάτων. Αρχικά η φορεσιά θα υιοθετηθεί από το γυναικείο πληθυσμό των αστικών
περιοχών, και στη συνέχεια των αγροτικών. Μεταβολές στις τοπικές ενδυμασίες σημειώνονται και από την επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης
στις αρχές του 20ού αιώνα. Έτσι, σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας,
στο πρώτο τέταρτο του 20ού, η αντικατάσταση του αργαλίσιου υφαντού
για την κατασκευή του γυναικείου πουκάμισου από πανί, προϊόν κλωστι5
6
7
8
9

Παπαντωνίου (2000: 272).
Βρέλλη-Ζάχου (2012: 889).
Παπαντωνίου (2000: 280).
Βρέλλη-Ζάχου (2014: 90).
Παπαντωνίου (2000: 391).

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (1922)...

273

κής μηχανής, θα σημάνει το τέλος της κεντητής διακόσμησης του, καθώς
το νεότερο ύφασμα δεν ήταν εύκολο στο κέντημά του.10
Η μελέτη των ενδυμάτων, με βάση τις νεότερες θεωρήσεις του υλικού πολιτισμού, στρέφεται στο θέμα της υλικότητάς τους,11 με στόχο την
ανάδειξη της διάδρασης ανθρώπων και ύλης και της αποτύπωσης σε αυτήν του «άυλου», των αξιών δηλαδή, των ιδεών, των εθιμικών πρακτικών,
των έμφυλων συμπεριφορών που συνδέονται με την παραγωγή και κατανάλωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, στο σακκοφούστανο της Καρπάθου, η
αντικατάσταση των μονόχρωμων υφασμάτων για την κατασκευή του από
πολύχρωμα γυαλιστερά υφάσματα, φερμένα από την Αμερική, συνδέεται
με την επιρροή που άσκησε το μεταναστευτικό ρεύμα στον τοπικό πολιτισμό και στη λαϊκή αισθητική αντίληψη σε σχέση με τον τρόπο παραγωγής
του τοπικού ενδύματος.12 Η σύνδεση του σακκοφούστανου στις αρχές του
20ού αιώνα με την επίσημη ενδυμασία των ανύπανδρων, αλλά και με τη
νυφική, μετατρέπει την υλική επιφάνεια των υφασμάτων του σε πεδίο διαμόρφωσης καταναλωτικών και έμφυλων πρακτικών.13
Σύμφωνα με τους παραπάνω βασικούς θεωρητικούς άξονες, εφαρμοσμένους σε παραδείγματα μεταβολών σε συμπεριφορές από τον ευρύτερο
ενδυματολογικό χάρτη της Ελλάδας, θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε
μια ουσιαστική αλλαγή που παρατηρείται στην αμφίεση των γυναικών της
Χώρας της Σάμου στις αρχές του 20ού αιώνα, και την παγίωση αυτής της
πρακτικής σε όλο το νησί, μέχρι και την αντικατάσταση της τοπικής ενδυμασίας από ενδύματα του συρμού. Η συγκεκριμένη αλλαγή συνδέεται
με την αφαίρεση της ποδιάς από το σύνολο με το φουστάνι ή τη φούστα
με τον σάκκο, και καταγράφεται την περίοδο της μαζικής μετακίνησης και
εγκατάστασης στο νησί προσφύγων από την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ως συνέπεια της Μικρασιατικής καταστροφής.14 Η μελέτη της
μεταβολής της ενδυματολογικής συμπεριφοράς της νεότερης γυναικείας
10
11
12
13
14

Κορρέ-Ζωγράφου (2005: 270).
Πετρίδου (2012: 376).
Μακρής (2013: 152-154).
Βαρβούνης – Μαχά-Μπιζούμη (2017: 56).
Γενικότερα για τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στην παραδοσιακή ζωή,
βλ. Βαρβούνης (1993: 39-47). Ειδικότερα, για τις συνέπειες στον πολιτισμό της Σάμου
βλ. Βαρβούνης (2002: 84-92), Βαρβούνης (2004: 34-42), Βαρβούνης (2005: 239-256),
Βαρβούνης (2006: 49-58), Βαρβούνης (2007: 259-267), Βαρβούνης (2008: 157-166).
Βλ. επίσης, Dominguez (2008: 172-201).
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σαμιακής ενδυμασίας, σε απόλυτη σύνδεση με τα οικονομικά, ιστορικά,
κοινωνικά συμφραζόμενά της, αξιοποιεί το δημοσιευμένο υλικό της επιτόπιας έρευνας που πραγματοποίησε το 1985 στη Χώρα της Σάμου ο Μ. Γ.
Βαρβούνης,15 και της έρευνας σε χωριά της Σάμου για τη γυναικεία τοπική
φορεσιά, της Ν. Μαχά-Μπιζούμη το 2006.16
2. Σάμος, τέλη 19ου αι. – αρχές 20ού. Η αμφίεση των γυναικών του αγροτικού
κόσμου.
Στη Σάμο, η εικόνα της νεότερης γυναικείας ενδυμασίας είναι απολύτως συνδεδεμένη με ένα δυτικότροπο φουστάνι του όψιμου 19ου αιώνα,
συνδυασμένο με το διακοσμημένο πουκάμισο με μπιμπίλες, τον ασλαμά,
αλλά και με το σύνολο φούστα – σάκκος, πάνω στα πρότυπα του ευρωπαϊκού τρόπου ένδυσης. Αυτή η νεότερη έκφραση της γυναικείας αμφίεσης
υπαινίσσεται την ανάπτυξη επαφών του σαμιακού πληθυσμού, μέσω του
εμπορίου, με τα αγαθά και τα ενδυματολογικά πρότυπα των ευρωπαϊκών
αγορών.17 Το δυτικότροπο φουστάνι, αποτελεί χωρική έκφραση της ευρωπαϊκής μόδας, και η κατασκευή και χρήση του από τις γυναίκες του
αγροτικού κόσμου, φαίνεται να λειτουργεί ως το ενδυματολογικό μέσο, με
το οποίο οι κατώτερες κοινωνικά ομάδες αναζητούν την απόκτηση κύρους
με τη μίμηση και την υιοθέτηση μορφών της ενδυμασίας των ανωτέρων
κοινωνικά ομάδων.18
Το σύνολο αυτό, συμπληρωμένο με επιπλέον εξωτερικά ενδύματα,
όπως είναι τα διάφορα ζακέτα, η ποδιά, και τα καλύμματα κεφαλής, θα
ταυτιστεί με το επίσημο ένδυμα των γυναικών στα χωριά της Σάμου:
«Τα φουστάνια π’ φουρούσανι οι γὐναίκις απόξου, ήτανι λουγιού – λουγιού. Οι
νιές, φουρούσανι ένα μουνουκόμματου φουστάνἰ πὄπιανι τσ’ ώμοἰ κι bρουστά
είχι δυο λουρίδις δίπλα στα βὐζά κι άρχιζι πάλι απ’ κάτ’ μέχρι τ’γης. bρουστά
φαίνdανι του πἰκαμἰσου μι τα κιdήδια τ’. Άμα ήτανι καλουκαίρἰ τ’ φουστανιού
δε τ’ κάνανι μανίκια, για να μη καψών’νι (= ζεσταίνονται πολύ) αυτές π’ του
φουρούσανι. Έτσἰ βγαίνανι όξου οι ασλαμάδις κι φαίνdανι, οι bιbίλις σ’ τν’
άκρη. Κι τσ’ κάνανι κι μι κάτ’ φαρδουμάνἰκα, ματί! Γέμουζι του μάτι’ς μανίκια
κι bιbίλις. Άμα ήτανι χεἰμώνας, τ’ κάνανι τ’ φουστανιού μανίκια, ποὒτανι κι
15
16
17
18

Βαρβούνης (2010).
Μαχά-Μπιζούμη (2005-2006: 609-682).
Μαχά-Μπιζούμη, (2005-2006: 609-617).
Για το συγκεκριμένο θέμα βλ. Crane (2000: 1-25).
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αυτά φαδιά πουλύ, για να φαίνdι απ’ μέσα οι bιbίλις τ’ ασλαμά. bρουστά το
φουστάνἰ είχι κουbιά απ’ κάτ’ απ’ τα βὐζά, μέχρι τουν αφαλό. Κουbιά είχι κι
πίσου, απ’ πάν – πάν’ μέχρι τ’ μέσἠ. Πάν’ – πάν’ απ’ πίσου, τα’ βάζανι κι μια
κόπτσα για να πιάνεἰ»… «Άλλις πάλι κάνανι ξέχουρα τ’ φούστα απ’ τα’ μέσἠ
κι κάτ’ κι ξέχουρα απ’ πάν’ τ’ σταυρουτή. Η σταυρουτή αυτήνἠ άνοἰγι bρουστά για να φαίνιτι η τραχεἰλιά τα’ πουκαμἰσού. Είχι μανίκια του χεἰμώνα κι
του καλοκαίρἰ δεν είχι».19

Τα συγκεκριμένα ενδύματα (φουστάνι – φούστα) παρουσιάζονται με
παραλλαγές στα χωριά του νησιού ως προς τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, που καθορίζονται με βάση την ηλικία της γυναίκας, την
οικονομική της κατάσταση, την περίσταση χρήσης και το είδος των υφασμάτων που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή τους. Η μεγάλη ποικιλία
των υφασμάτων στα φουστάνια και στις φούστες εκφράζει και αντανακλά κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις, καταναλωτικές συμπεριφορές,
και έμφυλες πρακτικές.20 Μπουλαντανιά υφάσματα, αγορασμένα από το
Κουσάντασι, εναλλάσσονται με βαμβακερά ντομάτια (με πιθανή προέλευση από το χωριό Ντωμάτια στις νότιες πλαγιές της Μυκάλης), με
τζαμφέδες (είδος μεταξωτού δίχρωμου ταφτά), με μεταξωτά ατλάζια της
χιακής υφαντουργίας, με διαφόρων ειδών μπροκάρ γαλλικής υφαντουργίας κ.ά.21
Αν και δεν διασώζονται κατάλοιπα του προγενέστερου τύπου της γυναικείας σαμιακής αμφίεσης, στηριζόμενοι σε αρχειακές πηγές και σε
σχεδιαστικές απεικονίσεις στα έργα των περιηγητών, μπορούμε με ασφάλεια να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η γυναικεία ενδυμασία από τον
17ο έως και τις αρχές του 19ου αιώνα ακολουθεί τον συρμό της εποχής,
όπως είχε διαμορφωθεί στα αστικά κέντρα της οθωμανικής επικράτειας
με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται δηλαδή για τον τύπο της
ενδυμασίας με καβάδι, φόρεμα μακρυμάνικο με χαμηλό άνοιγμα για να
φαίνεται η τραχηλιά του εσωτερικού πουκάμισου, συχνά συνδυασμένο με
σαλβάρι (είδος βράκας), και με τζουμπέ, είδος εξωτερικού κοντομάνικου
ποδήρους επενδύτη με σκουρόχρωμη γούνα.22
19 Βαρβούνης (2010: 103).
20 Για την έμφυλη διάσταση του ενδύματος βλ. Crawley (1965: 72-76) και Eicher - RoachHiggins (1992: 8–28).
21 Μαχά-Μπιζούμη (2005-2006: 641-643).
22 Μαχά-Μπιζούμη (2005-2006: 618-629).
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Η γνώση και η χρήση του πατρόν του καβαδιού στο τοπικό ενδυματολογικό σύστημα διευκόλυνε την ομαλή μετάβαση από τον παλαιότερο
στο νεότερο τύπο της γυναικείας ενδυμασίας, καθώς το στενό πανωκόρμι
του καβαδιού αποτέλεσε τη βάση στην οποία προσαρμόστηκε η μακριά
πτυχωτή φούστα του δυτικότροπου φουστανιού.23 Από αυτό το πάντρεμα
ενδυματολογικών στοιχείων δημιουργήθηκε το νεότερο ποδήρες σαμιακό
μανικωτό ή και αμάνικο φουστάνι του όψιμου 19ου αι., του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως έχουμε ήδη δείξει,24 παραπέμπουν στον ενδυματολογικό τύπο του φουστανιού «Αμαλία».25
3. Η Μικρασιατική καταστροφή και ο ερχομός των προσφύγων στη Σάμο. Η αλλαγή στην ενδυματολογική συμπεριφορά.
Η Μικρασιατική καταστροφή θα οδηγήσει στη μαζική μετακίνηση ελληνορθόδοξων πληθυσμών26 από τα Σώκια, τα Ντωμάτια, το Κελεμπέσι,
το Τσαγκλί, και την άφιξή τους απ’ όλες τις ανατολικές πύλες εισόδου στο
νησί. Η μέχρι σήμερα έρευνα σχετικά με την παρουσία των μικρασιατών
προσφύγων στη Σάμο, έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της κυρίως στις συνθήκες άφιξής τους, στα ποσοτικά στοιχεία της παρουσίας τους, σε θέματα που
αφορούν την επιβίωσή τους και την επαγγελματική τους ταυτότητα,27 όπως
και στην κοινωνική ένταξη,28 στην οικονομική δραστηριότητα και στην
πολιτική συμπεριφορά τους.29 Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στη μελέτη ζητημάτων στέγασης των προσφύγων30 στον αστικό και στον αγροτικό χώρο
του νησιού, στην καταγραφή της οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής
την οποία οι ίδιοι προσέδωσαν στη νέα τους πατρίδα, αλλά και στην ανάλυση της πολιτικής λειτουργίας των μηχανισμών εκείνων που διευκόλυναν
τη σταδιακή ένταξή τους στον κοινωνικό χώρο υποδοχής τους.31
23 Μαχά-Μπιζούμη (2015: 59-72).
24 Μαχά-Μπιζούμη (2005-2006: 610).
25 Ειδικότερα για τη φορεσιά «Αμαλία» βλ. Μαχά-Μπιζούμη (2014: 48-55). MachaBizoumi (2012: 65-90).
26 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (2003) και Κιτρομηλίδης (2019: 167-173). Βλ. επίσης,
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1980), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1982).
27 Χατζημιχάλη (1998: 253-271).
28 Γενικότερα για το θέμα της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στην Ελλάδα, βλ.
Ανδριώτης (2010: 15-37).
29 Γιαννούτσος (2016).
30 Γενικότερα για το θέμα αυτό, βλ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και
Γενικής Παιδείας (1999), Hirschon (2004) και Γεωργακοπούλου (20072: 74-103).
31 Γιαννούτσος (2016: 15, 24, 26).
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Σύμφωνα με τον Μανόλη Γιαννούτσο, πρόσφυγες από τη Μικρασία
είχαν κάνει την εμφάνισή τους στη Σάμο ήδη από τον Ιούνιο του 1921,
πριν την καταστροφή της Σμύρνης,32 ενώ οι αφίξεις τους με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια, και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο
του 1924.33 Στα χωριά Παλαιόκαστρο, Μυτιληνιοί, Τηγάνι, Βλαμαρή και
Χώρα, έμειναν οι πρόσφυγες που επέλεξαν αγροτική εγκατάσταση, ενώ
ολιγάριθμη διασπορά υπήρξε και στα υπόλοιπα χωριά της Σάμου.34 Στο
Καρλόβασι και στον Λιμένα Βαθέος, κέντρα της δραστηριότητας μιας εύπορης αστικής τάξης με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό,35 θα αναπτυχθούν οι αστικοί συνοικισμοί των αστών προσφύγων,36 αλλά και εκείνων
που επέλεξαν να εγκατασταθούν στα κέντρα αυτά.
Στα παραπάνω χωριά, ιδιαίτερα δε σε εκείνα της βορειοανατολικής
Σάμου, καταγράφεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, σε μεγάλο ποσοστό, σύναψη γάμων γυναικών προσφύγων με γηγενείς αγρότες, ως μια
κοινωνική πρακτική επίλυσης των προβλημάτων στέγασης και κοινωνικής
ένταξής τους στον αγροτικό χώρο του νησιού.37 Σχετικά με αυτό, είναι
χαρακτηριστική η μαρτυρία της Αγγελικής Χατζηαθανασίου, με καταγωγή
από τα Ντωμάτια, όπως καταγράφεται στο περιοδικό Απόπλους:
«Πήρα ένα ηλικιωμένο, γιατί είχε ένα σπιτάκι, να μπω μέσα. Βασίλειος Χατζηαθανασίου ήταν το όνομά του. Λοιπόν με πήρε αυτός ο Σαμιώτης, μεγάλος
ήτανε τι να κάνω; Φτωχιά, ε, πρόσφυγα, πού να πας; Πού να σταθείς; … Με
πήγε στη Ψιλή Άμμο. Εκεί είμαι από το ‹35. Εκεί γέρασα. Εκεί πάλεψα. Υπηρέτησα, το γέρο, τη γριά, τον άντρα μου, γιατί και εκείνος μεγάλος ήτανε.
Δεκατρία χρόνια, δεκαπέντε χρόνια πιο μεγάλος ήτανε, δε θυμάμαι. Ως τώρα,
είμαι ακόμα εκεί. Έκαμα έξι παιδιά, μεγάλωσαν έκαμα τη ζωή μου στη Ψιλή
Άμμο, στην εξοχή. Είχε εκείνος τα κτήματα εκεί, κάτι προβατίνες και πάλευα
εκεί. Εκεί πέρασα τη φτώχεια όλη, τη στενοχώρια και τη κακοπέραση…».38

32
33
34
35
36
37
38

Σχετικά με την καταστροφή της Σμύρνης, βλ. Κιτρόεφ (2012).
Γιαννούτσος (2016: 35).
Γιαννούτσος (2016: 100, 103).
Μαχά-Μπιζούμη (2005-2006: 616).
Γιαννούτσος (2016: 108).
Γιαννούτσος (2016: 104-107).
Λάνδρος (1992: 38).
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Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η κοινωνική ένταξη των προσφύγων στον αγροτικό και αστικό ιστό του νησιού. Η συνύπαρξη των προσφύγων με τον γηγενή πληθυσμό θα αφήσει τα αποτυπώματά της και στην
υλική διάσταση της γυναικείας αμφίεσης των ντόπιων γυναικών. Στην
περίοδο του Μεσοπολέμου καταγράφεται η αφαίρεση της ποδιάς από τη
γυναικεία λαϊκή φορεσιά, η οποία ήταν σε χρήση μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Οι πληροφορήτριες συνδέουν την συγκεκριμένη
πράξη με την επίδραση που άσκησαν οι πρόσφυγες στις ντόπιες με την
προσωπική τους ενδυματολογική συμπεριφορά. Είναι χαρακτηριστικό το
απόσπασμα που ακολουθεί:
«Τα πρώτα – πρώτα χρόνια, να, πρι νἂρθνι οι πρόσφυγοἰ (το 1922) να πούμι, οι
γὐναίκις φορούσανι απόξου απ΄ τ’ φστάνα τ’ bρουσνουπουδιά. Ήτανι μια πουδιά διτή μι δυο κουρδιλάκια απ’ πίσου απ’ τ’ μέσἠ, ποὒπιφτι bρουστά μέχρι τσ’
αρίδις. Τσ’ καθημερἰνές ήτανι απού φαdό χουdρό σκούρου ρούχου, για να μη
λιρώνεἰ. Τσι σκόλις την κάνανι μιταξένια ή χασιδένια. Τσ’ βάζανι κι πλουμιά,
δηλαδή γραμμές – γραμμές σαπέρα απού άλλου χρώμα μιτάξἰ κι στραφτουκουπούσι, ήτανι στουλίδἰ για τη γυναίκα πραγματικό.
Απ’ του bόλιμου μι τσ’ πρόσφυγοἰ (το 1922) κι δω, οι γὐναίκις αρχινίσανι πια
να dρέbdι να φουρέσνι τ’ bουδιά. Τνη φορούσανι οι γριές μουναχά, μέχρι π’
πιθάνανι, κι οι πουδιές μείνανι στα bαούλα μιτ’ ναφθαλίνἠ, δε τσ’ ξαναβάλανι.
Κρίμασ’ τν’ ουμουρφιά. Μυαλά ποὒχουμι μεις οι γὐναίκις ε! Βγάλαμι τα ουραία τα ρούχα, κι βάλαμι αυτά τα τουρἰνά, ποὒνι για τσ’ μαϊμούδις».

Σύμφωνα με την Ιωάννα Παπαντωνίου η ποδιά δεν αποτελούσε απαραίτητο και βασικό κομμάτι των γυναικείων τοπικών ενδυμασιών. Όπου όμως
συνηθιζόταν, τα διαφορετικά υλικά κατασκευής της (μάλλινο ή βαμβακερό
αργαλίσιο υφαντό, βελούδο, μετάξι, χασές) συνδέονταν με τις διαφορετικές
περιστάσεις στη χρήση της (σκόλης, νυφική και εργασίας), αλλά και τη φυσική και κοινωνική ηλικία της κατόχου.39 Η Παπαντωνίου ταξινομεί τις ποδιές του ελληνικού ενδυματολογικού χάρτη σε τρεις κατηγορίες με βάση την
κοπή τους, και παρατηρεί ότι όπου αποτελούν νεότερο κομμάτι στα τοπικά
ενδυματολογικά σχήματα, είναι διακοσμημένες με στοιχεία παρμένα από τις
δυτικές καλλιγραφίες, συχνά δε στολισμένες στο κάτω μέρος με φραμπαλά.
Η χρήση της ποδιάς σπανίζει στα νησιωτικά σύνολα, χωρίς αυτό να σημαί39 Παπαντωνίου (1978: 22).
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νει ότι απουσιάζει εντελώς.40 Η επιφάνεια που καλύπτει στο γυναικείο σώμα
προσδίδει στην ποδιά συμβολικό χαρακτήρα, και για αυτόν τον λόγο δεν είναι λίγες οι φορές, που στο συγκεκριμένο ένδυμα αποτυπώνονται σύμβολα
με προστατευτικό ή γονιμικό χαρακτήρα.41
Η αφαίρεση της ποδιάς από την αμφίεση μόνο των νεότερων γυναικών
της Χώρας Σάμου δηλώνει ευκολία προσαρμογής της ταυτότητάς τους σε
συνθήκες γρήγορων αλλαγών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ενσωμάτωση νεωτερικών στοιχείων στην ένδυσή τους, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες σε ηλικία, που μένουν σταθερά προσηλωμένες στα παραδοσιακά
σχήματα. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελεί μια ασήμαντη ενδυματολογική αλλαγή, αλλά μια αλλαγή στο ευρύτερο πλαίσιο των ιδεών, των
αξιών και των νοοτροπιών με το οποίο ταυτίζονται οι γυναίκες στις παραδοσιακές κοινωνίες.42
Η απομάκρυνση της ποδιάς θα παγιωθεί σε όλο το νησί, σηματοδοτώντας την προσαρμογή των γυναικών στις επιταγές για αποδεκτή δημόσια
εμφάνιση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την έλευση των προσφύγων. Η παγίωση αυτή, παραφράζοντας τα λόγια της Judith Butler, θα
μπορούσε να ερμηνευθεί ως μετασχηματιζόμενη εκδοχή του κανονικού,
που ανοίγει δρόμους σε πρακτικές απείθειας του κανονιστικού.43 Αυτό
άλλωστε μαρτυρά44 η απουσία της ποδιάς και από τις μουσειακές συλλογές, στις οποίες διασώζονται μόνο τα υπόλοιπα κομμάτια της τοπικής
φορεσιάς. Πρόκειται για επιταγές μεταβαλλόμενες, οι οποίες διαμορφώνονται, όπως επισημαίνει η J. Entwistle, με βάση τις εκάστοτε αντιλήψεις
περί ωραίου.45 «Το σώμα», παρατηρεί η M. Douglas, «θεωρείται τόπος
όπου σημασιοδοτούνται οι πρακτικές μιας κοινωνίας».46 Κατά συνέπεια,
τα ενδεδυμένα γυναικεία σώματα χωρίς ποδιά «μετατρέπονται σε ένα
40 Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, η τούλινη βελένια ποδιά, κεντημένη με πολύχρωμα
περαστά μαλλιά, κορδέλες και ψεύτικα άνθη, αποτελεί το χαρακτηριστικό κομμάτι της
τοπικής ενδυμασίας.
41 Οι Σαρακατσάνες της Θράκης κεντούν στην παναούλα, την μικρή τραπεζιόσχημη
ποδιά τους, το σύμβολο του σταυρού, σε συνδυασμό με τον ήλιο και το φεγγάρι, στη
δε νυφική εκδοχή της ποδιάς, η παρουσία του κουλουριασμένου φιδιού, ενίσχυε τον
γονιμικό της συμβολισμό.
42 Salomon - Stanton (1986: 97-120).
43 Μπάτλερ (2008).
44 Lurie (1981).
45 Entwistle (2000: 1-4). Πρβλ. και Butler (2004: 382-384).
46 Μακρυνιώτη (2004: 32). Βλ. ειδικότερα, Douglas (1970).
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σύμβολο της περίστασης».47 Η γυναικεία σαμιακή φορεσιά χωρίς ποδιά
συνδέθηκε, λίγο πριν την εγκατάλειψή της, με την ενδυματολογική ταυτότητα του νησιού, μια ταυτότητα που αποκτήθηκε μέσω της συνομιλίας
του τοπικού ενδυματολογικού σχήματος με τα αντίστοιχα σχήματα της
προσφυγικής ετερότητας.

Kυρίες του Λυκείου των Ελληνίδων της Σάμου με φουστάνια τύπου Αμαλίας και με σύνολα φούστα – σάκκος, δεκαετία του ’30. © Λύκειον των Ελληνίδων Σάμου

47 Entwistle (2000: 16). Αναφέρεται στο Μακρυνιώτη (2004: 32).
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Abstract
Samos, one of the largest islands in the eastern Aegean, is very close to
Asia Minor, with which it has maintained dense and important commercial
relations that have characterized its economy through all the hegemonic
period of its history (1834-1912). These relationships have fueled,
shaped and defined to a certain extent its traditional culture. The influx of
numerous refugees in 1922 and their establishment on the island brought,
among other things, changes in the way local women wore their clothes,
removing accessories from their attire, e.g. the apron, in their effort to
imitate different dress styles that were brought to Samos by the refugees.
In this paper, by the example of women’s costume, will be highlighted the
way in which historical facts in conjunction with other factors, contribute
to the evolution and shaping of a local dress model as a result of society
processes that reflect social and cultural relationships, identities, consumer
behaviors, and gender-based practices.
Λέξεις κλειδιά: κρίση, Μικρά Ασία, Σάμος, γυναικεία ενδυμασία

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΕΣ ΣΧΈΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΥΣΗΣ (1955 – 1965)
Μιχάλης Παλάγκας*
Η ρήξη Tito – Stalin το 1948 απέδειξε πως μια «φιλοδυτική» ή έστω
«ουδέτερη» Γιουγκοσλαβία θα παρείχε, κυρίως, λόγω της γεωγραφικής
της θέσης σημαντικά οφέλη στην εδραίωση της αμερικανικής επιρροής
στα Βαλκάνια.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Γιουγκοσλαβίας αλλά και για την αποτροπή σοβιετικής
επίθεσης ήταν η αποκατάσταση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων.
Έτσι, με αμερικανική παρακίνηση ήρθησαν οι ελληνικοί δισταγμοί και
αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των δύο χωρών το Νοέμβριο του 1951 επί
Πρωθυπουργίας Σοφοκλή Βενιζέλου.2
Με την ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952 δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία με τον Tito, γεγονός που οδήγησε στην υπογραφή του Τριμερούς συμφώνου της Άγκυρας
το 1953 και του συμφώνου του Bled την επόμενη χρονιά μεταξύ Ελλάδας,
Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας. Με τα Σύμφωνα ο Tito αποκτούσε δικλείδες ασφαλείας έναντι του Stalin ενώ η Ελλάδα, εκτός του ότι κατεδεικνύετο ο ρόλος της ως συνδέσμου μεταξύ Γιουγκοσλαβίας – Δύσης , απέτρεπε
τη δημιουργία ενός βουλγαρογιουγκοσλαβικού άξονα.3
Η απόφαση των Μακαρίου - Παπάγου να διεθνοποιήσουν το Κυπριακό το 1954, αρχικά, αντιμετωπίστηκε από το Βελιγράδι με σκεπτικισμό.
Κύκλοι του γιουγκοσλαβικού υπουργείου Εξωτερικών εκτιμούσαν πως
αυτή ήταν η καταλληλη χρονική στιγμή για να ασκηθούν πιέσεις στην
Ελλάδα σχετικά με την αναγνώριση ‘’Μακεδονικής μειονότητας’’, χωρίς, ωστόσο, να υιοθετηθούν οι απόψεις τους από την επίσημη πολιτική

*
1
2
3

Ο Μιχάλης Παλάγκας είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του
Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ιστορίας χωρών χερσονήσου του
Αίμου και Τουρκολογίας του ιδίου τμήματος.
Brands (1987 : 41-53).
Σφέτας, (2001-2002 :190-207).
Hatzivasiliou, (1994 :83-91)
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ηγεσία.4 Σταδιακά η γιουγκοσλαβική στάση μετατοπίστηκε υπέρ των ελληνικών θέσεων, κυρίως λόγω της τουρκικής συμμετοχής στο στρατιωτικό
σύμφωνο της Βαγδάτης.5
Η άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρωθυπουργία το 1955
συνέπεσε με τα Σεπτεμβριανά, γεγονός που οδήγησε στην ψύχρανση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ως προς τα Βαλκανικά Σύμφωνα, ο Καραμανλής αρνείτο τη σύγκληση ετησίας Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών
εωσότου επέλθει μεταβολή της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό.6 Παρά
τις προτροπές του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών John Foster Dulles
να μην ληφθούν μέτρα που θα έβλαπταν το ΝΑΤΟ7, η Ελλάδα απέσυρε τα
στρατεύματα της από την Κορέα και αρνήθηκε να συμμετάσχει σε στρατιωτικά γυμνάσια με τους Τούρκους8. Ωστόσο, στις προγραμματικές του
δηλώσεις ο Καραμανλής τόνισε ότι η Ελλάδα, γεωγραφικά και ιστορικά,
άνηκε στη Δύση, αφήνοντας όμως, και αιχμές για τη στάση των Δυτικών
στο Κυπριακό.9
Σε επίσκεψη του Edvard Kardelj, αντιπροέδρου της γιουγκοσλαβικής
Κυβέρνησης, στην Αγγλία το φθινόπωρο του 1955, οι Βρετανοί πρότειναν
στους Γιουγκοσλάβους να προβούν σε διαβήματα σε Ελλάδα και Τουρκία
ώστε να εκτονωθεί η κρίση. Στόχος των Άγγλων ήταν αφενός να εμποδίσουν την αποσταθεροποίηση του ΝΑΤΟ, αφετέρου να κερδίσουν την
υποστήριξη του Βελιγραδίου στη Μέση Ανατολή μέσω της εναρμόνισης
4

5

6
7
8
9

Οι Γιουγκοσλάβοι εκτιμούσαν πως η προσφυγή θα αποδυνάμωνε τα Βαλκανικά Σύμφωνα. Παρά την προσπάθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας να τον εμπλέξουν στο
ζήτημα , ο Tito κατάφερε να τηρήσει πολιτική ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, η αποκατάσταση των σχέσεων του με τη Μόσχα μετά το θάνατο του Stalin, η προσπάθεια
δημιουργίας ενός τρίτου πόλου αποτελούμενου από χώρες του Τρίτου κόσμου και η
στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας στο σύμφωνο της Βαγδάτης επαναπροσδιόρισαν
την γιουγκοσλαβική εξωτερική πολιτική. Κατσάνος (2013 : 82 – 85, 91)
Το Σύμφωνο της Βαγδάτης αποτελούσε μία προσπάθεια των ΗΠΑ να αποτρέψουν την
επέκταση της Σοβιετικής Ένωσης κατά μήκος των νοτίων συνόρων της, χρησιμοποιώντας την βρετανική επιρροή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και υπεγράφη το
1954 μεταξύ Τουρκίας, Ιράκ και Πακιστάν ενώ ως έδρα του ορίστηκε η Βαγδάτη. Το
Σύμφωνο έβλεπε ως απειλή η Αίγυπτος. Η μη συμμετοχή της σε αυτό την απομόνωνε
πολιτικά στην περιοχή. Συχνές ήταν οι αναφορές του Προέδρου Nasser σε αυτό, χαρακτηρίζοντας το ως στοιχείο διαίρεσης του αραβικού κόσμου και της ενότητας στη
Μέση Ανατολή. Kissinger, (1995 : 588-589)
H Καθημερινή (17-12-1955)
Zachariou (1998/1999 :241-260)
Hatzivasiliou, (1994 : 80-81)
Καραμανλής. Τόμος 1ος,. (2005 : 272-273).
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της γιουγκοσλαβικής πολιτικής με το Ισραήλ και την Τουρκία. Ο Kardelj,
αν και δέχτηκε να προτείνει στους Έλληνες να επιδείξουν κάποιου είδους
μετριοπάθεια, εξήγησε ότι μια τέτοιου είδους πολιτική δεν θα ήταν εφικτή,
εξαιτίας των στενών δεσμών της χώρας του με Ελλάδα και Αίγυπτο. Τη
συνεννόηση με την Τουρκία εμπόδιζε η διαφορετική προσέγγιση σε Κυπριακό και Μέση Ανατολή.10
Η εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες και η θανατική καταδίκη του
Καραολή την άνοιξη του 1956, αύξησαν τον αντιαμερικανισμό και την ουδετεροφιλία στην Ελλάδα11.Τα άρθρα του γιουγκοσλαβικού τύπου έπαιρναν σαφή αντιβρετανική θέση, κατακρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο η
κυβέρνηση του Λονδίνου χειριζόταν τα γεγονότα. Τον Μάρτιο του 1956 ο
Πατριάρχης της Σερβίας Βικέντιος, εκτός από την επιστολή που απέστειλε
στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σπυρίδωνα το Μάρτιο, όπου εκφραζόταν η
συμπάθεια προς το πρόσωπο του Μακαρίου, τον επόμενο μήνα ζήτησε
από τον Αρχιεπίσκοπο του Carderbury, dr. Fischer, να παρέμβει στις αγγλικές αρχές ώστε να απελευθερωθεί ο κύπριος ηγέτης.12
Στη γιουγκοσλαβική υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στο Κυπριακό περί αυτοδιάθεσης του νησιού αντέδρασε η τουρκική εφημερίδα
‘‘Terzuman’’ υποστηρίζοντας πως το Βαλκανικό Σύμφωνο δεν είχε λόγο
ύπαρξης διότι είχε ιδρυθεί για αντικομμουνιστικούς σκοπούς ενώ είχε,
πλέον, δημιουργηθεί ένας άξονας Αθηνών– Καΐρου – Βελιγραδίου υπό
σοβιετική αιγίδα.13
Σε ιδιωτική επίσκεψη στην Κέρκυρα το καλοκαίρι του 1956, ο Tito
χαρακτήρισε ως ‘’αδύνατη και καταδικασμένη σε αποτυχία’’ την όποια
10 Μακεδονία (24-11-1955 )
11 Σε δημοσκόπηση που έγινε στα τέλη του καλοκαιριού του 1956 για το αν επιθυμούσαν
οι Έλληνες παραμονή της χώρας τους στο ΝΑΤΟ, εφόσον συνεχιζόταν η ίδια πρακτική στο Κυπριακό από την Δύση, το 74,16% ζήτησε έξοδο, το 13% παραμονή ενώ
το 12,84% δεν απάντησε. Σε ερώτηση για το αν το ΝΑΤΟ καλύπτει τα εθνικά αιτήματα της χώρας το 33,16% απάντησε θετικά, ενώ το 49,67% αρνητικά. Σε παρόμοια
έρευνα το φθινόπωρο του 1957 το 37,5% των Ελλήνων υποστήριζαν την συμμαχία με
το ΝΑΤΟ, ενώ το 47% ήταν υπέρμαχοι μιας περισσότερο ουδετερόφιλης πολιτικής.
Hatzivasiliou, (1994 : 80-81)
12 Το Βήμα, (17-3-1956, 22-4-1956 ) και R.D.S.: Roll 17, 968. 61 /3-1256 LWC, 968.61/32156 LWC, No 464, March 12, 1956, American Embassy, Belgrade, to Department of
State, pass to USIA and Defence Department, και No 478, March 21, 1956, American
Εmbassy, Belgrade, to Department of State, pass to USIA and Defence Department.
13 H Καθημερινή, (21-3-1956).
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εξέγερση των Ελληνοκυπρίων. Αντιθέτως, πρότεινε διεθνοποίηση του ζητήματος με την υιοθέτηση, αρχικά, μινιμαλιστικών αιτημάτων ενω ζήτησε
μνημόνιο με τις ελληνικές θέσεις το οποίο και θα επέδιδε στους Τούρκους.
Ο Καραμανλής ανταπάντησε πως δεν τολμούσε να εμπλακεί στον αγώνα
των Ελληνοκυπρίων με σκόπο τη λήξη του αλλά ούτε και να παράσχει
συμβουλές.
Τον Αύγουστο του 1956 η απόφαση του Gamal Abdel Nasser, προέδρου της Αιγύπτου, να εθνικοποιήσει τη διώρυγα του Σουέζ προκάλεσαν
την αντίδραση των Αγγλογάλλων που έβλεπαν ένα ακόμη προπύργιο στη
Μέση Ανατολή να τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά από την Αλγερία και την
Κύπρο. Στην διάσκεψη που ακολούθησε, δεν προσεκλήθη η Γιουγκοσλαβία. Ο Στρατάρχης προέβλεψε ‘‘σκοτεινό’’ το μέλλον της διάσκεψης και
υποστήριξε τις αιγυπτιακές θέσεις.14
Η Ελλάδα αν και προσεκλήθη, αρνήθηκε να συμμετάσχει, γεγονός που
χαιρετίστηκε από τους Γιουγκοσλάβους, ως ένδειξη ταυτόσημων θέσεων
σε διεθνή ζητήματα.15 Τη στάση αυτή υπαγόρευε η ιδιάζουσα θέση της
χώρας, η ελληνική παροικία της Αιγύπτου και τα συμφέροντα της χώρας
στη Μέση Ανατολή. Ο Nasser αποτελούσε το σύνδεσμο για ανοίγματα
της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο και στους Αδέσμευτους με στόχο την
εύρεση υποστηρικτών στο Κυπριακό. Επίσης, αντιτίθετο στην τουρκική
συμμετοχή στο σύμφωνο της Βαγδάτης, αλλά και στην ύπαρξη βρετανικών βάσεων στην Κύπρο ως απειλή για τον αραβικό κόσμο. Η ελληνική
άρνηση σηματοδοτεί την έναρξη του ‘’λειτουργισμού’’ στην εξωτερική
πολιτική της χώρας. Αν και έμενε πιστή στις συμμαχικές της υποχρεώσεις, χάρασσε μια περισσότερο ανεξάρτητη πορεία με προσεκτικά ανοίγματα προς τον αραβικό κόσμο τα κομμουνιστικά κράτη και, κυρίως, προς
τη Γιουγκοσλαβία.16
Τα γεγονότα στην Ουγγαρία το Νοέμβριο του 1956 όξυναν τις σοβιετογιουγκοσλαβικές σχέσεις.17 Υπό την απειλή μιας σοβιετικής επέμβασης
14
15
16
17

Μακεδονία, (12-8-56.)
Η Καθημερινή, (14-8-56.)
Σακκάς, (2005 : 625-634)
Το φθινόπωρο του 1956, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Imre Nagy, υπό την πίεση
των εργατικών συμβουλίων, ζήτησε έξοδο της χώρας από το σύμφωνο της Βαρσοβίας,
προκαλώντας τη δεύτερη σοβιετική επέμβαση στην Βουδαπέστη και την απαγωγή του
από τους Σοβιετικούς από την Γιουγκοσλαβική πρεσβεία, όπου και είχε ζητήσει άσυλο.
Σε λόγο του στην πόλη Pula ο Tito καυτηρίασε τη σοβιετική πολιτική (11 Νοεμβρίου)
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ο Tito έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της τουρκικής Δημοκρατίας, Celâl
Bayar, όπου ζητούσε διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών, ώστε
να επαναλειτουργήσει το Βαλκανικό Σύμφωνο. Η απάντηση του Bayar
υπήρξε απογοητευτική, τονίζοντας ότι τις τρεις χώρες χωρίζουν μεγάλες
διαφορές.18
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ο Καραμανλής και ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ επισκέφτηκαν το Βελιγράδι στις αρχές του
Δεκεμβρίου.19 Το ταξίδι ήταν επιθυμητό από όλες τις πλευρές. Ο Tito εξασφάλιζε την ηθική συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και ένα νέο άνοιγμα προς τη Δύση, ως αντίρροπη δύναμη στην ψύχρανση με τη Μόσχα. Ως
κίνηση καλής θέλησης αποσπάστηκε σημαντικός αριθμός γιουγκοσλαβικού στρατού από τα σύνορα με την Ελλάδα και μετακινήθηκε στα σύνορα
με κομμουνιστικά κράτη.20 Η Ελλάδα ήθελε, ενισχύοντας το διμερή ελληνογιουγκοσλαβικό άξονα συνεργασίας, να εξασφαλίσει τη γιουγκοσλαβική στήριξη στο Κυπριακό και να προσεγγίσει, μέσω του Tito, τις χώρες
που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αποαποικιοποίησης.21
Κατά τις πρώτες συνομιλίες ο Καραμανλής εξέθεσε στον Tito τα αποτελέσματα από το πρόσφατο ταξίδι του στις Η.Π.Α. Ο έλληνας Πρωθυπουργός, αφού επήνεσε τη φιλειρηνική πολιτική της Washington, τόνισε ότι οι
Αμερικανοί εκτιμούν την ανεξάρτητη θέση που τήρησε η Γιουγκοσλαβία
στα διεθνή γεγονότα. Σ’ αυτό συνέβαλε και ο ίδιος ο Καραμανλής, επιβεβαιώνοντας την πολιτική των ίσων αποστάσεων που ασκούσε ο Tito.22

18
19
20
21

22

και κατέκρινε όσους τον θεωρούσαν τους ως υπεύθυνο για τα γεγονότα στην Ουγγαρία
και την Πολωνία. Στις 23 Νοεμβρίου η Μόσχα απάντησε στους ίδιους υψηλούς τόνους.
Βλ. Granville, (1998 : 673-702).
Καθημερινή, (24-11-1956, 2-12-1956.)
Bataković (2008: 447-464.)
Η Καθημερινή, (2-12-1956.)
AJBT – KPR. Materijali za razgovore prilikom Posete Grckog premijera Karamanlisa.
Beograd, 26 Novembra 1956 (Έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας για την Ελλάδα. (2007 : 159 – 183). Οι Η.Π.Α προσπαθούσαν, μέσω της Ελλάδας,
να βολιδοσκοπήσουν τις γιουγκοσλαβικές προθέσεις στα εξής θέματα: α) αν άλλαξε η
στάση του Tito στο ζήτημα του Βερολίνου β) αν σχεδιαζόταν επανασύνδεση διπλωματικών σχέσεων Δυτικής Γερμανίας– Γιουγκοσλαβίας και πως αυτό θα επηρέαζε τις
σχέσεις του Βελιγραδίου με την Ανατολική Γερμανία και την Πολωνία.γ) αν η κρίση
στις σχέσεις με τη Μόσχα επηρέαζε τις σχέσεις της Γιουγκοσλαβίας με την Αλβανία
Βλ. Καραμανλής, τόμος 2ος,( 2005 : 217-238.).
Καραμανλής, τόμος 2ος,( 2005 : 217-238.)
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Στο θέμα του Κυπριακού οι Kardelj και Tito επανέλαβαν την υποστήριξή τους στον κυπριακό λαό. Ο Tito, μάλιστα, δεσμεύτηκε να παρέμβει
στην ινδική Κυβέρνηση υπέρ των ελληνικών θέσεων, ενώπιον της νέας
συνέλευσης του ΟΗΕ τον επόμενο Φεβρουάριο. Ακόμη, κατέκρινε τη στάση της Αγγλίας και της Τουρκίας στο θέμα.
Το Βαλκανικό Σύμφωνο συμφωνήθηκε ότι ήταν ενεργό, μόνον ως προς
τα δύο από τα τρία μέλη, μετατρέποντας το, ουσιαστικά, σε έναν άτυπο
ελληνογιουγκοσλαβικό άξονα. Ωστόσο, εκφράστηκε η προσδοκία ότι η
Τουρκία θα επανερχόταν ως ενεργό μέλος .
Στα τέλη Οκτωβρίου 1957 ο Kardelj επισκέφτηκε την Ελλάδα με σκοπό να διαλύσει τις υποψίες που δημιούργησαν στους δυτικούς κύκλους οι
τελευταίες φιλοσοβιετικές κινήσεις της Γιουγκοσλαβίας, όπως η αναγνώριση της Ανατολικής Γερμανίας και η επίσκεψη του σοβιετικού υπουργού
Άμυνας, στρατάρχου Zukov, στο Βελιγράδι.23
Κατά τις συνομιλίες, διάσταση απόψεων σημειώθηκε ως προς το Γερμανικό, αλλά το κλίμα αμοιβαίας κατανόησης δεν εμπόδισε τις συνομιλίες. Ο Kardelj υπεραμύνθηκε της ανεξάρτητης πολιτικής της χώρας του η
οποία, αν κάπου συνέκλινε με την Μόσχα, οφειλόταν στο γεγονός ότι η
σοβιετική πολιτική ήταν φιλειρηνική, όπως και η γιουγκοσλαβική.
Ως προς το Σύμφωνο, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ανενεργό μόνο ως προς
την Τουρκία, ενώ βρισκόταν σε ισχύ για τα άλλα δύο μέλη. Ο Kardelj κατηγόρησε τους Τούρκους για την αδράνεια της βαλκανικής συνεργασίας κυρίως λόγω της δράσης τους στη Μέση Ανατολή και της διαφορετικής προσέγγισης Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας ως προς το χαρακτήρα που έπρεπε να
πάρει το Σύμφωνο. Οι Αβέρωφ και Καραμανλής επεσήμαναν ότι οι Τούρκοι δρούσαν με την ανοχή των Η.Π.Α.. Απαιτείτο η προσπάθεια ενεργοποίησης του αραβικού κόσμου, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι Αμερικανοί ότι
δεν χρειάζονταν τους Τούρκους στην περιοχή. Ο γιουγκοσλάβος πολιτικός
ετάχθη υπέρ της αυτοδιαθέσεως της Κύπρου, αλλά ζήτησε από την ελληνική πλευρά εγγυήσεις για την ασφάλεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας.24
23 Οι Γιουγκοσλάβοι, επίσημα, απαντούσαν πως η αναγνώριση ήταν απόρροια της πολιτικής της ειρηνικής συνυπάρξεως και της μη δέσμευσης. Η ύπαρξη, εξάλλου, δύο
Γερμανιών ήταν πραγματικότητα και αυτό το γεγονός καλείτο το Βελιγράδι να αναγνωρίσει. Βλ. R.D.S.: Roll 5, 768. 00(W) / 10 – 1857 HBS, No 186, October 18, 1957,
confidential, American Embassy, Belgrade, to the Department of State.
24 Καραμανλής, τόμος 2ος,( 2005 : 438-450.)
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Για να αντιμετωπίσει επιτυχώς από τη νέα σοβιετογιουγκοσλαβική ψύχρανση του 1957 - 58, ο Tito επαναπροσδιόρισε την πολιτική του πάνω σε
δύο άξονες: προσέγγιση με την Ελλάδα και κινητοποίηση όλων των ουδετερόφιλων δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν η συνάντηση στο νησί Brioni των
Tito, Nasser και Αβέρωφ. Κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν τον Ιούλιο
του 1958 ο Αβέρωφ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Koča Popović,
γιουγκοσλάβο υπουργό Εξωτερικών, για θέματα ελληνογιουγκοσλαβικής
συνεργασίας και για το Κυπριακό, για το οποίο απεκομίσθη η σιωπηρή
υποστήριξη της Γιουγκοσλαβίας και της Αιγύπτου.25
Ενώπιον μιας σοβιετικής απειλής, ο Tito προσπαθούσε να αποδείξει ότι
δεν στερείτο συμμάχων, αλλά και ότι ηγείτο ενός ισχυρού ουδετερόφιλου
ρεύματος, τη στιγμή που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ήταν κρίσιμη.
Η παρουσία της Ελλάδας και της Αιγύπτου στις συνομιλίες μαρτυρούσαν
το ρόλο που μπορούσαν να παίξουν οι τρεις χώρες στο νευραλγικό χώρο
της ανατολικής Μεσογείου.26
Η ελληνική παρουσία στο Brioni δημιούργησε στη Δύση προβληματισμό και φόβους για στροφή της χώρας προς την ουδετεροφιλία. Τη θέση
αυτή ενίσχυσε το γεγονός ότι στις εκλογές του 1958 η ΕΔΑ απέσπασε το
25% των ψήφων, εκμεταλλευόμενη τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τη στάση
της Δύσης στην Κύπρο. Τόσο ο Αβέρωφ όσο και ο Καραμανλής όμως διαβεβαίωναν ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ δεν απέκλειε την
σύναψη φιλικών σχέσεων και με άλλα κράτη.27
Πέραν των συμμαχικών υποχρεώσεων, η Ελλάδα είχε κι άλλους λόγους να στηρίζει τον Tito. Το βρετανικό σχέδιο Μc Millan, το οποίο υποβλήθηκε το καλοκαίρι του 1958 και πρότεινε ομοσπονδιακή λύση στο
Κυπριακό, απογοήτευσε την ελληνική πλευρά. Ο γιουγκοσλαβικός Τύπος
χαρακτήριζε το σχέδιο ως μη ρεαλιστικό και μη εφαρμόσιμο.28 Στην προσπάθεια αναζήτησης συμμάχων, η προσέγγιση με τους Nasser και Tito
άνοιγε τον δρόμο για επαφές με χώρες του τρίτου κόσμου και της Μέσης
Ανατολής και κατεδείκνυε τον ρόλο της Ελλάδας ως συνδέσμου μεταξύ
25
26
27
28

Η Καθημερινή, (10-7-1958.)
Το Βήμα, (9-7-1958.)
Η Καθημερινή, (8-7-1958.)
Το Βήμα ( 28-6-1958) και R.D.S. : Roll 5, 768.00 (W) / 6-2558 HBS, No 652, June 25,
1958, confidential, American Embassy, Belgrade, to the Department of State.
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Δύσης– Γιουγκοσλαβίας.29 Η γιουγκοσλαβική υποστήριξη στο Κυπριακό
διατυπώθηκε κατά τις συναντήσεις του Popović με το βρετανό υπουργό
Αμύνης Selwyn Lloyd.30
Το Φεβρουάριο του 1959 η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν, ενισχύοντας τις φήμες για αναβίωση του στρατιωτικού συμφώνου του Bled καθώς πλήθος
άρθρων έκαναν λόγο για προγραμματισμένη συνάντηση των Καραμανλή,
Menderes και Tito.31
Η Γιουγκοσλαβία πήρε θέση μέσω του εκπροσώπου της Κυβέρνησης,
Drago Kunc, ο οποίος, αν και χαρακτήρισε ως θετικό γεγονός την απόφαση για την Κύπρο, δήλωσε ότι υπό τις παρούσες διεθνείς συνθήκες δεν
θα ωφελούσε σε τίποτα μια στρατιωτική αναβίωση των Συμφώνων, αλλά,
αντιθέτως, θα αντιστρατευόταν τις προσπάθειες για χαλάρωση της διεθνούς έντασης. Επανέλαβε όμως τη γιουγκοσλαβική επιθυμία για ανάπτυξη της πολιτιστικής και οικονομικής πλευράς του συμφώνου της Άγκυρας.32
Μια στρατιωτική δέσμευση με τη Δύση θα αποτελούσε νέο σημείο τριβής
στις σχέσεις του Tito με τον Νikita Κhrushchev καθώς το κλίμα ήταν ήδη
τεταμένο, αφού στο 21ο συνέδριο του ΚΚΣΕ είχε κατακριθεί ο γιουγκοσλαβικός αναθεωρητισμός, κυρίως λόγω της κινεζικής πίεσης. Επίσης, είχε
προηγηθεί το ταξίδι του Tito στις αδέσμευτες χώρες, όπου ο Στρατάρχης
προσπαθούσε να αυξήσει το κύρος και την επιρροή του. Η ένταξη σε κάποιον στρατιωτικό συνασπισμό, ουσιαστικά, θα ακύρωνε ό,τι είχε πετύχει ο
Tito κατά την τρίμηνη περιοδεία του.33 Τέλος, ο διαφορετικός τρόπος που οι
29 Το Βήμα, (9-7-1958.)
30 H Καθημερινή, ( 31-10-1958) και R.D.S.: Roll 5, 768.00(W) /12-1058 CAA, No 246,
December 10, 1958, confidential, American Embassy, Belgrade, to the Department of
State.
31 Η επίλυση του Κυπριακού προήλθε μετά από τις διασκέψεις της Ζυρίχης (5
Φεβρουαρίου) και του Λονδίνου (17-19 Φεβρουαρίου 1959). Προβλεπόταν η ίδρυση
ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους. Ωστόσο, εγγυητές ήταν οι Αγγλία, Ελλάδα
και Τουρκία. Παράλληλα, υπεγράφη και μια συνθήκη συμμαχίας σύμφωνα με την
οποία η Κύπρος σύναπτε συμμαχικούς δεσμούς με Ελλάδα και Τουρκία. Βλ. Τενεκίδης
( 2000 : 217-221).
32 R.D.S.: Roll 5, 768.00 (W) / 2-1859 LLR, 768.00 (W) /3-459, No 357, February 18,
1959, confidential, American Embassy, Belgrade, to the Department of State και No
385, March 4, 1959, confidential, American Embassy, Belgrade, to the Department of
State.
33 R.D.S.: Roll 5, 768.00 (W) /2-2559, No 375, February 25, 1959, confidential, American
Embassy, Belgrade, to the Department of State. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτε-
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δύο χώρες προσέγγιζαν το Σύμφωνο και κατ’ επέκταση τη διεθνή κατάσταση, δυσχέραιναν το έργο της προσέγγισης Άγκυρας– Βελιγραδίου.34
Επιστρέφοντας από το μεγάλο ταξίδι του στις αδέσμευτες χώρες, ο
Tito πραγματοποίησε επίσκεψη στη Ρόδο στις αρχές Μαρτίου του 1959.
Κατά την επίσκεψη, ο Καραμανλής επιθυμούσε να διερευνήσει τις γιουγκοσλαβικές διαθέσεις για το Σύμφωνο ενώ ο γιουγκοσλάβος ηγέτης να
εξετάσει, αν και κατά πόσο, μετεβλήθησαν οι ελληνικές προτεραιότητες
στον ελληνογιουγκοσλαβικό άξονα μετά την προσέγγιση με την Άγκυρα.
Οι Αμερικανοί, έχοντας πλέον ενισχυμένη την ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ,
προσέβλεπαν στη σύσφιξη των δεσμών με τον Tito, γεγονός που θα καθιστούσε εφικτή την ενιαία αμυντική οργάνωση των Βαλκανίων για αποτροπή μιας ενδεχόμενης κομμουνιστικής επίθεσης. Εξαρχής διαψεύστηκαν οι
πληροφορίες που έκαναν λόγο και για παρουσία τούρκου πρεσβευτή στις
συνομιλίες, εξαιτίας της γιουγκοσλαβικής επιθυμίας να μη δοθεί η εντύπωση ότι οι κινήσεις τους περιστρέφονταν γύρω από την αναβίωση του
συμφώνου του Bled.35
Στη Ρόδο ο Στρατάρχης, ο οποίος δε συμμερίστηκε την αισιοδοξία του
Καραμανλή για την Κύπρο, υπεραμύνθηκε της ουδέτερης πολιτικής της
χώρας του, ενώ πρότεινε η κατάσταση της συμμαχίας να μείνει ως έχει.
Αυτό σήμαινε ότι η Γιουγκοσλαβία δεν σκόπευε να καταγγείλει το Σύμφωνο, όσο οι σχέσεις της με τη Σοβιετική Ένωση δεν είχαν διευθετηθεί
πλήρως αλλά, αντιθέτως, επιθυμούσε τη διατήρηση του τριμερούς σχήματος. Αυτή η εν δυνάμει ισχύς του Συμφώνου αποτελούσε την εναλλακτική
λύση για τη Γιουγκοσλαβία ώστε να αποτρέψει τη διεθνή απομόνωση της
και να εξασφαλίσει την αυτονομία της έναντι της Μόσχας. Εάν οι σοβιετογιουγκοσλαβικές σχέσεις έφταναν ξανά σε οριακό σημείο, υπήρχε η
δυνατότητα επανενεργοποίησης του.
Η γιουγκοσλαβική απροθυμία έγινε αποδεκτή με κατανόηση από την
ελληνική πλευρά γι’ αυτό άλλωστε δέχτηκε το θέμα του Συμφώνου να
μην συμπεριληφθεί στο ανακοινωθέν που εξεδόθη μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.36 Η Ελλάδα, πλέον, προσπαθούσε να αποκαταστήσει
ρικών της Γιουγκοσλαβίας χαρακτήρισε το ψήφισμα ως επέμβαση στα εσωτερικά της
χώρας του. Η Καθημερινή (7-2-1959.)
34 Μακεδονία (22-9-1959.)
35 Το Βήμα (1-3-59) και Καραμανλής, Τόμος 4ος, (2005 : 16-20)
36 Καραμανλής, Τόμος 4ος, (2005 : 16-20)
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το διεθνές προφίλ της και να αποβεί εξισορροπητικός παράγοντας στα
Βαλκάνια. Στόχος των Ελλήνων ήταν να μην πιέζουν καμιά από τις δύο
πλευρές, αλλά να προσπαθούν να αποκομίσουν όσο δυνατόν περισσότερα
οφέλη μπορούν. Συγκεκριμένα ο Δόβας, αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, πρότεινε
διμερείς στρατιωτικές επαφές με Τουρκία και Γιουγκοσλαβία. Στο μεν
Βελιγράδι δεν έπρεπε να δοθεί η εντύπωση ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση αποδυνάμωνε τον ελληνογιουγκοσλαβικό άξονα, στη δε Άγκυρα
έπρεπε να γίνει κατανοητό ότι οι επαφές με τον Tito γίνονταν ώστε να
πειστεί ο τελευταίος για την αξία του Συμφώνου.37
Σε επίσκεψη των Καραμανλή και Αβέρωφ στην Άγκυρα τον Μάιο του
1959 ο Καραμανλής προέβαλε στους Τούρκους τρεις εκδοχές για το πολιτικό μέλλον της Γιουγκοσλαβίας. Σύμφωνα με τον έλληνα πολιτικό, ο
Tito θα μπορούσε ή να πέσει στην αγκαλιά της Μόσχας, κάτι το οποίο
θα ήταν ασύμφορο για τη Δύση, ή να ενταχθεί στο δυτικό στρατόπεδο,
πράγμα που όμως με τις υφιστάμενες συνθήκες ήταν ανέφικτο. Η πλέον
ρεαλιστική λύση θα ήταν να μείνει η Γιουγκοσλαβία μεταξύ των δύο συνασπισμών, γι’ αυτό και η ελληνική πλευρά συνέστησε στους Τούρκους
να μην καταγγείλουν το Σύμφωνο, διότι θα ωθούσαν τον Tito σε φιλοσοβιετικούς δρόμους.38
Στα μέσα Ιουνίου (16-18) ο Popović επισκέφθηκε την Αθήνα ώστε να
υπογράψει μαζί με τον Αβέρωφ μια σειρά συμφωνιών, αποτέλεσμα της
ολοκλήρωσης των συνομιλιών των μικτών επιτροπών. Οι συμφωνίες, αν
και ήταν κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, η πολιτική τους σημασία και
αξία φαινόταν να ήταν μεγαλύτερη.39.
37 Hatzivasiliou, (1994 : 111 - 114)
38 Καραμανλής, Τόμος 4ος, (2005 : 16-20)
39 Καραμανλής, Τόμος 4ος, (2005 : 108 – 112). Επιγραμματικά οι 10 συμφωνίες ήταν οι
εξής:
1) Μεθοριακή επικοινωνία Ελλάδας– Γιουγκοσλαβίας: Προέβλεπε διασυνοριακή κυκλοφορία των υπηκόων των δύο κρατών που θα ήταν κάτοχοι ειδικών αδειών. Ο χώρος
κυκλοφορίας εκτεινόταν ως 10 χιλιόμετρα από τις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ συμπεριελήφθησαν στη ρύθμιση και οι πόλεις της Φλώρινας και του Μοναστηρίου. Οι
άδειες δίνονταν σε άτομα που είχαν αποκτήσει την υπηκοότητα της χώρας που διέμεναν πριν από το 1939. 2) Αμοιβαίες νομικές σχέσεις (δικαστική αρωγή). 3)Επιστημονική και μορφωτική συνεργασία. 4) Τουριστική συνεργασία. 5) Αμοιβαία αναγνώριση
και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 6) Αποζημίωση εθνικοποιημένων περιουσιών: η
Γιουγκοσλαβία δέχτηκε να αποδώσει στην Ελλάδα 700.000 δολάρια. 7) Οικονομική–
τεχνική συνεργασία. 8) Οδική μεταφορά των προϊόντων. 9) Διακανονισμός παλαιών
απαιτήσεων και χρεών. 10) Ζητήματα υδροοικονομίας. Βλ. Η Καθημερινή, (4-7-1959.)
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Το Μακεδονικό, αν και δεν ανεκινείτο, δε σημαίνει ότι δεν υφίστατο
για τους Γιουγκοσλάβους. Τα Σκόπια έθιγαν το ζήτημα αλλά το Βελιγράδι
προσπαθούσε να το συγκαλύψει διατηρώντας έτσι τον ζωτικής σημασίας
άξονα ανέπαφο. Μετά το 1960, επιβεβαιώθηκε η θέση της Ελλάδας στη
Δύση ενώ οι σοβιετογιουγκοσλαβικές σχέσεις ενισχύθηκαν, ειδικά μετά
τη ρήξη στις σχέσεις της Μόσχας με την Αλβανία και την Κίνα. Το Βελιγράδι τηρούσε πιο ανεκτική στάση στις πιέσεις των Σκοπίων για προβολή
μειονοτικών ζητημάτων, δεδομένης και της σχετικής αποκέντρωσης που
σημειώθηκε στα ομόσπονδα κρατίδια της χώρας. Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στη δυναμικότερη ανακίνηση μειονοτικών ζητημάτων τόσο από
τον Τύπο όσο και από γιουγκοσλάβους πολιτικούς. Η προπαγανδιστική
χρήση της μεθοριακής συμφωνίας από τους γείτονες οδήγησε την Αθήνα
στη μονομερή αναστολή της στις 13 Μαρτίου 1962. Το Δεκέμβριο του
ιδίου έτους, τελικά, οι Αβέρωφ και Popović αποφάσισαν στην Αθήνα τη
μη δημόσια ανακίνηση του Μακεδονικού.40
Η άνοδος στην εξουσία της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου το 1963 συνέπεσε χρονικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ των δύο κοινοτήτων σην Κύπρο μετά την απόφαση του Μακαρίου
να τροποποιήσει ορισμένα άρθρα του Συντάγματος. Στις 31/12/63 υπήρξε προειδοποίηση του Κhrushchev πώς δεν θα έμενε αδρανής στα σχέδια
του ΝΑΤΟ εναντίον του κυπριακού λαού, γεγονός που έπεισε τον πρόεδρο
Johnson να αποτρέψει Τουρκική απόβαση στο νησί.41
Οι τουρκικές απειλές για στρατιωτική επέμβαση αλλά και η στάση της
Δύσης έστρεψαν στην Αθήνα σε αναζήτηση περιφερειακών ερεισμάτων.
Οι προσπάθειες εντάθηκαν και έγιναν συστηματικότερες μετά την επανεκλογή της Ε.Κ. το Φεβρουάριο του 1964.42 Τον Ιούλιο του 1964 υπεγράφησαν 12 συμφωνίες με τη Βουλγαρία. Παράλληλα, προετοιμαζόταν το
έδαφος για έναρξη συνομιλιών και με την Γιουγκοσλαβία. Στο ζήτημα της
Κύπρου παρατηρήθηκε, αρκετές φορές, ταύτιση απόψεων των δύο κρατών. Κατά την επίσκεψη του Kardelj στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1964,
με αφορμή την κηδεία του βασιλιά Παύλου, έγιναν οι πρώτες επαφές με
τον Παπανδρέου. Ο έλληνας Πρωθυπουργός, αφού εξέθεσε στον Kardelj
40 Σφέτας ( 2007 : 55 - 110), Κατσάνος ( 2012 : 147-204)
41 Σφέτας ( 2007 : 119-121.)
42 Η Καθημερινή, (30-6-64.)
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την κατάσταση γύρω από το Κυπριακό, υποστήριξε την αποχώρηση των
δύο εθνικών στρατών από το νησί, οι οποίοι, αντί να λειτουργούν πυροσβεστικά, περιέπλεκαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Αφού ετάχθη
υπέρ μιας οριστικής λύσης, κατέστησε σαφές ότι κάθε είδους γιουγκοσλαβική πρωτοβουλία θα ήταν ευπρόσδεκτη από ελληνικής πλευράς,
δεδομένου του ιδιάζοντα ρόλου που έπαιζε το Βελιγράδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και λόγω του αυξημένου διεθνούς κύρους που
απολάμβανε η Γιουγκοσλαβία τα τελευταία χρόνια. Ο Kardelj επέδειξε
κατανόηση για τις ελληνικές θέσεις και επιβεβαίωσε ότι θα μεταβιβάσει
στον Tito όσα συζητήθηκαν. 43
Όπως φαίνεται, έκτοτε η Γιουγκοσλαβία έλαβε κάποιες πρωτοβουλίες.
Μετά από μια συνάντηση του Ahmed Ben Bella, αλγερινού ηγέτη, με τον
Tito στο Βελιγράδι, ο πρώτος μετέβη στο Παρίσι όπου και μετέφερε μήνυμα του Στρατάρχη προς τον Charles de Gaulle για την επίλυση του Κυπριακού. Την ίδια περίοδο ο Tito σε συνέντευξή του ζήτησε αποχώρηση των
εθνικών στρατευμάτων από το νησί και έλευση των δυνάμεων του ΟΗΕ,
ώστε να παταχθεί η τρομοκρατία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα. Η
γιουγκοσλαβική εφημερίδα ‘‘Politika’’ σε άρθρο της ετάχθη υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού χωρίς συμβιβασμούς. Θεωρούσε ότι το πρόβλημα
έπρεπε να απεμπλακεί από τα πλαίσια του ΝΑΤΟ και των ελληνοτουρκικών σχέσεων.44
Στις αρχές Οκτωβρίου διεξήχθη στο Κάιρο η δεύτερη διάσκεψη των
αδεσμεύτων χωρών. Στην διάσκεψη αυτή, όπου έλαβαν μέρος 44 κράτη,
μεταξύ των οποίων η Γιουγκοσλαβία και η Κύπρος, συζητήθηκαν θέματα
όπως ο αφοπλισμός και η απαγόρευση των πυρηνικών. Η τελική διακήρυξη
αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για ‘’κυριαρχία και εδαφική
ανεξαρτησία του νησιού, αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης και
καταδίκη κάθε εξωτερικής ανάμιξης τρίτων στα εσωτερικά του κράτους.’’45
Ο Tito, μετά την αναχώρηση του από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, σταμάτησε στη Λευκωσία για να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Μακάριο. Η
δημοτικότητα του Γιουγκοσλάβου ηγέτη ήταν μεγάλη στο νησί, καθώς είχε
προσυπογράψει μαζί με άλλους 24 ηγέτες την προσφυγή του ζητήματος
43 Το Βήμα (12-3-1964.)
44 Η Καθημερινή (14-3-1964) και Το Βήμα (17-3-1964), (22-5-1964.)
45 Το Βήμα (13-10-1964.)
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στον ΟΗΕ. Κατά την άφιξη του ακούστηκαν στο νησί αντιδυτικά συνθήματα ενώ ο Στρατάρχης χαρακτήρισε τις διαφορές των κοινοτήτων τεχνητές
και υποκινούμενες έξωθεν.46
Στις συνομιλίες τονίστηκε η ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού βάσει
της διακήρυξης του Καΐρου και των γενικών αρχών του ΟΗΕ. Αφού εντάχθηκε το ζήτημα στο γενικότερο Μεσανατολικό πρόβλημα, καταδικάστηκε η εγκατάσταση νατοϊκών βάσεων στο νησί, ως απειλής για τον αραβικό
κόσμο. Ο Μακάριος έκανε λόγο για καταπίεση της πλειοψηφίας από τη
μειοψηφία του νησιού, κατακρίνοντας έτσι τις υπερβολικές δικαιοδοσίες
που έδινε το σύνταγμα στην τουρκοκυπριακή πλευρά. 47
Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις σχολιάστηκαν στις συνομιλίες. Προ
δύο ημερών ο Κhrushchev είχε καθαιρεθεί από την ηγεσία του ΚΚΣΕ και
είχε δώσει τη θέση του στον Leonid Brezhnev, ενώ νέος Πρωθυπουργός
είχε οριστεί ο Alexei Kosygin. Οι δύο ηγέτες ενδιαφέρονταν για τις θέσεις
της νέας ηγεσίας. Ο Tito ανησυχούσε μήπως η Μόσχα επαναπροσδιόριζε
τη θέση της έναντι αυτού και της Κίνας, ενώ ο Μακάριος ήθελε να εξετάσει αν άλλαξαν οι σοβιετικές διαθέσεις στο Κυπριακό. Συμφωνήθηκε από
κοινού πως ήταν αρκετά νωρίς για εξαγωγή συμπερασμάτων.48
Οι ελληνογιουγκοσλαβικές συνομιλίες έληξαν επιτυχώς στις 5 Νοεμβρίου 1964 με την υπογραφή συμφωνιών εμπορικού, οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα. Επίσης, επανενεργοποιήθηκε η μεθοριακή επικοινωνία
και ορίστηκε ανταλλαγή των μεθοριακών κτημάτων των δύο κρατών.49
Το επόμενο βήμα της Κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν η πραγματοποίηση επίσημου πρωθυπουργικού ταξιδιού στο Βελιγράδι στις αρχές Φεβρουαρίου του 1965 με στόχο την εύρεση νέων συμμάχων στο πολιτικό
σκηνικό έναντι της Τουρκίας. Το Κυπριακό απετέλεσε το σημαντικότερο
θέμα συνομιλιών στο Βελιγράδι. Πάγια θέση του Βελιγραδίου για το Κυπριακό ήταν η διακήρυξη του Καΐρου. Τονίστηκε ότι οι Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου φαλκιδεύουν την κυπριακή ανεξαρτησία, επιδοκιμάζοντας,
46 Μακεδονία (15-10-1964.)
47 Σφέτας (2007 : 122-123.) και Η Καθημερινή (17-10-1964.)
48 Σφέτας (2007 : 123-124.) Παρά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Κhrushchev αποσύρθηκε για λόγους υγείας και ηλικίας, η αποπομπή οφειλόταν σε λάθη στην άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής με σημαντικότερες συνέπειες την απομάκρυνση της Κίνας από
τον ανατολικό συνασπισμό, αλλά και τον κίνδυνο έκρηξης πολέμου με τις ΗΠΑ μετά
την κρίση της Κούβας. Βλ. Χατζηβασιλείου (2006 : 212-214).
49 Το Βήμα (6-11-1964)
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έμμεσα, την τροποποίηση που επιχειρούσε να κάνει ο Μακάριος στο Σύνταγμα. Τους Έλληνες ενδιέφερε η ερμηνεία των δηλώσεων Brezhnev υπέρ
της ομοσπονδοποίησης της Κύπρου και η υιοθέτηση τους ή μη από τους
Γιουγκοσλάβους, ως απόρροια της σοβιετογιουγκοσλαβικής προσέγγισης.
Ο Popović εκτιμούσε ότι η αντικατάσταση των προσώπων δεν σήμαινε πως
η Μόσχα είχε αλλάξει πολιτική. Ο Tito δήλωσε αναρμόδιος να γνωρίζει τις
προθέσεις του Brezhnev για το θέμα, φάνηκε όμως διατεθειμένος να του
μεταβιβάσει τις ελληνικές απόψεις. 50
Τα εσωτερικά προβλήματα στην Ελλάδα έθεσαν τις σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία σε δεύτερη μοίρα. Στις 15 Μαΐου 1967 το Απριλιανό καθεστώς
ανέστειλε την μεθοριακή επικοινωνία, λόγω της προπαγανδιστικής της
χρήσης από Σλαβομακεδόνες. Το αντισλαβικό και αντικομουνιστικό σύνδρομο απετέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την ομαλή εξέλιξη των διμερών σχέσεων κατά την επταετία. Το 1974 οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν επί
Κωνσταντίνου Καραμανλή.51
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, αν
και αποκαταστάθηκαν με αμερικανική παρακίνηση το 1951, το 1955 η ενίσχυση τους κατέστη αναγκαία και για τα δύο κράτη. Η Ελλάδα στρεφόταν
προς την αναζήτηση συμμάχων στο Κυπριακό και, στην παρούσα φάση, η
επιλογή της Γιουγκοσλαβίας ήταν η καλύτερη δυνατή λόγω της ηγετικής
θέσης της τελευταίας στο Αδέσμευτο στρατόπεδο και της μη πρόσδεσης
της στο σοβιετικό άρμα. Η Γιουγκοσλαβία, από την πλευρά της, εκμεταλλεύτηκε την ψύχρανση στις σχέσεις Ελλάδας – Δύσης.
Τα περί ουδετεροφιλίας των Αθηνών θα τα χαρακτηρίζαμε ως ατεκμηρίωτα. Η στροφή αυτή έγινε, κυρίως, λόγω των δυσκολιών στην Κύπρο
και της ιδιόμορφης γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Την παραπάνω θέση
πιστοποιεί και η συνεχής άρνηση της Ελλάδας να αποδεχτεί σοβιετικές
προτάσεις για διαβαλκανική συνεργασία. Το υψηλό ποσοστό που απέσπασε η Ε.Δ.Α. στις ελληνικές εκλογές του 1958 ερμηνεύεται ως αντίδραση
στις δυτικές πρακτικές στην Κύπρο. Στις επόμενες εκλογές, άλλωστε, του
1961, όταν το ζήτημα είχε λυθεί, το ποσοστό που πήρε το αριστερό κόμμα
ήταν αισθητά χαμηλότερο.
50 Κλάψης( 2012: 191- 207) και Σφέτας ( 2007 : 125-128)
51 AJBT – KPR 1-5-b, Grčka K241 Zabeleška razgovora državog Sekretara M. Nikezića
sa ambasadorom Grčke N. Kambalurisom. 15.5.1967 (συνομιλία του Nikezić με τον
Καμπαλούρη για τη διακοπή της μεθοριακής επικοινωνίας). (2007 : 299 – 300).
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Η γιουγκοσλαβική υποστήριξη στην Κύπρο θα λέγαμε ότι χωρίζεται σε
δύο φάσεις. Έως και το 1959 το Βελιγράδι υποστήριζε τις ελληνικές θέσεις. Μετά την επίλυση, ο Μακάριος επιχείρησε να διαγράψει ανεξάρτητη
πολιτική από Ελλάδα και Τουρκία και ο Tito στήριξε την αδέσμευτη κυπριακή γραμμή, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το κύρος του και αποκτώντας έναν ακόμη αδέσμευτο σύμμαχο. Ο Tito δεν ευνοούσε τη σοβιετική
πρόταση για ομοσπονδοποίηση του νησιού αλλά ούτε και τασσόταν υπέρ
μιας ένωσης με την Ελλάδα. Παρά τη διαφορετική ερμηνεία της αυτοδιάθεσης μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, καθώς η Αθήνα το ερμήνευε
ως ένωση της νήσου με την Ελλάδα, υιοθετώντας το δόγμα Παπανδρέου
περί ‘’εθνικού κέντρου’’, η ασάφεια αυτή διατηρήθηκε χάριν της προώθησης των διμερών σχέσεων.
Δεν θα ήταν υπερβολικό αν λέγαμε πως οι διακυμάνσεις των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων καθορίζονταν και από την πορεία των σοβιετογιουγκοσλαβικών. Όταν οι σχέσεις Μόσχας – Βελιγραδίου ψυχραίνονταν,
ο Tito αναχαίτιζε καθετί που θα δημιουργούσε ρωγμές στον ελληνογιουγκοσλαβικό άξονα και ενίσχυε τις επαφές του με χώρες του αδέσμευτου
συνασπισμού. Σε περιόδους προσέγγισης, το Βελιγράδι γινόταν περισσότερο ανεκτικό στις πιέσεις των Σκοπίων σχετικά με την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Η δε ελληνική πλευρά φρόντιζε να μην αφήνει τα δύο εθνικά μέτωπα ανοικτά. Έτσι, όταν εμφανιζόταν
το Κυπριακό στο προσκήνιο, γινόταν περισσότερο διαλλακτική στις επαφές με τους Γιουγκοσλάβους.
Κάτι ανάλογο γινόταν και με το Βαλκανικό Σύμφωνο. Το Βελιγράδι
ποτέ δεν κατήγγειλε το Βαλκανικό Σύμφωνο αλλά το κρατούσε έν υπνώσει ώσπου να διευθετηθούν πλήρως οι σοβιετογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Επιθυμούσε μια σχετική αυτονομία έναντι της Μόσχας και η, έστω και εν
δυνάμει, ύπαρξη του Συμφώνου αποτελούσε χρήσιμο εργαλείο. Ωστόσο, η
άνοδος του μετριοπαθους Κhrushchev στην εξουσία, το Κυπριακό, η τουρκική συμμετοχή στο σύμφωνο της Βαγδάτης και η αδέσμευτη γιουγκοσλαβική πολιτική, που απαγόρευε συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικούς
συνασπισμούς απονέκρωσαν το Σύμφωνο.
Τέλος, το Μακεδονικό αποτελούσε το σημαντικότερο δείκτη στις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Η μη δημόσια ανακίνηση του απετέλεσε
την χρυσή εποχή της διμερούς συνεργασίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις
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αρκούνταν στο να μη γίνεται καμία πολιτική δήλωση από τους γείτονες,
φοβούμενες το πολιτικό κόστος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ζήτημα
δεν υφίστατο για τους Γιουγκοσλάβους. Ωστόσο, θα λέγαμε πως μετά το
1948 τελείωσε και η πολιτική ηγεμονισμού της Γιουγκοσλαβίας στα Βαλκάνια. Ο Tito, έκτοτε, χάρασσε μια πολιτική εσωτερικής αναδιοργάνωσης
της χώρας του χωρίς να εγείρει εδαφικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδας.
Οι όποιες μειονοτικές ανακινήσεις γίνονταν για λόγους αντίκρουσης των
βουλγαρικών διεκδικήσεων άλλα και εσωτερικής κατανάλωσης και ικανοποίησης της κοινής γνώμης των Σκοπίων, στα πλαίσια της αναζήτησης και
οικοδόμησης της εθνικής ταυτότητας.
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Abstract
The aim of this paper is to demonstrate the role that the Cyprus Question played in the course and variations of the Greek-Yugoslav relations
from 1955 to 1965. The Balkan Pact’s decline and Greece’s dissatisfaction
with NATO’s attitude towards Cyprus set Athens on a search of new allies
in the Balkan region. Yugoslavia was the ideal choice for Greece due to its
cooling relations with the Soviet Union and Tito’s non-aligned policy since
the 1950s. The Greek-Yugoslav axis was considerably bolstered during
the following period, a process which varied from Belgrade keeping quiet
on the Macedonian Question and supporting Greece’s views on Cyprus to
both countries sharing identical perspectives on a number of international
issues, such as the Suez Crisis.
The declaration of Cypriot Independence in 1960 not only did smoothen the so far strained relations among NATO members, but it also helped
establish Makarios as a new factor to be considered in the non-aligned
state’s camp. Yugoslavia now defended Cyprus’s independence, while at
the same time kept its distance from voices advocating the island’s unification with Greece. This cooling, however, in Greek-Yugoslav relations
between 1960 and 1962 had already been preceded by a re-warming in
Belgrade’s relation with Moscow.
Λέξεις-κλειδιά: Βαλκανικό Σύμφωνο, Κυπριακό, Tito, Γιουγκοσλαβία.
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ΙΕΡΆΡΧΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΚΡΊΣΙΜΟ ΔΕΎΤΕΡΟ ΜΙΣΌ ΤΟΥ 18ου ΑΙΏΝΑ
Δημήτριος Κ. Αγορίτσας*
Προλεγόμενα
Ο 18ος αι. σηματοδοτεί για τα οθωμανοκρατούμενα Βαλκάνια την
απαρχή ενός ευρύτερου μετασχηματισμού στην οικονομία, στην κοινωνία
και στην παιδεία. Η σφριγηλή παρουσία του ελληνικού στοιχείου (εμπόρων, λογίων και κληρικών) στον χώρο αυτό, εκφράζεται πρωτίστως με την
οικονομική άνθηση και ακολούθως με την εκδήλωση του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού.1 Την ίδια περίοδο, ξένοι περιηγητές, διαπνεόμενοι από το
όραμα της κλασικής αρχαιότητας, πυκνώνουν τις επισκέψεις τους στην
κυρίως Ελλάδα (αυτή των κλασικών χρόνων), την οποία συμπεριλαμβάνουν πλέον στο λεγόμενο Grand Tour.2 Τέλος, η Ρωσία αποτελεί καθόλο
τον 18ο αι. τη μεγάλη ελπίδα του δούλου γένους που προσβλέπει στον
ξανθό Μόσχοβο για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.
Σε αυτό το πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον γεννήθηκε και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Γεράσιμος Τράμπας, ο οποίος διετέλεσε αργότερα μητροπολίτης Ράσκας (με έδρα το Yeni Pazar), καθαιρέθηκε,
κατόπιν διαβολής, και εξορίστηκε στη μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων.
Όσα γνωρίζουμε για τη ζωή και τη δράση του, είναι αποσπασματικά και
διάσπαρτα. Ο ίδιος, ενόσω ήταν εξόριστος, ασχολήθηκε συστηματικά με
την αντιγραφή και τη στάχωση χειρογράφων, καταλείποντας σε αυτά σύντομα αυτοβιογραφικά σημειώματα, γεμάτα θλίψη και πικρία για το άσχημο παιχνίδι της μοίρας. Καθοριστική υπήρξε, ωστόσο, η γνωριμία του με
τον J. J. Björnståhl κατά την επίσκεψη του τελευταίου στη μονή Βαρλαάμ
το 1779. Χάρη στα όσα κατέγραψε και διέσωσε ο Σουηδός ανατολιστής
και περιηγητής για το πρόσωπο του Γερασίμου, είμαστε σε θέση να συμπληρώσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τις ψηφίδες της ζωής του, στην
οποία καθρεπτίζεται εν πολλοίς ο 18ος αιώνας.
* Δημήτριος Κ. Αγορίτσας, Δρ Βυζαντινής Ιστορίας, e-mail. dagoritsas@yahoo.com
1 Για μια γενικότερη θεώρηση του 18ου αιώνα βλ. Greene (2015: 163-215) και Başaran
(2014: 13-71, κεφ. 2). Για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό βλ. Δημαράς (61993)· επίσης
Κιτρομηλίδης (32009) και του Ιδίου (2013).
2 Βλ. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (2015: 33-116).
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Ο πρότερος βίος στην Κωνσταντινούπολη
Ο Γεράσιμος, όπως ήταν το μοναστικό του όνομα, κατά κόσμον Τράμπας, καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη –ο ίδιος μάλιστα αρέσκεται
να υπογράφει ως Βυζαντιέος (sic) ή Βυζαντινός ή Σταυροδρομίτης– από
την ενορία της «Παναχράντου Θεοτόκου Καφατιανής του Σταυροδρομίου».3 Όσον αφορά στο οικογενειακό του περιβάλλον, γνωρίζουμε ότι είχε
τουλάχιστον μια αδελφή ονόματι Σμαράγδα, τῆς χρυσοβεργίνας νύμφη, η
οποία περί τα τέλη της δεκαετίας του 1770 ήταν παντρεμένη στο Κερασοχώρι, περιοχή ανάμεσα στο Πέρα και στα Ταταύλα.4
Στα κατάλοιπα του J. J. Björnståhl, που φυλάσσονται σήμερα στην
Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Lund, σώζονται μεταξύ άλλων ορισμένα
αυτόγραφα σημειώματα και επιστολές του Γερασίμου, τα οποία παρέχουν
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον ίδιο και τον κύκλο των γνωριμιών του
στην Κωνσταντινούπολη5.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια αυτόγραφη επιστολή προς
τον Ρώσο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη «δὲ Στακέφ» (Alexander
Stachievich Stachiev, 1776-1781)6 με ημερομηνία 23 Απριλίου 1779 (ενόσω ήταν εξόριστος στα Μετέωρα), άκρως διαφωτιστική για τη μόρφωσή του και τις σχέσεις που ανέκαθεν διατηρούσε με το περιβάλλον της
ρωσικής πρεσβείας στην Πόλη. Μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος ζητεί τη μεσολάβηση του Ρώσου πρέσβη στην Υψηλή Πύλη για το άτομό του: «διὰ
νὰ ἀποπληρωθῇ, κ(αὶ) ἡ ἐδική μου δούλευσις ὁποῦ ἔγινεν προπολλοῦ εἰς
τὸν καιρὸν τοῦ εὐσεβεστάτου πρέσβεως Вишнᴊακὼвъ, καὶ ἀρχιmανδρίτου
Κωνστα<ν>τίνου, ὃς κ(αὶ) ἀποτμηθὴς τὴν κάραν ὑπὸ τοῦ σουλτὰν Μαχμούτι (Mahmud I, 1730-1754), ὅστις κ(αὶ) καθηγητὴς τῆς ἡμῶν ταπεινότητος ὑπῆρχε· εἰς τὴν διάλεκτον τῆς εὐσεβεστάτης γλώττης τῶν εὐλογη3
4

5
6

Βλ. αυτόγραφο κωδικογραφικό σημείωμα του Γερασίμου στον κώδ. Taylor Bodleian
Slavonic & Modern Greek Library, R. M. Dawkins coll., Rare Books, (f. 10r), καθώς
και ανέκδοτη επιστολή του στα κατάλοιπα του J. J. Björnståhl.
Η περιοχή Κερασοχώρι, σύμφωνα με τον Σκαρλάτο Βυζάντιο, είχε κακή φήμη ως συνοικία «φαυλοβίων γυναικῶν» και χώρος συρροής του «διεφθαρμένου ὄχλου τῆς πρωτευούσης», και βρισκόταν ανάμεσα στο Πέρα και στα Ταταύλα. Βλ. Βυζάντιος (1862:
29-30). Το 1804 η περιοχή συμπεριλήφθηκε στην ενορία της εκκλησίας των Εισοδίων
της Θεοτόκου στο Σταυροδρόμι· Μελισσηνός (1913: 43).
Η έκδοση του υλικού αυτού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τον Δρ Βασίλειο Σαμπατακάκη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που το έθεσε στη διάθεσή μας.
Spuler (1936: 440).
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μένων Ῥουσῶν.»
Αγνοούμε τη φύση της αναφερόμενης δούλεψης που πρόσφερε ο νεαρός Γεράσιμος στη πλησιόχωρη προς το σπίτι του ρωσική πρεσβεία, όταν
πρέσβης ήταν ο Aleksěj Věšnjakov (1735-1745).7 Το ίδιο διάστημα στην
πρεσβεία υπηρετούσε ως εφημέριος ο μετέπειτα νεομάρτυρας Κωνσταντίνος ο Ρώσος († 1742), από τον οποίο λέγει ο Γεράσιμος ότι διδάχθηκε τη
ρωσική.
Στο Νέον Μαρτυρολόγιον του Νικοδήμου Αγιορείτου αναφέρεται πως
ο Κωνσταντίνος ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος. Κατά τον ρωσο-τουρκικό
πόλεμο (1735-1739) κατέφυγε στον Άθω και μόνασε στη μονή Μεγίστης
Λαύρας, όπου συνδέθηκε με τον πρώην Άρτης Νεόφυτο Μαυρομάτη (†
1740) και τον έπειτα βιογράφο του παπα-Ιωνά τον Καυσοκαλυβίτη. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, ο Κωνσταντίνος ήλθε σε προστριβή
με τον Ρώσο πρέσβη και μεταστράφηκε στο Ισλάμ. Λίγες ημέρες αργότερα, μετανοημένος, ομολόγησε τον Χριστό και αποκήρυξε τον Μωάμεθ,
ενέργεια για την οποία μαρτύρησε με αποκεφαλισμό μπροστά στα ανάκτορα του σουλτάνου το έτος 1742.8
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, υποθέτουμε ότι ο Γεράσιμος
γεννήθηκε πιθανότατα κατά τη δεκαετία του 1710. Για την εκπαίδευση
που έλαβε δεν έχουμε κάποια σαφή αναφορά. Βεβαίως, οι ανορθογραφίες του αποκαλύπτουν άτομο που δεν διέθετε υψηλή παιδεία –παρά τα
λεγόμενα του Björnståhl–, είχε ωστόσο ικανή μόρφωση, τέτοια που του
επέτρεψε να εισέλθει στο περιβάλλον του Πατριαρχείου και να διεκδικήσει αργότερα κάποιο οφφίκιο ή εκκλησιαστική θέση. Σε αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ασφαλώς και τη γνώση της ρωσικής, η οποία σε
συνδυασμό με τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με τη ρωσική πρεσβεία του
εξασφάλιζε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων.
Μητροπολίτης Ράσκας
Η ευκαιρία για την ανάδειξη του Γερασίμου παρουσιάστηκε το 1766,
όταν μέλη της σερβικής ιεραρχίας ζήτησαν την υπαγωγή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς λόγους.
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω αίτημα αλλά και την επιστολή της
7
8

Spuler (1936: 439).
Νικόδημος Αγιορείτης (21856: 129).
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οικειοθελούς παραίτησης του ελληνικής καταγωγής πατριάρχη Ιπεκίου
Καλλινίκου, ο οικουμενικός πατριάρχης Σαμουήλ Α΄ Χαντζερής (17631768, 1773-1774) απευθύνθηκε στον σουλτάνο Μουσταφά ζητώντας την
κατάργηση της αρχιεπισκοπής Ιπεκίου. Η δεινή οικονομική κατάσταση
του Σερβικού Πατριαρχείου υπήρξε μόνον η αφορμή για την κατάργησή
του, την οποία επιθυμούσαν τόσο η Υψηλή Πύλη όσο και το Οικουμενικό
Πατριαρχείο.9 Εξάλλου, μετά την επικράτηση, από τα τέλη του 17ου αι.,
της έννοιας του Rûm milleti για τον προσδιορισμό του συνόλου των Ορθοδόξων στην Οθωμανική αυτοκρατορία,10 δεν χρειάζονταν πολλές εκκλησιαστικές αρχές στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα όταν κάποιες από αυτές, όπως η
Σερβική Εκκλησία, εμπλέκονταν συχνά σε επαναστατικά κινήματα.
Με την κατάργηση του Σερβικού Πατριαρχείου ο Σέρβος ιεράρχης
των Yeni Pazar, Nova Varoš, Trgovište (Rožaje), Brvenik και Mitrovica,
Γαβριήλ, αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντινουπολίτη Γεράσιμο το
1766.11 Προκειμένου να αιτιολογηθεί η απομάκρυνσή του, ο Γαβριήλ
κατηγορήθηκε από το Πατριαρχείο στην Υψηλή Πύλη για κατάχρηση
εξουσίας και για ενέργειες αντίθετες προς τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τις θρησκευτικές επιταγές.12 Στην εκλογή του Γερασίμου προσμετρήθηκε ασφαλώς η γνώση του της ρωσικής/εκκλησιαστικής σλαβονικής, μολονότι στο φιρμάνι της εκλογής του στη μητρόπολη του Yeni
Pazar (9 Αυγ. 1766) σημειώνεται ότι κατέβαλε ως εισφορά 7000 ακτσέδες (akçe).13
Το βεράτιο του διορισμού του εκδόθηκε λίγους μήνες αργότερα στις 25
Φεβρουαρίου έτους Εγίρας 1180 (1767). Σε αυτό ορίζονται τα προνόμια
και οι εξουσίες του νέου μητροπολίτη, διατάξεις οικονομικού περιεχομένου, όπως οι φόροι που θα εισέπραττε και θα κατέβαλλε στο Πατριαρχείο
9

10
11
12
13

Slijepčević (1991: 301-322) και Γόνης (2001: 229-231)· πρβλ. Δελικάνης (1905: 921923), όπου δημοσίευση «ἴσου ἀπαραλλάκτου τοῦ γράμματος τοῦ διαλαμβάνοντος ἐν
περιλήψει τὰ αἴτια δι’ ἃ συνηνώθη τὸ κλίμα τοῦ Πεκίου εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην
Ἐκκλησίαν».
Konortas (1999: 175-176).
O ισχυρισμός του Lascaris (1955-1957: 303), ότι ο Γεράσιμος δεν εξελέγη μητροπολίτης Ράσκας το 1766, είναι αβάσιμος.
Γόνης (2001: 229-231).
Βλ. Mušović (1984: 139). Σύμφωνα με τον Σουηδό περιηγητή J. J. Björnståhl (1979:
93) η εκλογή του Γερασίμου στοίχισε 64 πουγκιά, από τα οποία 60 κατέληξαν στο Πατριαρχείο και 4 στην Υψηλή Πύλη. Ίδιο ποσό (7000 ακτσέδες) κατέβαλε για την εκλογή
του και ο διάδοχος του Γερασίμου, Νικόδημος, βλ. Lascaris (1955-1957: 302, σημ. 2).
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και στις οθωμανικές αρχές, καθώς και οι σχέσεις του με την οθωμανική
εξουσία, όπως στην περίπτωση ανακαίνισης παλαιών ναών ή στην ίδρυση
νέων.14 Τέλος, στο έγγραφο γίνεται λόγος για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των Χριστιανών και των οθωμανικών αρχών, με ιδιαίτερη αναφορά
στις περιπτώσεις γάμων και διαζυγίων.15 Σύμφωνα με όσα ανέφερε αργότερα στον Björnståhl ο Γεράσιμος, ο μισθός του ως μητροπολίτη ανερχόταν σε 10-12 περίπου πουγκιά τον χρόνο.
Τύχῃ ἀγαθῇ, μάς έχει σωθεί το αποτύπωμα της σφραγίδας του Γερασίμου, η οποία φέρει κυκλικά την επιγραφή:  ο τΠΙΝΟ(ς) (Μη-)
ΤΡΟΠΟΙσ ΓΝΙ ΠΖΡΙ ΓΡσΙΟς ΨΞ (1766). Στο κέντρο
της με αραβικούς χαρακτήρες αναγράφεται στην τουρκική: Yerasimos
metrepolid-i Yeni Pazar hala 1180 (= 1766/7).16 Για την περίοδο της
αρχιερατείας του Γερασίμου ελάχιστα είναι γνωστά. Ως μητροπολίτης
Ράσκας συνυπέγραψε στα 1767 σειρά κανονικών διατάξεων «περὶ προικοδοσιῶν» του πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή,17 ενώ στις 15 Αυγ. 1772
απηύθυνε προς τους Χριστιανούς της περιοχής Stara Vlaška έγγραφο
στη σερβική, σχετικό με την εκεί δράση ενός παπα-Αυξεντίου.18
Στον προαναφερθέντα κυρ παπα-Αυξέντιο και στη ζητεία που διενεργούσε για τη στέγαση της εκκλησίας του χωριού Kućani, αναφέρεται ένα ακόμη έγγραφο που απολύθηκε στα 1771 από κάποιον Γρηγόριο
Νεδ[…;], ο οποίος υπογράφει ως «ἔξαρχος» και «δούλος του μητροπολίτου» (eѯaрхе григoрιe cΛᲈгa mитрoπoΛиcka).19 Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία,
για το ίδιο πρόσωπο που ένα έτος νωρίτερα (1770) μνημονεύεται υπό τη
ιδιότητα του μητροπολίτη Ράσκας ως ανακαινιστής της Τράπεζας της

14 Mušović (1984: 141-143).
15 Mušović (1984: 145-148). Στα σουλτανικά έγγραφα εκλογής και διορισμού του (φιρμάνι και βεράτιο), και στα απορρέοντα από αυτά δίκαιά του ως μητροπολίτη Ράσκας,
αναφέρεται ο Γεράσιμος σε έγγραφό του το 1772· Miličević (1891: 21, αρ. 3).
16 Έγγραφο του Γερασίμου στη σερβική φέρει σφραγίδα με μονοκέφαλο αετό στο μέσον,
χωρίς ανάπτυγμα πτερύγων, συντομογραφία με το όνομα του Γερασίμου και αναγραφή
του έτους 1766· Miličević (1891: 21, αρ. 4).
17 Γεδεών (1888: 260).
18 Στο εν λόγω έγγραφο ορίζονται τα χωριά που ποιμαίνει ο παπα-Αυξέντιος (Kućani,
Negbina, Buraća, Jasenono, Bela Reka, Hokovica), καθώς και οι υποχρεώσεις του ποιμνίου απέναντί του. Miličević (1891: 21-22, αρ. 4)· Ruvarać (1901: 40).
19 Miličević (1891: 21, αρ. 3). Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Mladen Zivanić,
για την βοήθειά του στην προσπέλαση του σερβικού κειμένου.
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ιεράς μονής Σταυρονικήτα20 μαζί με τον Σπαντωνή τον Βυζάντιο.21
Η καταγωγή του Γρηγορίου, όπως επίσης η παρουσία και ο ρόλος του
στη μητρόπολη Ράσκας παραμένουν άγνωστα. Καθώς μητροπολίτης ήταν
βεβαιωμένα από το 1766 ο Γεράσιμος, πιθανολογούμε πως ο Γρηγόριος
έδρασε στην επαρχία αυτή, τουλάχιστον έως το 1771, ως εκπρόσωπος του
πατριάρχη (ἔξαρχος) και ενεργών εξ ονόματος του κανονικού μητροπολίτη, προς τον οποίο δηλώνει υποταγή (cΛᲈгa-δούλος). Το ενδεχόμενο αυτό
είναι αρκετά πιθανό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο Γεράσιμος, μετά την
εκλογή του στον θρόνο Ράσκας το 1766, δεν μετέβη στην επαρχία του,
αλλά παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη έως το 1771, με τον Γρηγόριο
να ενεργεί μόνος του ως ἔξαρχος. Ας σημειωθεί, ωστόσο, πως και ο Γεράσιμος ήταν δυνατό να είχε ορίσει τον Γρηγόριο ως ἔξαρχο, αναθέτοντάς
του κάποια αποστολή ή γενικά μακρόχρονη δραστηριότητα στη μητροπολιτική περιφέρεια της Ράσκας. Το γεγονός αυτό συνέτεινε πιθανώς στο να
ταυτιστεί, στην αντίληψη των πιστών, το πρόσωπο του Γρηγορίου με αυτό
του μητροπολίτη, ενώ η μνεία του ως μητροπολίτη Ράσκας στην επιγραφή
της μονής Σταυρονικήτα ίσως οφείλεται σε λάθος του ζωγράφου-γραφέα
που τον «αναβάθμισε» λόγω της άσκησης αρχιερατικών καθηκόντων.22

20 Βλ. σχετική αναφορά στην κτιτορική επιγραφή της Τράπεζας, ο οποία εξεδόθη αρχικά στο corpus επιγραφών του Άθω των Millet - Pargoire - Petit (1904: 64, αρ. 211)·
πρβλ. Ταβλάκης (1997: 87-88) και Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα (1998: 81-87): ΤΡΆΠΕΖΑ
Ἡ ΠΑΡΟῦΣΑ Ἡ ΤῶΝ ΠΑΤΈΡΩΝ, ἘΡΕΊΠΙΟΝ ΤῸ ΠΡῶΤΟΝ ΟὖΣΑ ΑΝΕΚΑΙΝΊΣΘΗ, |
ἸΩΑΚΕΊΜ ΜῈΝ ἹΕΡΆΡΧΟΥ ἘΞΌΔΟΙΣ, ΣΠΟΥΔῆ ΔῈ ΚΑῚ ΠΡΟΘΎΜΩ ΣΥΝΔΡΟΜῆΣ
ΠΌΝΩ, | ἈΡΧΙΕΡΈΩΣ ΤΟῦ ῬΆΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ, ΚΑῚ ΠΡΟΣΚΥΝΤΟῦ ΣΠΑΝΤΩΝῆ
ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ, | ΕἸΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟΝ ΤῶΝ ΤΡΙῶΝ ΑἸΩΝΊΩΣ, ῶΝ ΜΝΗΜΟΝΕῦΣΟΙ,
ΧΣ ΕΝ ΖΏΝΤΩΝ ΒΊΒΛΩ | ΑΨΟ ΔΕΚΕΜΒΡΊΩ Ε.
Σύμφωνα με τον Σμυρνάκη [1903 (21988): 156], ο «πρῴην Ράσκας Γρηγόριος» (sic.)
συμμετείχε σε σύναξη στη μονή Κουτλουμουσίου το 1776 (post 5 Ιουλ.), όπου καταδικάστηκαν οι Κολλυβάδες.
21 Πρόκειται ενδεχομένως για τον Δημήτριο Χατζη-Σπαντωνή τον Βυζάντιο, έπειτα
μοναχό Σαμουήλ στην αθωνική μονή Κουτλουμουσίου· βλ. Σιγάλας 1939: 22. Μέλη
της οικογένειας Σπαντωνή απαντούν στα τέλη του 17ου και κατά τη διάρκεια του 18ου
αι. στο περιβάλλον του Πατριαρχείου ως ἔξαρχοι ή κατέχοντες τα οφφίκια του δικαιοφύλακος, του μεγάλου ρήτορος και του λογοθέτου τοῦ γενικοῦ. Βλ. Κομνηνός-Υψηλάντης (1870: 698)· Παΐζη-Αποστολοπούλου (1995: 97, 106, 107, 173, 185, 216, 246).
22 Ευχαριστώ θερμά την ομότιμη διευθύντρια του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών του
ΕΙΕ, κ. Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, για την πρόθυμη ανταπόκρισή της και τον χρόνο που διέθεσε σε ζητήματα που της έθεσα σχετικά με την περίπτωση του ἐξάρχου
Γρηγορίου.
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Εξορία στη μονή Βαρλαάμ
Μετά από δεκαετή παραμονή στο Yeni Pazar, ο Γεράσιμος έπεσε θύμα
διαβολών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο –«ύστερα από τις δολοπλοκίες
πολλών Ελλήνων που είχαν δύναμη» θα σημειώσει ο Björnståhl– γεγονός
που οδήγησε στην καθαίρεση και ακολούθως στην εξορία του στα Μετέωρα. Ιδιαίτερα διαφωτιστική ως προς τις παραπάνω εξελίξεις είναι η προαναφερθείσα επιστολή που απέστειλε ο Γεράσιμος στον Ρώσο πρεσβευτή
Stachiev, στην οποία περιγράφει με δραματικό τόνο την περιπέτειά του.23
«ἐγὼ ὁ μητροπολίτης Ῥάσκας, ἡ λεγομένη ἐπαρχία τουρκιστὶ Γενὶ Παζὰρ ὑπὸ
τῆς Μπόσνας κειμένη, ὅστις ὑπάρχω τρία ἔτη ἐξόριστος ἐδὼ εἰς Μετέωρα
ἀδίκως καὶ παραλόγως, ὑπὸ ἑνοὺς ἐχθροῦ σκανδαλοποιοῦ, προβαλλόμενος εἰς
τὴν τῶν μ(ητ)ροπολιτῶν τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου σύνοδον· ὡς ὅτι ἐγὼ ἐζήτησα νὰ λάβω τὴν ποτὲ πατριαρχίαν, τῆς Σερβίας,
Δαλματίας, καὶ πάσης Ἱλιρικῆς (sic.), ἤτοι τοῦ Πεκίου λεγομένου, ὅπου ἦτον
πρότερον αὐτεξούσιος, καὶ αὐτοκέφαλος, καὶ κεχωρισμένος ὑπὸ τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως· νῦν δὲ εἰς τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον
ἑνωμένη αὕτη ἡ τοῦ Πεκίου πατριαρχία. Ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν ὁ ἐχθρὸς ἡμῶν
ἐπρόβαλλε συνοδικῶς, χωρὶς τινὸς μαρτυρίας καὶ ἀποδείξεως.»

Η εναντίον του κατηγορία ήταν αρκετά σοβαρή, καθώς στη σύνοδο
του Πατριαρχείου καταγγέλθηκε πως επεδίωκε την ανασύσταση και αυτοκεφαλία του Σερβικού Πατριαρχείου.24 Επρόκειτο, όπως δηλώνει ο Γεράσιμος, για ανυπόστατες φήμες ενός «ἐχθροῦ σκανδαλοποιοῦ», πιθανώς
μέλους της Συνόδου, ο οποίος ωστόσο δεν κατονομάζεται, με στόχο να
πληγεί ο ίδιος προσωπικά. Άδηλο παραμένει εάν στην υπόθεση του Γερασίμου έπαιξε κάποιο ρόλο ο προηγηθείς ρωσο-τουρκικός πόλεμος που
έληξε υπέρ της Ρωσίας το 1774 με τη συνθήκη του Küçük Kaynarca, καθώς και οι σχέσεις που διατηρούσε ο ίδιος, τουλάχιστον κατά το παρελθόν,
με την ρωσική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εξάλλου της
απομάκρυνσής του, στον πατριαρχικό θρόνο βρισκόταν όχι ο Κωνσταντι23 Callmer (1953-1955: 109).
24 Στο βεράτιο εκλογής του διαδόχου του, Νικοδήμου (1776), αναφέρεται ότι ο Γεράσιμος διέπραξε διάφορες αδικίες, ενώ η συμπεριφορά του δεν ήταν σύμφωνη προς τους
εκκλησιαστικούς κανόνες. Επιπλέον φέρεται ότι είχε πεισθεί να ενισχύσει σχέδια επιζήμια, προφανώς για τις οθωμανικές αρχές. Βλ. Lascaris (1955-1957: 302-303)· πρβλ.
και Jastrebov (1874: 223), όπου περίληψη του εγγράφου.
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νουπολίτης Σαμουήλ Χαντζερής, αλλά ο από Ιεροσολύμων, Σύριος την
καταγωγή, Σωφρόνιος Β΄ (1775-1780). Ας σημειωθεί πάντως πως η μόνη
κατηγορία που διατυπώθηκε τελικά εναντίον του, από τον πατριάρχη στην
Υψηλή πύλη, ήταν η μη απόδοση του βασιλικού μιρίου, δηλαδή του φόρου
προς τον σουλτάνο. Ο Γεράσιμος εξανίσταται, σημειώνοντας πως αφενός
δεν χρωστούσε στο οθωμανικό δημόσιο αφετέρου όλα τα παραπάνω έγιναν ερήμην και εν αγνοία του:
«Ποιησάμενος οὖν ὁ Πατριάρχης πρὸς τὴν Ὑψιλὴν Πόρταν ἄρζι25, οὐκ ἔγραψεν ταύτην τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ δηλοποιοῦντας ὅτι ὁ μ(ητ)ροπολίτης Γενί Παζαρίου Γεράσιμος, μὴ κάμωντας ἰταάτι26 νὰ πληρώσῃ τὸ βασιλικόν σου μυρίον27,
νὰ εἶναι ἐξόριστος Τρίχαλα καζεσιντέ Βαρλαὰμ μαναστηρινὰ μαναστηρμπέντ.
Χωρὶς ὁποῦ νὰ χρεωστῶ μυρί, καὶ χωρὶς ὁποῦ νὰ ἔχω καμμίαν εἴδησιν τῶν
προλαληθέντων κατ’ ἐμοῦ ἐπὶ Θ(ε)ῷ μάρτυρι· ἐγὼ δὲ εὑρισκόμενος ἐν τῆ ἡμέτερᾳ ἐπαρχίᾳ κλινήρης τετραμηνηαῖος ἔφθασεν ὁ τζαβούσης28 μὲ τὸν ὁρισμὸν
καὶ ἀθρόως μὲ ἐσύκωσεν, χωρὶς νὰ λάβω, οὔτε ἕνα μου ῥουχικόν· γενομένη δὲ
ἡ ἐξορία, χωρὶς καμμίαν κρίσιν ἀπεκατάστισαν παρανόμως ἕτερον πρόσωπον
εἰς τὴν Ῥάσκαν· Νικόδημος τ’ οὔνομα, ὅστις κ(αὶ) περίλαβεν ὅσα κ(αὶ) ἂν
εἶχον ἀδίκως· μένοντας ἐγὼ πάντι ἄπορος κ(αὶ) ἐλεεινός, κ(αὶ) ὑστεριμένος
πάντων τῶν προζωαρκιῶν.»

Ο Γεράσιμος τέθηκε τελικά σε περιορισμό στη μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων –συνήθη τόπο εξορίας εκκλησιαστικών προσώπων– από τις 15
Απριλίου 1776.29 Σύμφωνα μάλιστα με σημείωμα του ιδίου στον κώδικα
Petropolitanus gr. 251.Ι, f. 33v: «κατὰ τὸ ͵αψος΄ (1776) ἀπριλλί(ου) ιε΄:
προσῆλθον κᾀγὼ ὁ Ῥάσκα(ς) | Γερασιμος βιζαντιαῖος ἐν ἐξορίᾳ τοῦ Βαρλαὰμ τὸν στῦλον | διὰ βασιλικοῦ ὁρισμοῦ· (καὶ) διατρίβοντος κ΄ μῆνας
ἕω(ς) | τὰ νῦν».30 Εκεί, στον αυχμηρό λίθο του Βαρλαάμ, θα τον συναντήσει τρία έτη αργότερα ο J. J. Björnståhl (25 Απριλίου 1779).
25 arzihal = αναφορά, αίτηση.
26 itâat = υπακοή, ευπείθεια.
27 Για το μιρί ή μηρίον, δηλαδή τον κατ’ αποκοπήν ετήσιο φόρο που κατέβαλλε ο πατριάρχης στις οθωμανικές αρχές από το 1714 και ο οποίος επιμεριζόταν στους κατά τόπους
αρχιερείς βλ. Ευαγγέλου (2016: 246-247).
28 çavuş = λοχίας, κλητήρας.
29 Uspenskij (1896: 420)· Heuzey (1927: 131) [και στα ελληνικά Heuzey (1991: 147)]·
Björnståhl (1979: 93-94) και Βρανούσης (1992: 106, 107-108 και σημ. 1).
30 Uspenskij (1896: 420)· πρβλ. Rigo (1999: 35).
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Έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Γεράσιμο ο Σουηδός περιηγητής έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος, σχολιάζοντας τη γλωσσομάθειά
του, καθώς «ομιλούσε και έγγραφε την αρχαία και νέα ελληνική, τη ρωσική και την τουρκική».31 Ο εξόριστος ιεράρχης τού αφηγήθηκε με μελανά
χρώματα την ιστορία του και τού έδειξε τόσο τα έγγραφα εκλογής και διορισμού του όσο και το φιρμάνι με το οποίο καταδικάστηκε σε εξορία για
τρία ολόκληρα έτη. Του σχεδίασε ακόμη έναν οδοδείκτη των Βαλκανίων,
που σώζεται στα κατάλοιπα του Björnståhl. Σύμφωνα με τον τελευταίο, η
ζωή του Γερασίμου στη μονή Βαρλαάμ «ήταν αρκετά πτωχή και ανάξια
για ένα άνδρα που είχε δει τον κόσμο και ήταν πλούσιος»· περνούσε δε
τον καιρό του «αντιγράφοντας και σταχώνοντας βιβλία», κάτι που επιβεβαιώνεται και από ιδιόχειρη σημείωση του Γερασίμου, πως «ἐν μέσω
αὐτῶν δῆλον τῶν μηνῶν ἀντ’ ἔγραψα | ἕξι βίβλους ἰδιοχείρως, μὴν ἔχοντος
ἕτερον ἐγλετζέ | (καὶ) διασκέδασιν τοῦ νοός μου».32
Ο Björnståhl, εντυπωσιασμένος από την προσωπικότητά του, υποσχέθηκε πως μόλις επέστρεφε στην Κωνσταντινούπολη θα μιλούσε σε άτομα
που θα μπορούσαν ενδεχομένως να τον βοηθήσουν. Στις 5 Μαΐου 1779 συνέταξε μάλιστα επιστολή προς τον πρέσβη της Σουηδίας στην Κωνσταντινούπολη, Ulric Celsing, ζητώντας του να συμβάλλει στην αποκατάσταση
του γηραιού ιεράρχη. Γράφει σχετικά: «Έχω συγκινηθεί βλέποντας έναν
ηλικιωμένο και τίμιο άνδρα και έναν από τους μεγάλους πατέρες της ελληνικής εκκλησίας να ζει στη μεγαλύτερη ανέχεια». Το γεγονός μάλιστα
πως δεν σώζονται ανάλογες επιστολές του για άλλα πρόσωπα, σημαίνει
ότι πίστεψε και συμπάθησε ιδιαίτερα τον Γεράσιμο. Είναι αξιοσημείωτο
ότι στην προαναφερθείσα επιστολή του απευθύνεται οκτώ φορές προς τον
Σουηδό πρέσβη, προκειμένου αυτός να ζητήσει από την Υψηλή Πύλη την
επανεξέταση της υπόθεσης του πρώην μητροπολίτη Ράσκας.
Αναχωρώντας στις 6 Μαΐου από τη μονή Βαρλαάμ ο Björnståhl κόμιζε
μαζί του μία επιστολή του Γερασίμου προς τον πρέσβη της Ρωσίας στην
Κωνσταντινούπολη και ένα σημείωμα με αποδέκτη τον ίδιο. Στην επιστολή
του προς τον Ρώσο πρέσβη ο Ράσκας, αφού εξιστορεί την περιπέτειά του,
δηλώνει: «ὅθεν δέομαι καὶ παρακαλῶ δακρυῤῥοῶς, κ(αὶ) ἐπὶ πόνου προστρέχω, εἰς τὸ εὔσπλαγχνον ἔλεος τῆς ὑμετέρας μεγαλειότητος, νὰ γένῃ
31 Björnståhl (1979: 93).
32 Uspenskij (1896: 420)· πρβλ. Rigo (1999: 35).
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ἵλεος, καθὼς ἀναμφιβόλλως δὲν τὴν ἀδυνατεῖ νὰ κάμῃ παρὰ τῆς Ὑψιλῆς
Πόρτας τὸ ἰτλάκι μας33, μὲ ὅτι τρόπον ἤθελεν εὗρῃ ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ
ἁγίου πν(εύμ-)ατος· κ(αὶ) λέγω οὕτως, ἴσως κ(αὶ) εἶναι εὐδοκία τοῦ ἁγίου Θεοῦ, νὰ τελειώσῃ ἡ ἀπαλλαγή μου μὲ τῆς ἁγιωτάτης δεξιᾶς χειρὸς
αὐτῆς».
Αντίστοιχα, στο σημείωμά του προς τον Björnståhl ο Γεράσιμος τού
επισημαίνει ότι σε περίπτωση που πάνε όλα κατ’ ευχήν και εκδοθεί το
σουλτανικό φιρμάνι για την παύση της εξορίας του: «νὰ τὸ στείλλετε εἰς
τὴν Θεσσαλονίκην εἰς τὸν κόνσουλάν σας· κ(αὶ) αὐτὸς νὰ τὸ ἐγχειρίσῃ
τὸν Δουσικιότι καλόγηρον, κ(αὶ) ὁ καλόγηρος νὰ τὸ στείλῃ εἰς Τρίκκαλα
τὸν ἅγιον Τρίκκης κὺρ Ἀμβρόσιον.»34 Υπόσχεται ακόμη πως θα πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα για την αποστολή του φιρμανίου: «Ἐρχόμενον τὸ
ἰτλάκι μου μὲ ὅποιον διασακτζὴ35 ἤθελεν τὸ στείλῃ νὰ ἔχω νὰ δίδω τὰ
ὅσα ἔξοδα ἤθελαν μᾶς γράψῃ ὑπόσχομαι». Τέλος, φροντίζει να προϊδεάσει τον Björnståhl, εφιστώντας του την προσοχή σε ορισμένα άτομα στο
Πατριαρχείο, τα οποία ενδεχομένως θα έθεταν εμπόδια στην κοινή τους
προσπάθεια. Δεν διστάζει μάλιστα να κατονομάσει συγκεκριμένο άτομο:
«Ὁ ἐχθρὸς ἡμῶν ἔστι τ’ οὔνομα Θεοχάρης Γούναρης Κιουρτζοὺ ἐπίτροπος τοῦ πατριαρχείου».36
33 itlak = το έγγραφο της απελευθέρωσης, απαλλαγής από την εξορία. Στον κώδ. Ιβήρων
313, f. 4v, o Γεράσιμος σημειώνει πως: «ἐν ἔτῃ ᾳψοη: μαΐῳ ιγ: τοῦ Τυφλοῦ κυριακῃ,
ἦλθεν κ(αὶ) τὸ ἰτλάκι μας :- ». Πιθανώς όμως η είδηση που έλαβε θα πρέπει να ήταν
ψευδής, καθώς ένα έτος αργότερα παραμένει εξόριστος στη μονή Βαρλαάμ.
34 Η θεσσαλική μονή Αγ. Βησσαρίωνος (Δουσίκου) διέθετε μετόχι στη Θεσσαλονίκη,
το οποίο χρησίμευε για τη διαμονή των πατέρων, όταν ταξίδευαν για την Κωνσταντινούπολη ή για τα μετόχια τους στη Βλαχία. Για το πρόσωπο του Τρίκκης Αμβροσίου
(1764-1796) βλ. Αποστολόπουλος (2007: 291-292)· Γιαννούλης (2017: 292-293).
35 yasakçi = ο ακόλουθος, φρουρός πρεσβείας ή προξενείου.
36 Η ταυτότητα του επιτρόπου Θεοφάνη Γούναρη μάς είναι άγνωστη. Ίσως πρόκειται
περί του «Θεοχάρη, γουνάρεως τοῦ ἐφένδη καὶ πιστοῦ φίλου τοῦ Σαμουήλ» (c. 1768),
στον οποίο αναφέρεται ο Κομνηνός-Υψηλάντης (1870: 415). Επιπλέον, γνωρίζουμε
κάποιον Αναστάσιο Γούναρη, ίσως συγγενή του Θεοχάρη, καπικεχαγιά (αντιπρόσωπο
στην Υψηλή Πύλη) του πατριάρχη Σαμουήλ. Ο Κομνηνός-Υψηλάντης τον αναφέρει
ως «Κακοαναστάσιο», διότι «ἐνωχλοῦσε τοὺς ἀρχιερεῖς παίρνωντάς τους πολλὰ ἄσπρα
διὰ τὰ ἔξοδα τῶν διδομένων ὁρισμῶν περὶ τῶν ὑποθέσεών τους. Τόσον οὖν διὰ τὰ
παράπονα τῶν ἀρχιερέων ὅσον καὶ διατὶ τὸν εὖρε προδότην καὶ ἐπίβουλόν του» ο πατριάρχης Σαμουήλ «τὸν ἔξωσεν ἀπὸ τὴν δούλευσίν του» με αποτέλεσμα να εγείρει
εναντίον του την αγανάκτηση του Θεοχάρη. Βλ. Κομνηνός-Υψηλάντης (1870: 536,
538-539). Το Κιουρτζού αποτελεί παρωνύμιο, ενδεχομένως από το τουρκικό gürcü =
Γεωργιανός, ο προερχόμενος από τη Γεωργία ή έχων χαρακτηριστικά Γεωργιανού.
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Ο απροσδόκητος θάνατος του Björnståhl δύο μήνες αργότερα († 12
Ιουλ. 1779) εξανέμισε –πρόσκαιρα ευτυχώς– τις ελπίδες του Γερασίμου
να απαλλαγεί από την εξορία του στα Μετέωρα, αφού στις 14 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους τον συναντούμε πλέον στον Άθω και ειδικότερα στην
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου και αντιγράφει τον σημερινό κώδικα
Γενναδείου 814. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες
βρέθηκε εκεί ο Γεράσιμος, καθώς δεν γίνεται γνωστό εάν είχε λήξει οριστικά ή εάν απλώς μετατέθηκε ο τόπος εξορίας του. Το 1785 εξακολουθεί να βρίσκεται στην Λαύρα, όπου απασχολείται ως βιβλιογράφος και
σταχωτής,37 ενώ ένα έτος αργότερα, τον Μάιο του 1786, με διάταξή του ο
οικουμενικός πατριάρχης Προκόπιος (1785-1789) τού δίδει την άδεια να
βαπτίσει τον ουνίτη ιερομόναχο Νάρκισσο.38 Αυτή είναι και η τελευταία
μνεία για το πρόσωπο του Γερασίμου. Υποθέτουμε ότι λίγο αργότερα ο
πολιός μητροπολίτης πρέπει να εκπλήρωσε το κοινόν χρέος.
Σχέσεις με τον Άθω
Στα κατάλοιπα του Γερασίμου (επιστολές και κωδικογραφικά σημειώματα), εκτός από παράπονα για την άδικη εξορία του και τις άοκνες
προσπάθειες για την αποκατάστασή του, είναι εμφανείς και οι ιδιαίτερες
σχέσεις που διατηρούσε με τον Άθωνα.
Στις 24 Απριλίου 1779 συντάσσει επιστολή προς τον καθηγούμενο της
Ι. Μονής Κουτλουμουσίου Ιάκωβο, αποκαλώντας τον «κατὰ πνεῦμα μοι
υἱῷ ἀγαπητῷ καὶ περιποθήτῳ».39 Ο Γεράσιμος μιλά με θερμά λόγια για τη
μονή και στο τέλος εκφράζει την επιθυμία: «ὅταν ἡ ἁγία κ(αὶ) φρικτὴ Μεταμόρφωσις εὐδοκίση τὴν ἀπαλλαγήν μας40, ἔχομεν σκοπὸν τέλειον ἀφ’
οὗ πηγένωμεν εἰς Βασιλεύουσαν, κ(αὶ) διορθώσομεν τὰ περὶ ἡμῶν κατευθείαν θέλομεν τὴν ἡσυχίαν τῆς ἡμετέρας ἡμῶν μετανοίας, μέχρι τέλους
τῆς ζωῆς ἡμῶν». Η επιστολή γράφτηκε στη μονή Βαρλαάμ την προηγου37 Βλ. παρακάτω σσ. 324 και σημ. 56.
38 Γεδεών (1906: 47).
39 Στον κώδικα Άθως, Κουτλουμουσίου 48 [561], σημειώνεται: «Ἐνθίμισιν 1760 ήλθε ο
προηγούμενος παπὰ Ιάκοβος ἀπου την Μοσκοβίαν καὶ καλὸς ηρθε εις τους μαϊου 9». Ο
εν λόγω Ιάκωβος όπως και ο αποδέκτης της επιστολής του Γερασίμου ίσως ταυτίζονται
με τον σκευοφύλακα Ιάκωβο από την Άνδρο, που αναφέρεται σε μαρμάρινη επιγραφή
του έτους 1767 (Νοέμ.). Βλ. Πολίτης - Μανούσακας (1973: 32), και Lemerle (1988:
261, App. VII, 9).
40 Το καθολικό της μονής Κουτλουμουσίου τιμάται στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος.
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μένη της ανόδου του J. J. Björnståhl, προς τον οποίο ο Γεράσιμος σκόπευε
ενδεχομένως να την εγχειρίσει εν όψει της μελλοντικής επισκέψεως του
Σουηδού περιηγητή στο Αγιώνυμο Όρος.
Παραμένει πράγματι άδηλο εάν κατάφερε τελικά να επισκεφθεί και
πάλι το Κουτλουμούσι, με το οποίο φαίνεται ότι τον συνέδεαν ιδιαίτεροι
δεσμοί, καθώς το αποκαλεί μονή της μετανοίας του. Ενδεχομένως ο Γεράσιμος είχε μονάσει για κάποιο διάστημα στον Άθω, πράγμα που εξηγεί
και τις σχέσεις του με μονές και πρόσωπα του Όρους. Η εγκατάστασή του
πάντως στην Λαύρα και όχι στο Κουτλουμούσι φαίνεται πως δεν αποτελούσε προσωπική επιλογή, αλλά άνωθεν υπαγόρευση, πιθανώς από το
Πατριαρχείο ή την Υψηλή Πύλη.
Επιπλέον, καθόλο το διάστημα της εξορίας του στη μονή Βαρλαάμ ο
Γεράσιμος επιδίδεται στην αντιγραφή χειρογράφων, τα οποία αφιερώνει
κυρίως σε Αγιορείτες, πρόσωπα οικεία στον ίδιο ή με κάποια επιρροή στο
Όρος ή και στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, ο Ιεροσολυμιτικός κώδικας
174 αφιερώθηκε «τῷ πανοσιωτάτῳ καὶ ἐν πνευματικοῖς πατράσι κὺρ Μελετίῳ τῷ Ζωναρᾷ», ο κώδικας Ιβήρων 313 στον προηγούμενο της μονής
Βατοπεδίου, τον Σερβοβόσνιο αρχιμανδρίτη Συμεών,41 ενώ στην ίδια μονή
41 Σε ερυθρόγραφο σημείωμα στην κάτω ώα των φύλλων 4v-7r του Ιβηριτικού κώδικα
313 αναφέρεται ότι, προτού καταλήξει στη βιβλιοθήκη της μονής των Ιβήρων, «παρ’
ἐμοῦ ἀφιερώθη | ἐκ μέσης ψυχῆς τῷ πανοσιω|τάτῳ κ(αὶ) μουσικωτάτω ἀρχιμανδρίτῃ
| κ(αὶ) προηγουμένω τῆς βασιλικῆς μονῆς | τοῦ Βατοπαιδίου, κῷ, κῷ | Συμεὼν … ὁ
Ῥάσκας Γεράσιμος». Στον Συμεών ανήκει ο μουσικός κώδικας Άθως, Βατοπεδίου 1322
με την Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Ζώνης, όπου και σημείωμα: «Παρ’ ἐμοῦ Συμεὼν ἀρχιμανδρίτου ἐτονίσθη, ἐγράφη καὶ ἀφιερώθη εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας Ζώνης 1798»·
βλ. Ευστρατιάδης - Βατοπεδινός (1924: 216). Στον ίδιο ανήκαν επίσης ο λειτουργικός
κώδικας Άθως, Βατοπεδίου 1286, βάσει σημειώματος στο f. 177v: «καὶ τόδε σὺν τοῖς
ἄλλοις Συμεὼν ἱερομονάχου Βατοπαιδινοῦ τοῦ κατὰ γένος Μποσνάκου», που εγράφη
στα 1769 από τον Γρηγόριο Ενίτη [Ευστρατιάδης - Βατοπεδινός (1924: 212)]· ο σλαβονικός κώδικας Άθως, Βατοπεδίου 1355 (Δοξαστάριον), όπου κτητορικό σημείωμα
του Συμεών στα σλαβικά: «ᾳψπδ· τοῦτο τὸ βιβλίον εἶνε Συμεὼν τοῦ Βατοπεδινοῦ»
[Ευστρατιάδης - Βατοπεδινός (1924: 219)]· ο κώδικας Άθως, Βατοπεδίου 1437 (πανδέκτης εκκλησιαστικής μουσικής έτ. 1763) και ένα στιχηράριο (έτ. 1777), γραμμένο «ἐκ
τῶν τοῦ Συμεὼν Βατοπαιδινοῦ». Βλ. σχετικά Σμυρνάκης [1903 (21988): 164, που σημειώνει πως ο Συμεών μόνασε αρχικά στη μονή Χιλανδαρίου] και Rigo (1999: 27-28).
Ας σημειωθεί ότι σε τετράδιο, όπου καταγράφονταν οι ελεημοσύνες από τις ζητείες,
αναφέρεται ότι το έτος 1776, Μαρτίου 25 «ἦλθεν ὁ προηγούμενος παπα-κὺρ Συμεὼν
ἀπὸ τὸ ταξίδι τῶν Τρικάλλων καὶ μᾶς ἔκαμεν τὴν παράδοσιν γροσίων» (βλ. τετράγωνο
Ζ, υπό τον αριθμό Ζ5 στο αρχείο της μονής Βατοπεδίου). Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον οσιολογιώτατο πατέρα Φίλιππο, παραβιβλιοθηκάριο της Ι. Μ. Βατοπεδίου,
για το ενδιαφέρον του και την παρασχεθείσα βοήθεια.
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αφιερώθηκε και ο κώδικας Βατοπεδίου 587. Τέλος ο κώδικας Γενναδείου
814 εγράφη στη μονή Μεγίστης Λαύρας και υπήρξε, σύμφωνα με σχετικό
σημείωμα (ff. 78r-v), κτήμα του Λαυριώτη μοναχού Αθανασίου, ο οποίος
διετέλεσε ηγούμενος της μονής στα 1803.
Χειρόγραφα
Η αντιγραφή χειρογράφων και ακολούθως η στάχωσή τους υπήρξε προσφιλής ενασχόληση του Γερασίμου –για ἐγλεντζέ όπως σημειώνει ο ίδιος–
ιδίως κατά τον καιρό που ήταν εξόριστος, αρχικά στη μονή Βαρλαάμ και
κατόπιν στον Άθω. Ο ίδιος δεν αναφέρει πού έμαθε ή ποιός του δίδαξε την
τέχνη του σταχωτή, στην Κωνσταντινούπολη, στον Άθω ή στα Μετέωρα.42
Η συνολική μελέτη των σταχώσεων στα χειρόγραφα που έγραψε (όπου
αυτές σώζονται) θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα διεύρυνε τις γνώσεις
μας στο συγκεκριμένο πεδίο ενασχόλησής του. Από τη σύγκριση πάντως
των σταχώσεων στους κώδικες Ιβήρων 313 και Βατοπεδίου 587 γίνεται
φανερό πως έγινε χρήση των ίδιων διακοσμητικών στοιχείων (σφραγίδων), αποτελούμενα από ελικοειδείς βλαστούς και τις παραστάσεις της
Θεοτόκου, ισταμένης βρεφοκρατούσας, και της Σταύρωσης.
Η κωδικογραφική του δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στην
αντιγραφή Νομοκανόνων - Εξομολογηταρίων, οι οποίοι είχαν μεγάλη διάδοση κατά τον 18ο αι. με αποκορύφωμα την έκδοση του Πηδαλίου από
τον Νικόδημο Αγιορείτη και τον Αγάπιο Λεονάρδο στα 1800.43 Καθώς
τα χειρόγραφα με αυτό το περιεχόμενο ήταν μικρού σχήματος και δεν
είχαν λειτουργικό χαρακτήρα, προτιμούνταν περισσότερο γρήγορες και
προσωπικές γραφές. Έτσι, ο Γεράσιμος επαίρεται στον Ιβηριτικό κώδικα
313 (f. 4v), πως «οὗτος ὁ νομοκάνων ἐγράφθη κ(αὶ) ἐσταχώθη διὰ τριῶν
ἡμερῶν».44 Ένα μήνα νωρίτερα (11 Απριλίου 1779) ολοκλήρωσε και τον
42 Την εποχή που ήταν εξόριστος στη μονή Βαρλαάμ, δραστηριοποιείται στα Μετέωρα ως σταχωτής ο ολιγογράμματος ιερομόναχος Γαβριήλ Αγιαμονίτης. Βλ. Σοφιανός
(1986: 10-11).
43 Για τα έντυπα Εξομολογητάρια της περιόδου της Τουρκοκρατίας βλ. Tsakiris (2009).
44 Ο εν λόγω κώδικας, γραμμένος με μαύρη μελάνη και με αρκετές ερυθρογραφίες,
είναι μικρών διαστάσεων 106 x 160 mm (γεγραμμένη επιφάνεια 70 x 105 mm) και
αποτελείται από 80 φύλλα (κείμενο στα ff. 4v-63v). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί
η στάχωση του χειρογράφου, με αρκετές έντυπες χρυσογραφίες. Βλ. και την περιγραφή του Lambros [1900: 81, αρ. 4433 (αρ. μονής 313)]· Λάμπρος [1910: 242
(αρ. 466)] και Rigo (1999: 27 και σημ. 63). Χάριτες οφείλονται στον Βιβλιοθηκάριο της μονής Ιβήρων, πατέρα Θεολόγο, για το ενδιαφέρον και τη βοήθειά του στη
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κώδικα Βατοπεδίου 587. Οι περισσότεροι εξ αυτών, εκτός από ερυθρογραφίες, δεν φέρουν κάποια ιδιαίτερη διακόσμηση. Εξαιρούνται ο κώδ.
Βατοπεδίου 587, ο οποίος στα ff. 9v-10r φέρει πολύχρωμη διακόσμηση
από έγχρωμα πλαίσια και απεικόνιση του Χριστού, και ο κώδ. Γενναδείου
814, με πολύχρωμα επίτιτλα και πλαίσια στα ff. 1r, 23r, 59r κ.α. Αβέβαιο
παραμένει εάν η εν λόγω διακόσμηση προέρχεται από το χέρι του Γερασίμου ή κάποιου άλλου ανώνυμου γραφέα-διακοσμητή.
Δείγματα της βιβλιογραφικής αλλά και βιβλιοδετικής δραστηριότητας
του πρώην Ράσκας αποτελούν οι παρακάτω κώδικες. Καθώς όμως επρόκειτο για ακάματο βιβλιογράφο, δεν αποκλείεται μελλοντικά να αποδοθούν στη γραφίδα του και άλλα χειρόγραφα που σήμερα λανθάνουν.
1. Βαρλαάμ 135 (15 Απρ. 1776)45
2. Ιβήρων 313 (Νομοκάνονας, 13 Μαΐου 1778)
3. Αγίου Στεφάνου (olim Βαρλαάμ), (1777/8)46
4. Αμοργός, Χοζοβιώτισσας 93 (Εξομολογητάριο, 1778)47
5. Βατοπεδίου 587 (Νομοκάνονας, 11 Απρ. 1779)48
6. Γενναδείου 814 (olim Μαρτάκου 24, 11 Δεκ. 1779)49
7. Οξφόρδης (Bodleian Library, 1785)50
8. Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 174 (Νομοκάνονας,
χ.χ)51
μελέτη του κώδικα.
45 Βλ. Σοφιανός (1984: 151-154). Ο Γεράσιμος έχει αφήσει ιδιόχειρο σημείωμα στον κώδικα Petrop. gr. 251 (f. 33v), ενώ υπογράφει με μονοκονδυλιά και στον κώδ. Βαρλαάμ
45 (f. 236r).
46 Το χειρόγραφο, που σήμερα λανθάνει, περιείχε μεταξύ άλλων διάφορα Χρονικά για την
ιστορία των Ιωαννίνων και των Μετεώρων. Βλ. σχετικά παρακάτω σημ. 53.
47 Πολίτης (1976: 79). Για την παρασχεθείσα βοήθεια στη μελέτη του κώδικα ευχαριστώ
την Διεύθυνση του Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ και τη συνάδελφο κ. Άννα
Σκλαβενίτη.
48 Βλ. Ευστρατιάδης - Βατοπεδινός (1924: 115, αρ. 587) και Καδάς (2000: 106-107).
Πρόκειται για τον Νομοκάνονα που είχε δει ο Μανουήλ Γεδεών στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Γεωργίου στην Αφουσία (Avsa Adasi) της Προικοννήσου. Βλ. Γεδεών
(1895: 66)· πρβλ. Κόλια (1984: 78) και Rigo (1999: 27-28 και σημ. 64).
49 Πολίτης - Πολίτη (1994: 384). Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Ζήση Μελισσάκη
(κύριο ερευνητή στο ΙΙΕ/ΤΒΕ) για τη βοήθειά του στην αναζήτηση και μελέτη του
χειρογράφου.
50 Πολίτης - Πολίτη (1994: 384).
51 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς [1891 (21963): 266-267, αρ. 174]. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
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Εκτός από την αντιγραφή Νομοκανόνων, ο Γεράσιμος είχε ευρύτερα
συγγραφικά ενδιαφέροντα. Έτσι στον κώδ. Βαρλαάμ 135 (ff. 57r-58r)
σώζεται στιχούργημά του σε πολιτικούς, ομοιοκατάληκτους, δεκαπεντασύλλαβους στίχους περί της μονής Βαρλαάμ, γραμμένο όμως από τον
Γιαννιώτη (ιερο)μόναχο και κωδικογράφο Αναστάσιο Σουγδουρή.52 Από
την γραφίδα του πρώην Ράσκας προέρχονται τελικά μόνον η χρονολογική
ένδειξη «ᾳψος ἀπριλλίου ιε·» που προτάσσεται του τίτλου του ποιήματος
και η ιδιόχειρη υπογραφή του στο τέλος.53
Στην ίδια μονή ο Γεράσιμος εντόπισε ένα χειρόγραφο (σημ.
Petropolitanus gr. 251) που περιείχε το Σύγγραμμα ἱστορικὸν για την Σκήτη των Σταγών (το λεγόμενο Χρονικό των Μετεώρων) και το Σύγγραμμα
ἱστορικὸν για την υστεροβυζαντινή Ήπειρο ή άλλως Χρονικό των Ιωαννίνων, όπως και αριθμό ενθυμήσεων. Έχοντάς το ως αντίβολο, ο γηραιός
μητροπολίτης έφτιαξε ένα απόγραφο, το οποίο μεταφέρθηκε αργότερα
(πάντως post 1822 - ante 1858) στην πλησιόχωρη μονή του Αγίου Στεφάνου, όπου και το εντόπισε το 1858 ο Γάλλος αρχαιολόγος Léon Heuzey και
ένα έτος αργότερα ο Ρώσος αρχιμανδρίτης Πορφύριος Uspenskij (1859).
Έκτοτε η τύχη του αγνοείται και υποθέτουμε εύλογα ότι το συναποκόμισε
φεύγοντας από τα Μετέωρα ο ευλαβής Ρώσος προσκυνητής.54
Αυτό που εντυπωσιάζει, όσον αφορά στα ενδιαφέροντα του πρώην Ράσκας, δεν είναι ούτε η αντιγραφή και η στάχωση χειρογράφων, ούτε οι
ποιητικές δοκιμές ή το ενδιαφέρον του για την τοπική ιστορία των Ιωαννίνων ή της μοναστικής πολιτείας των Μετεώρων, αλλά η αστρονομία.
Προκαλεί πραγματικά έκπληξη πως την ίδια στιγμή που αντιγράφει κανόνες για τη ρύθμιση της κατά Χριστόν ζωής του ορθοδόξου ποιμνίου,
οφείλω στον Γέροντα αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κ. Αρίσταρχο, για την εξασφάλιση φωτογραφικού υλικού
από τον κώδικα.
52 Για τον Αναστάσιο Σουγδουρή Βλ. Πολίτης - Πολίτη (1994: 347-348) και Σοφιανός
(1984: 252-253, 422-423). Για τον τύπο γραφής του Σουγδουρή βλ. και κώδ. Βαρλαάμ
133, ff. 2v-5r, όπου έτερο στιχούργημα του Σερραίου μοναχού Τιμοθέου. Βλ. Σοφιανός
(1999: 7, 9 και πίν. Α΄-Γ΄).
53 Βλ. σχετική επισήμανση του Γ. Α. Παπαδημητρίου στο Σοφιανός (1984: 153)· πρβλ. το
είδος γραφής και υπογραφής του Γερασίμου Ράσκας στον κώδ. Ιβήρων 313, ff. 4v-7r
και αλλού.
54 Heuzey (1927: 157)· Uspenskij [1896: 210, 408-413 (αρ. 7), 422-427 (αρ. 6)] και Βέης
(1909: 196 και σημ. 2, 197). Βλ. σχετικά Βρανούσης (1992: 103-116)· Κόλια (1984:
77)· Σοφιανός (1988: 52-53) και Rigo (1999: 25 κ.ε.).
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ο Γεράσιμος αντιγράφει ή έχει στην κατοχή του χειρόγραφα με τον τίτλο
«Βιβλίον ἀστρονομικόν». Πρόκειται:
(α΄) για τον κώδ. ΕΒΕ, ΜΠΤ 420 (RR 444, τ. 4), με έργα αστρονομίας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σ. 1: «Βιβλίον ἀστρονομικόν·
| κ(αί) περιεκτικόν, ἅμα τε κ(αί) ἀποδεικτικόν, τῶν τε παλαιῶν τε κ(αί)
νέων (ὧν ἐφεύρων) | ἀπό Ἀδάμ μέχρι Πτολεμαί(ου) κ(αί) Κοπερνίκου,
σαφηνίζων πόθεν καί πότε καί | ἀπό ποίους ἐδιδάχθημεν τήν ἐπιστήμην, κ(αί) σοφίαν τῆς ἀστρονο|μικῆς αὔτης τέχνης· ἤτοι τῶν δώδεκα
ζωδίων | κ(αί) ἑπτά π<λ>ανητῶν κ(αί) ἑτέρων | ἀστέρων». Ο κώδικας
εγράφη κατά το έτος 1700 (βλ. μεταγενέστερο σημείωμα στο recto του
πρώτου εμπρόσθιου φύλλου, κυρίως όμως την αναφορά εντός του κειμένου στη σ. 27: «ἐν τῷ παρόντι ἐνιαυτῷ ᾳψ:»)· ανήκε δε «σὺν τοῖς
ἄλλοις β(ί)βλ(οι)ς καὶ τόδε» στην προσωπική συλλογή του Γερασίμου
Ράσκας, σύμφωνα με την ερυθρόγραφη υπογραφή του στη σ. 367. Επομένως, ο τελευταίος δεν ήταν ο γραφέας του εν λόγω κώδικα, όπως έχει
υποστηριχθεί, αλλά μεταγενέστερος κτήτορας.55
(β΄) τον κώδικα Οξφόρδης (Taylor Bodleian Slavonic & Modern
Greek Library, R. M. Dawkins coll., Rare Books, με ταξιν. αριθ.
O.ARCH.Z.DAWK.1) που φέρει επίσης τον τίτλο (f. 10r): «Βιβλίον καλούμενον ἀστρονομικόν, περιέχον τὴν ἅπασαν ἐπιστήμην τῆς
ἀστρονομικῆς τέχνης […]». Σύμφωνα με κωδικογραφικό σημείωμα,
τον κώδικα αντέγραψε και στάχωσε ο ίδιος ο Γεράσιμος το έτος 1785
«ὤντος ἐν ἐξορίᾳ ἐν τῇ μονῇ τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ὄρους». Το
χειρόγραφο (27 x 21 εκ., φφ. 122, 3 χάρτες σε folio) περιήλθε στην
κατοχή της Βοδληιανής Βιβλιοθήκης τον Ιούνιο του 1958 από την
συλλογή του Βυζαντινολόγου και Νεοελληνιστή Καθ. J. M. Dawkins
(1871-1955).56
Η περίπτωση του Γερασίμου δεν είναι μόνη, καθώς την ίδια περίοδο στη Θεσσαλία ένας άλλος ιεράρχης, ο επίσκοπος Τρίκκης Αμβρόσιος, εντυπωσίασε ευχάριστα τον Σουηδό περιηγητή J. J. Björnståhl μι55 Βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς [1899 (21963): 403-404, αρ. 420] και Καράς (1993: 243246). Τα σημειώματα ελέγχθηκαν in situ στις 2 Αυγ. 2018.
56 Το χειρόγραφο παραμένει αδημοσίευτο. Την εξασφάλιση του σχετικού πληροφοριακού
υλικού οφείλω στον κ. Κώστα Σκορδύλη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά από τη θέση αυτή
για το ενδιαφέρον του και τη βοήθειά του.
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λώντας του για τον Άγγλο φυσικό, μαθηματικό και αστρονόμο Ισαάκ
Νεύτωνα (1643-1727), τον Γερμανό φιλόσοφο και μαθηματικό Christian
Wolff (1679-1754), καθώς και τον Ολλανδό ιατρό και χημικό Herman
Boerhaave (1668-1738).57 Το ενδιαφέρον αυτό για τις φυσικές επιστήμες
και την επιστημονική πρόοδο στη Δυτική Ευρώπη, τόσο μέσω εντύπων
όσο και μέσω χειρογράφων, ήταν ευρύτερο μεταξύ των Ελλήνων λογίων
και διδασκάλων κατά τον 18ο αιώνα. Εκφράζει, όπως έχει ειπωθεί, το
πνεύμα της εποχής και σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής σκέψης
και λογιοσύνης στις αρχές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και την επαφή
με τα νεώτερα επιτεύγματα της επιστήμης.58
Βεβαίως, στην περίπτωση του Γερασίμου, η κατοχή ή η αντιγραφή
βιβλίων της θύραθεν γραμματείας με φυσιογνωστικό περιεχόμενο θέτει
ορισμένα ερωτήματα όσον αφορά στην παιδεία του ή στους λόγους που
προκάλεσαν αυτό το όψιμο, κατά τα φαινόμενα, ενδιαφέρον του, ειδικά
για την επιστήμη της αστρονομίας. Χρήζει ακόμη διερεύνησης εάν ο παραπάνω κώδικας της Οξφόρδης αντιγράφτηκε βάσει κάποιου προτύπου
ή εάν επρόκειτο για μετάφραση κάποιου δυτικού έργου, συμπιληματικού χαρακτήρα. Ενδιαφερόταν, άραγε, ο Γεράσιμος πραγματικά για την
αστρονομία ή ως αντιγραφέας χειρογράφων εκτελούσε απλώς παραγγελίες έργων αστρονομίας, λόγω της αυξημένης ζήτησης βιβλίων αυτού του
περιεχομένου καθώς εξελισσόταν ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός; Το ερώτημα, μολονότι δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα, δεν αποκλείει
ωστόσο την ύπαρξη προσωπικού ενδιαφέροντος για την αστρονομία.
Γλώσσα
Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Γεράσιμος είναι μεικτή· αφενός η εγγράμματη εκκλησιαστική της εποχής αφετέρου η δημώδης, από την οποία
όμως δεν έχουμε πολλά δείγματα. Η πλήρης αναζήτηση και ταύτιση όσων
έγραψε, θα αποβεί ασφαλώς χρήσιμη στους μελετητές της γλώσσας, όπως
αυτή είχε διαμορφωθεί κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.

57 Björnståhl (1979: 67) και Αποστολόπουλος (2007: 287-292).
58 Βλ. την κατατοπιστική εισαγωγή στον Καρά (1993: 10-12)· πρβλ. και Ματσόπουλος
(1997: 179-187).
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Συμπεράσματα
Αξιολογώντας συνοπτικά όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τον βίο και
το έργο του πρώην μητροπολίτη Ράσκας Γερασίμου, θα λέγαμε ότι η περίπτωσή του αποτελεί απείκασμα του αιώνα που έζησε: ο ελληνισμός της
Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο ρόλος της Ρωσίας,
το ελληνικό στοιχείο στα Βαλκάνια, ο Άθως, καθώς και οι νέες πνευματικές αναζητήσεις. Μολονότι ο ίδιος, με εξαίρεση ένα ποίημα, δεν μας
κατέλειπε δικό του πρωτότυπο έργο παρά μόνο αντιγραφές άλλων, κυρίως
Νομοκανόνων, φαίνεται ότι γοητεύθηκε τελικά από την θύραθεν παιδεία,
όπως φανερώνει το ενδιαφέρον του για την αστρονομία. Η πλήρης αναζήτηση των χειρογράφων που αντέγραψε και ο εντοπισμός, ενδεχομένως,
και άλλων, όπως επίσης εγγράφων και λοιπών αναφορών θα φωτίσουν έτι
περισσότερο αυτή την ενδιαφέρουσα προσωπικότητα του 18ου αιώνα και
θα αναδείξουν νέες πτυχές του βίου της.
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Χρονολόγιο
Δεκαετία 1710

Γέννηση του Γερασίμου στο Σταυροδρόμι

1735 ante

Βρίσκεται στη δούλεψη της Ρωσικής πρεσβείας και
μαθαίνει ρωσικά

1766, 9 Αυγ.

Έκδοση του φιρμανίου εκλογής του Γερασίμου στη
μητρόπολη Ράσκας

1767, 25 Φεβρ.

Έκδοση του διοριστηρίου βερατίου

1776, 15 Απρ.

Εξορία στη μονή Βαρλαάμ - κώδ. Βαρλαάμ 135

1777, 20 Οκτ.

Κώδ. Αγ. Στεφάνου (στο μεταξύ έχει γράψει άλλους 6
κώδικες), και σημείωμα στον κώδ. Petrop. gr. 251.I

1778, 13 Μαΐου

Κώδ. Ιβήρων 313

1778, Αύγ.

Κώδ. Χοζοβιώτισσας 93

χ.χ.

Κώδ. Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 174

1779, 11 Απρ.

Κώδ. Βατοπεδίου 587

24 Απρ.

Σύνταξη επιστολής προς τον ηγούμενο της μονής
Κουτλουμουσίου

25 Απρ.

Συνάντηση με τον J. J. Björnståhl

5 Μαΐου

Σύνταξη επιστολής προς τον Σουηδό πρέσβη στην
Κωνσταντινούπολη

6 Μαΐου

Αναχώρηση του J. J. Björnståhl από τη μονή Βαρλαάμ

11 Δεκ.

Συγγραφή του κώδ. Γενναδείου 814 (olim Μαρτάκου
24) στη μονή Μεγίστης Λαύρας

1785, 13 Μαΐου

Κώδ. Bodleian Library, ενόσω διέμενε στη μονή Μεγίστης Λαύρας

1786

Του δίδεται η άδεια να βαπτίσει τον ουνίτη ιερομόναχο
Νάρκισσο
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Abstract
The 18th century marks a crucial period of wider social transformation
for the Ottoman Greek regions and the whole Balkans. The vigorous
presence of Greek merchants, scholars and clergymen, spread across the
Balkans, is expressed primarily by the economic growth and the so-called
Neo-Hellenic Enlightenment. At the same time, European travellers,
inspired by classical Antiquity, will include with steady increase what was
thought to be classical Greece at their Grand Tour. Finally, the frequent
warfare between the Ottomans and the Russian Empire, during the second
half of the century (1768-1774, 1787-1792), had a significant impact for
the life of the Sultan’s Christian subjects.
In that historical context will born and grow up the Constantinopolitan
Gerasimos Trambas. Gerasimos had a career as a member of the
Patriarchal clergy and soon he was elected Metropolitan of Raška in Serbia

ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΡΆΣΚΑΣ: Ο ΠΟΛΥΚΎΜΑΝΤΟΣ ΒΊΟΣ ΕΝΌΣ ΛΟΓΊΟΥ...

331

(1766-1776). After he was calumniated, he was exiled in the monastery
of Barlaam in Meteora. While he was exiled, he spent his time copying
mostly canonical manuscripts (nomokanones), Chronicles and books on
astronomy, leaving in them short autobiographical notes, full of sadness
and bitterness about the ugly turn that his life took.
His acquaintance, however, with the Swedish traveller J. J. Björnståhl
in the monastery of Barlaam was decisive. Björnståhl, impressed by the
personality of Gerasimos, promised to help him as soon as he returned to
Constantinople, talking about his case to people who could possibly help
him. Thanks to Björnståhl and to what he recorded about Gerasimos, we
are able to fill in a satisfactory way the talons of his life; that of an 18thcentury Romios - Phanariote hierarch, from Constantinople, during the
interest and crucial second half of the 18th century.
Λέξεις κλειδιά: Γεράσιμος Ράσκας, Κωνσταντινούπολη, Μετέωρα,
Άθως, Björnståhl.

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ HABITUS
Αλέξανδρος Σακελλαρίου*
Το αντικείμενο και τα ερωτήματα
Η οικονομική κρίση η οποία έπληξε την παγκόσμια οικονομία από
το 2008 και σταδιακά επεκτάθηκε στην ελληνική κοινωνία κατά τα έτη
2010-2018, έθεσε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων στον δημόσιο χώρο.
Πέραν του οικονομικού, ένα δεύτερο σημαντικό πεδίο, ανθρωποκεντρικό και κοινωνιοκεντρικό, αγγίζει θέματα όπως ο τρόπος ζωής των ανθρώπων, η καταναλωτική κοινωνία, οι αξίες και οι αρχές του καθενός
ξεχωριστά, αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Πρόκειται με άλλα λόγια
για κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά και υπαρξιακά ζητήματα και ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση και συζήτηση σε ένα δεύτερο επίπεδο,
ειδικότερα από εκείνους που διατείνονται ότι αναζητούν τα βαθύτερα
αίτια της οικονομικής κρίσης, μεταξύ των οποίων τοποθετείται και η
Ορθόδοξη Εκκλησία.1
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε αυτόν τον δεύτερο άξονα ζητημάτων και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του δημόσιου λόγου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας για την οικονομική κρίση. Σκοπός της
εργασίας είναι να μελετηθεί ο δημόσιος λόγος της Εκκλησίας και να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίον προσεγγίζεται και αναλύεται η οικονομική κρίση καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπισή της,
εφόσον αυτές διατυπώνονται εκ μέρους της. Εκκινώντας από τη θέση ότι
η Εκκλησία εξακολουθεί να αποτελεί έναν ισχυρό θεσμό εντός της ελληνικής κοινωνίας με ιδιαίτερη επιρροή σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο,
*
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Ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Παντείου Πανεπιστημίου και Διδάσκων (μέλος ΣΕΠ) του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ηλεκτρονική διεύθυνση: sociology.panteion@
gmail.com και sakellariou.alexandros@ac.eap.gr
Έχοντας γνώση των διαφορετικών προσεγγίσεων και ορισμών της Εκκλησίας, στην
παρούσα εργασία λαμβάνεται υπόψη η κοινωνιολογική προσέγγιση σύμφωνα με
την οποία η Εκκλησία αποτελεί έναν θεσμό, θρησκευτικό και κοινωνικό, ο οποίος
διοικείται από μια Ιεραρχία γραφειοκρατικά οργανωμένη. Δεν αποτελεί, δηλαδή,
αντικείμενο μελέτης ο κατώτερος κλήρος ούτε οι πιστοί που συναποτελούν σύμφωνα
με την εκκλησιολογική προσέγγιση την Εκκλησία.
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παρά τις όποιες τάσεις εκκοσμίκευσης της κοινωνίας και του κράτους, τα
ερωτήματα, τα οποία τίθενται είναι τα εξής: Αναφέρεται η Εκκλησία στην
οικονομική κρίση και με ποιον τρόπο; Που εντοπίζει τα αίτια της υπάρχουσας κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης; Σε ποιους επιρρίπτει τις ευθύνες;
Προτείνει λύσεις και τι είδους είναι αυτές; Εκλαμβάνοντας ως δεδομένο
ότι η Εκκλησία διαχρονικά αποτελεί έναν κατεξοχήν φορέα (ανα)-παραγωγής ηθικολογικού λόγου θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί το εύρος
αυτού του λόγου εντός του πλαισίου της οικονομικής κρίσης.
Προτού γίνει αναφορά στην έννοια του habitus χρειάζεται να διευκρινιστεί η χρήση του όρου ηθικολογία. Σύμφωνα με λεξικογραφικούς
ορισμούς ηθικολογία σημαίνει, συνήθως, άποψη διακηρυγμένη με ζήλο,
πάθος και στενό πνεύμα για το τι είναι καλό ή κακό σύμφωνα με την τρέχουσα αντίληψη περί ηθικής. Συνεπώς, ηθικολόγος είναι εκείνος ο οποίος
μιλάει δογματικά και απόλυτα για την ηθική ή σχολιάζει τις πράξεις άλλων από στενή ηθική άποψη.2 Εκτός της παραπάνω, υπάρχει βέβαια και η
παλαιότερη σημασία από τα γαλλικά προερχόμενη που σημαίνει σύστημα φιλοσοφικής ηθικής (moralisation). Στην παρούσα εργασία παραμένει
ανοιχτό και τίθεται προς διερεύνηση ποια από τις δύο προσεγγίσεις διαπιστώνεται στον δημόσιο εκκλησιαστικό λόγο περί κρίσης.
Το ορθόδοξο εκκλησιαστικό habitus
Το habitus είναι ένας όρος ο οποίος αποδίδεται συνήθως ως προδιάθεση, συνήθεια ή έξη και έχει τις ρίζες του στην Αριστοτελική σκέψη
και ειδικότερα στο έργο του Αριστοτέλη, «Ηθικά Νικομάχεια». Κατά τον
Αριστοτέλη (1993: 163), είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε ακόμα και τις
συνήθειές μας επειδή ακριβώς αποτελούν ένα είδος φύσης, αποδεχόμενος
κατ’ αυτόν τον τρόπο την προσέγγιση του ελεγειακού ποιητή και σοφιστή
Εύηνου, σύμφωνα με την οποία η συνήθεια είναι προϊόν πολύχρονης εξάσκησης και καταλήγει να αποτελεί για τους ανθρώπους φύση.
Στο κοινωνιολογικό πεδίο o Μαξ Βέμπερ ήταν εκείνος που εισήγαγε
την έννοια του habitus στο θρησκευτικό πεδίο μελετώντας ειδικότερα
τους ασκητές και τους μυστικιστές. Σύμφωνα με τον Βέμπερ (2007: 173)
2

Η λέξη ηθικολογία μαρτυρείται στην ελληνική γλώσσα από το 1871, η λέξη
ηθικολογικός από το 1858 και η λέξη ηθικολόγος από το 1825, όλες προερχόμενες από
τη γαλλική γλώσσα.
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το habitus που χαίρει θετικής θρησκευτικής αξιολόγησης μπορεί να είναι
αφενός καθαρό θείο δώρο, η ύπαρξη του οποίου εκφράζεται ακριβώς
μέσω ενός κεντρικού προσανατολισμού στη θρησκεία, δηλαδή με ένα
ενιαίο και μεθοδικά προσανατολισμένο τρόπο ζωής. Αφετέρου, μπορεί
να αποκτηθεί καταρχήν μέσω ενάσκησης αυτού που θεωρείται καλό, δηλαδή μέσω πρακτικής άσκησης, η οποία μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνο
μέσω ορθολογικής μεθοδικής κατεύθυνσης του συνολικού τρόπου ζωής
και όχι μέσω μεμονωμένων, αποσπασματικών πράξεων. Επιπλέον, κατά
τον Βέμπερ (2007: 175, 178) ο μυστικιστής και ο ασκητής επιδιώκουν
ένα διαρκές habitus, το οποίο προφανώς και οδηγεί στη σωτηρία μέσω
πρακτικών, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν τον διαρκή υποσιτισμό, τη
σεξουαλική αποχή, τη ρύθμιση της αναπνοής και πολλά άλλα. Οι περί
habitus αναλύσεις του Βέμπερ μπορούν να καταστούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την παρούσα ανάλυση, υπό την προϋπόθεση ότι πλέον δεν κάνουμε λόγο μόνο για τον επαγγελματία της θρησκείας (ιερέα, μυστικιστή, ασκητή, μοναχό, κτλ.), αλλά και για τον απλό καθημερινό πιστό, ο
οποίος προσπαθεί να εφαρμόσει και να ακολουθήσει ένα διαρκές ορθοδοξο habitus υπό την καθοδήγηση της Εκκλησίας.
Ο Πιέρ Μπουρντιέ (2006: 90-91), όμως, επεξεργάστηκε και έδωσε κεντρική σημασία στο έργο του στην έννοια του habitus προσεγγίζοντάς την
ως ένα σύστημα σχημάτων αντίληψης, σκέψης και δράσης, τα οποία αποτελούν προϊόντα της ενεργής παρουσίας των εμπειριών του παρελθόντος
και παράγουν ατομικές και συλλογικές πρακτικές. Το habitus αποτελεί
για τον Μπουρντιέ ενσωματωμένη ιστορία μεταλλαγμένη σε φύση, κατά
την αριστοτελική προσέγγιση, και συνεπώς λησμονημένη ως ιστορία. Με
άλλα λόγια το habitus είναι η ενεργή παρουσία του παρελθόντος, του οποίου αποτελεί προϊόν, και είναι αυτό που αποδίδει στις πρακτικές τη σχετική
τους ανεξαρτησία σε σχέση με τους εξωτερικούς καθορισμούς και τις επιδράσεις του άμεσου παρόντος (Μπουρντιέ 2006: 94). Μέσω του habitus
ο Μπουρντιέ προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε εσωτερικευμένες
συμπεριφορές, αντιλήψεις και πεποιθήσεις των ανθρώπων οι οποίες μεταφράζονται σε πρακτικές (Costa and Murphy 2015: 3-4), ενώ μετέφερε
τη θεωρία του και στο πεδίο της θρησκείας (Grusendorf 2016, Rey 2014).
Το habitus έχει μελετηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικά πεδία και θα μπορούσε να οριστεί ως οι ενσωματωμένες προδιαθέσεις
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που προωθούν συγκεκριμένες μορφές προσανατολισμού ή νοήματος στον
κόσμο, ενώ ως προς τη θρησκεία ειδικότερα το habitus μελετάται ιδιαίτερα σε σχέση με το σώμα και τις πρακτικές που το αφορούν (Mellor and
Shilling 2010, Mellor and Shilling 2014). Από τη στιγμή που το habitus
προσεγγίζεται ως κοινωνικοποιημένοι κανόνες που κατευθύνουν τη σκέψη
και τη συμπεριφορά των ανθρώπων (Navarro 2006: 16), μέσω του habitus
οι θρησκευόμενοι άνθρωποι κατασκευάζουν τον ηθικό, ενάρετο, εαυτό
τους και αυτό περιλαμβάνει την ενδυμασία, τη διατροφή, τη συμπεριφορά
και άλλα (Jouili 2015: 16-17).
Υπό μια έννοια, εκείνο που αρκετά συχνά έχει ονομαστεί ορθόδοξο
ήθος μπορεί να θεωρηθεί ως το ορθόδοξο habitus υπό κοινωνιολογικό
πρίσμα. Αυτό το ορθόδοξο ήθος, όμως, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως
κάτι καινοφανές. Ήδη από τις δεκαετίες του 1970 και 1980 και εξής σε
κείμενα Μητροπολιτών αναφέρεται το κλίμα ευδαιμονισμού και υλικής
ευμάρειας που δημιούργησε η καταναλωτική κοινωνία με αποτέλεσμα
οι νέοι να απομακρύνονται από την Εκκλησία (Χριστόδουλος χχ: 5).
Από τότε είχε θεωρηθεί ότι η σύγχρονη εποχή θέτει σε δοκιμασία ακόμα
και τις αιώνιες και παραδεδεγμένες ηθικές αρχές και αξίες, ενώ νέα ήθη
ανακύπτουν (εξωτερική εμφάνιση, σεξουαλικότητα, μουσική, κτλ.) με
αποτέλεσμα να οδηγείται η κοινωνία σε αποχαλίνωση των παθών και
ο πολιτισμός να κινδυνεύει λόγω της αποκλειστικής λατρείας της ύλης
(Χριστόδουλος χχ.: 6-13). Η πολιτισμική κρίση που διαπιστώνεται ήδη
από τη δεκαετία του 1990, αλλά και νωρίτερα, θεωρείται κρίση πνευματικών αξιών, κρίση ήθους και πιο συγκεκριμένα κρίση του ορθόδοξου
εκκλησιαστικού ήθους (Χριστόδουλος 1996: 5). Σύμφωνα με αυτήν την
προσέγγιση, το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος είναι κάτι παραπάνω από
μια απλά κοσμική ηθική που βοηθάει τους ανθρώπους να βελτιώσουν
τον χαρακτήρα τους και αυτό διότι μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος δεν
φροντίζει ατομικά τον εαυτό του, αλλά σώζεται συλλογικά μέσω του
συνόλου και συνεπώς ορθόδξο ήθος δεν υπάρχει εκτός Εκκλησίας (Χριστόδουλος 1996: 5-7). Γι’ αυτόν τον λόγο και ονομάζεται το ορθόδοξο
αυτό habitus εκκλησιαστικό, διότι κατά την Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί εκτός αυτής. Η μετάνοια, η ταπείνωση και η αυτογνωσία αποτελούν
βασικές διαστάσεις του ορθόδοξου ήθους και συνοδεύονται από την καταπολέμηση της εγωπάθειας και της ικανοποίησης των επιτευγμάτων με
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παράλληλη ανάπτυξη της ευθύνης. Το ορθόδοξο ήθος προβάλλει ως το
αντίδοτο της παρακμής και της κρίσης και αυτόν τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής, αναζητάει πάντα ο άνθρωπος, ειδικότερα ο νέος, στη σύγχρονη
εποχή (Χριστόδουλος 1996: 9-14).
Παρά την ύπαρξη των παραπάνω αναφορών, το βασικό ερώτημα είναι
εάν η πρόσφατη οικονομική κρίση αύξησε τόσο τις εκκλησιαστικές αναφορές σε αυτό το θέμα όσο και την έντασή τους προκειμένου να τονιστεί
η σημασία του ορθόδοξου habitus. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η Εκκλησία ανεξαρτήτως της έντασης και της αύξησης των
αναφορών ανέκαθεν προσπαθούσε να υπερασπιστεί και να προωθήσει το
ορθόδοξο habitus εντός του κοινωνικού συνόλου.
Το υλικό και η μέθοδος
Η σημασία του δημόσιου λόγου θεωρείται πλέον ιδιαιτέρως μεγάλη, καθώς ο λόγος, ιδίως σε εποχές κυριαρχίας των νέων τεχνολογιών
μεταδίδεται αστραπιαία και αναπαράγει ή και κατασκευάζει την κοινωνική πραγματικότητα. Εξ ου και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον
από τη μεριά των κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ανάλυση
του λόγου. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου κειμένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δημοσιευμένων είτε σε
επίσημα έντυπα, όπως το περιοδικό «Εκκλησία» είτε σε ηλεκτρονικές
πηγές, όπως στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. τηλεοπτικές ή διαδικτυακές συνεντεύξεις). Το
υλικό χρονολογείται από το 2010 έως και το 2018 και περιλαμβάνει,
προσφωνήσεις του Αρχιεπισκόπου στην Ιερά Σύνοδο, εισηγήσεις Μητροπολιτών στην Ιερά Σύνοδο για το θέμα της κρίσης, ομιλίες Μητροπολιτών, ανακοινωθέντα της Ιεράς Συνόδου, εγκυκλίους της Ιεράς
Συνόδου, μηνύματα προς τον λαό, ομιλίες σε συνέδρια και εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και άλλα. Δεν περιλαμβάνονται κείμενα θεολόγων,
τα οποία εμπίπτουν σε διαφορετική κατηγορία και προφανώς δεν εκφράζουν απαραίτητα την επίσημη θέση της Εκκλησίας. Η μέθοδος που
εφαρμόστηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου των εν λόγω κειμένων,
η οποία θα ακολουθήσει την κλασική θεματική μορφή (Mason 2003:
156-173, Grawitz 2006: 179-226). Οι τρεις κατηγορίες της ανάλυσης
είναι οι ακόλουθες: 1. Τα αίτια της κρίσης, 2. Οι υπεύθυνοι για την
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κρίση και 3. Οι προτεινόμενες λύσεις και το Ορθόδοξο habitus.3
Τα αίτια της κρίσης
Ένας από τους κύριους άξονες όλων των περί κρίσης κειμένων αποτελεί το γιατί η ελληνική κοινωνία έφτασε να βιώνει αυτήν την κρίση, ποια
είναι δηλαδή τα αίτια της. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κρίση συνδέεται με
βιβλικά και αποκαλυπτικά κείμενα. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά:
«Τα χρόνια που ζούμε είναι δύσκολα και σκληρά, είναι χρόνια αποκαλυπτικά.
Συμβαίνουν δηλαδή στην εποχή μας πράγματα που γράφει το τελευταίο βιβλίο
της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη […]. Θα πρέπει όμως να βρούμε την βαθύτερη αιτία των πραγμάτων. Τα χρόνια μας φωτογραφίζονται πολύ καλά στα
βιβλία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης» (Γόρτυνος, Ιερεμίας, 2015).

Εκτός αυτών των περιορισμένων βιβλικών αναγνώσεων η Εκκλησία
δίνει έμφαση στα πνευματικά και ηθικά αίτια της κρίσης, η οποία θεωρείται κατά κύριο λόγο κρίση αξιών. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη «τα
προβλήματα της ανθρωπότητας δεν είναι μόνο οικονομικού και πολιτικού,
αλλά προπάντων ηθικού χαρακτήρα» (Εδέσσης, Ιωήλ 2012: 156). «Η αιτία
της κρίσεως και της δυστυχίας του ανθρώπου είναι άλλης φύσης» [ενν.
δεν είναι οικονομική] (Άρτης, Καλλίνικος, 2018) και συνεπώς και η ελληνική κρίση «δεν είναι μόνον οικονομική, είναι κατ’ εξοχήν ηθική κρίση»
(Θεσσαλονίκης, Άνθιμος, 2014), «είναι πρωτίστως κρίση πνευματική, ηθική ή αξιακή. Με άλλα λόγια είναι κρίση ανθρωπολογική» (Δημητριάδος
και Αλμυρού, Ιγνάτιος, 2011), διότι αντί να γίνουμε πνευματικοί μέχρι τη
σάρκα μας, έχουμε γίνει υλικοί, υλιστές μέχρι το πνεύμα μας» (Άρτης,
Καλλίνικος, 2018).
3

Θεωρώ σημαντικό να αναφερθεί ότι ο δημόσιος λόγος της Εκκλησίας δεν είναι ούτε
ενιαίος ούτε αδιαφοροποίητος. Στην εργασία αυτή, όμως τίθεται στο επίκεντρο αυτός
που θα μπορούσε να ονομαστεί κυρίαρχος λόγος, έτσι όπως εκφράζεται κυρίως από
Μητροπολίτες και την Ιερά Σύνοδο ως σώμα σε μια προσπάθεια καταγραφής των
κοινών σημείων. Παρά ταύτα μπορεί κανείς να διακρίνει επιμέρους διαφοροποιήσεις
μεταξύ για παράδειγμα ενός περισσότερο εθνοκεντρικού ή εθνικιστικού λόγου (π.χ.
Μητροπολίτες Πειραιώς και Καλαβρύτων) και ενός περισσότερο οικουμενικού και
εκκλησιαστικού λόγου (π.χ. Μητροπολίτης Δημητριάδος). Παρ’ όλα αυτά σημαντικές
θεματικές και περιεχομενικές διαφοροποιήσεις ως προς το θέμα της κρίσης δεν
διαπιστώνονται σε αυτό το είδος εκκλησιαστικού λόγου, παρά τις προφανείς διαφορές
ύφους και εκφοράς του λόγου.

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

339

Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η πλεονεξία των ανθρώπων, το κυνήγι της ευδαιμονίας και η υπερκατανάλωση θεωρούνται κυρίαρχες αιτίες που οδήγησαν στην κρίση και μάλιστα εκείνο
που τονίζεται είναι ότι παρά την ‘αμαρτία’, το σημαντικότερο πρόβλημα
είναι η απουσία μετάνοιας εκ μέρους των ανθρώπων. Σε μια από τις πρώτες εγκυκλίους της Εκκλησίας για το θέμα (Εγκύκλιος 2010) υπογραμμίζεται ότι:
«τα πάθη της φιληδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας-φιλοκτημοσύνης
είναι εκείνα που οδηγούν τους ανθρώπους σε οικονομικές κρίσεις. Η ευμάρεια, η ευδαιμονία, η υπερκατανάλωση είναι τα γενεσιουργά αίτια των οικονομικών κρίσεων».

Επ’ αυτού και ειδικότερα για τα πάσης φύσεως σκάνδαλα, υποστηρίζεται ότι «οφείλονται στον υλισμό του καπιταλισμού και της κεφαλαιοκρατίας» (Πειραιώς, Σεραφείμ, 2014). Αυτό το εξηγητικό σχήμα (στροφή
στην ύλη, απομάκρυνση από το πνεύμα) απαντάται στην πλειονότητα των
κειμένων. Τι συνέβη, λοιπόν, σύμφωνα με τους περισσότερους Μητροπολίτες;
«Αντί, λοιπόν, για νόημα ζωής κυνηγήσαμε την ευμάρεια, την καλοπέραση,
την οικονομική ισχύ. Όταν, όμως, δεν υπάρχει άλλο όραμα ζωής πέρα από την
κατανάλωση, όταν η οικονομική δύναμη και η επίδειξή της γίνεται ο μόνος
τρόπος κοινωνικής καταξίωσης, τότε η διαφθορά είναι ο μόνος δρόμος ζωής,
διότι διαφορετικά, αν δεν είσαι διεφθαρμένος, είσαι ανόητος. Έτσι σκέφθηκαν
και έπραξαν πολλοί, έτσι φθάσαμε στη διαφθορά και της εξουσίας, αλλά και
μέρους του λαού μας» (Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιος, 2011).

Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι οι δύο βασικές και αλληλοσυνδεόμενες αιτίες είναι από τη μία μεριά η στροφή στον υλισμό με οποιαδήποτε μορφή
και από την άλλη η απομάκρυνση από την πνευματικότητα και η απουσία
νοήματος. Τονίζεται με έμφαση ότι «η ουσία της πνευματικής κρίσης είναι
η απουσία νοήματος», διότι «διαλέξαμε μια πλαστή ευμάρεια και χάσαμε την ελευθερία του προσώπου μας (Μήνυμα προς τον λαό 2010), διότι
«κρίση είναι η αμφισβήτηση και η απομάκρυνση από τον Θεό πρωτίστως»
(Κίτρους και Κατερίνης, Γεώργιος, 2016). Βέβαια, αν και η κριτική που
ασκείται ως προς την ευδαιμονία και τον υλισμό αφορά όλη την κοινωνία,
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δεν λησμονείται η ειδικότερη αναφορά στους πλούσιους που εξακουλουθούν να στιγματίζονται για τον υλισμό και την ηθική τους διαφθορά (Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος, 2011).
Η επικέντρωση στην ευδαιμονία, το κυνήγι της απόλαυσης και η κυριαρχία του υλισμού συνδέονται ειδικότερα με τη λατρεία του σώματος
και υπογραμμίζεται ως αιτία βαρύνουσας σημασίας σε συνδυασμό με την
απουσία πνευματικότητας:
«Οι καιροί μας, ζώντας μια πολύμορφη, θανάσιμη εκτροπή, λατρεύουν αποκλειστικά το υλικό σώμα. Πιστεύουν στο σώμα τυραννικά, υπηρετούν, χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται, εμπορεύονται το σώμα γιατί δεν πιστεύουν παρά
μονάχα σ᾿ αυτό. Παραθεωρούν τον άυλο, τον αόρατο εαυτό του ανθρώπου και
για τούτο δεν κατορθώνουν να διακρίνουν την μυστηριακή του λειτουργία μέσα
στο υλικό σώμα: την θεϊκή πνοή της ψυχής, την ιερότητα της συνείδησης. Έτσι
το σώμα απομένει έκθετο, όργανο, εργαλείο, εμπόρευμα, προμηθευτής και καταναλωτής για να καταλήξει ο άνθρωπος να ζει ως συνεταίρος του μηδενός,
στο χείλος θανάτου σκοτεινού, εκμηδενιστικού» (Πειραιώς, Σεραφείμ, 2010).

Η απουσία νοήματος, δηλαδή, συνέεδεται άμεσα με την απομάκρυνση
από τον Θεό και αποτελεί βασική αιτία για την κρίση, αλλά και για την
μοναξιά και την απουσία αλληλεγγύης:
«Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού και η συνεχής, αγχώδης και εργώδης επιχείρηση αποθέωσης των κατακτήσεων του, του στέρησαν την εσωτερική ευδαιμονία της κοινωνικής συμπαράστασης και αλληλεγγύης και τη δυνατότητα να κοιτάξει πέριξ του εαυτού του και να αντικρίσει το
δράμα του κόσμου» (Πειραιώς, Σεραφείμ, 2012).

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ο δϋισμός ύλης και πνεύματος στον
λόγο της Εκκλησίας και προτάσσεται η σημασία της πνευματικότητας. Δύο
παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν εδώ. Αρχικά η Εκκλησία όταν αναφέρεται στην απουσία νοήματος, εννοεί την απουσία θρησκευτικού νοήματος,
διότι το χρήμα και ο πλουτισμός μπορούν να αποτελέσουν εξίσου κεντρικό
νόημα της ζωής των ανθρώπων. Το δεύτερο, που χρήζει συζήτησης είναι
το εξής: Αν και είναι αντιληπτό γιατί η Εκκλησία εκλαμβάνει αρνητικά τη
φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, τη φιληδονία, δεν είναι το ίδιο σαφές γιατί η Εκκλησία νοηματοδοτεί αρνητικά την ευμάρεια και την ευδαιμονία, οι οποίες
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είναι δύσκολο να εκληφθούν με αρνητικό περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση
θα μπορούσε να θεωρηθεί προβληματικό να στιγματίζεται και να στοχοποιείται η ευμάρεια και η ευδαιμονία των ανθρώπων.
Αν και σύμφωνα με όλα όσα προαναφέρθηκαν τα αίτια της κρίσης
εντοπίζονται στο ηθικό πεδίο, στην έκπτωση ηθικών αξιών και αρχών, διατυπώνεται και η άλλη άποψη εσχάτως σύμφωνα με την οποία η κρίση δεν
είναι αξιακή και πνευματική:
«Όταν άρχισε, λέγαμε και ξαναλέγαμε όλοι, εκκλησιαστικοί, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι κ.ά., ότι ‘η κρίση είναι πνευματική’. Φαίνεται ότι
λαθέψαμε. Όπως διακρίνεται τώρα, καθώς κορυφώνεται η τραγωδία, τελικά
η κρίση είναι μόνο οικονομική! Ούτε πνευματική είναι, ούτε αξιακή είναι.
Αν πράγματι πιστεύαμε ότι η κρίση είναι πνευματική, [...] θα προχωρούσαμε σε πρακτικές θεραπείες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων μας,
θα αναλάμβαναν να διδάξουν το αντίδοτο της ασυδοσίας και της διαφθοράς
που βιώναμε, η τηλεόραση θα επιστρατεύονταν να προβάλει την υγιή θετική στάση, που έπρεπε να υιοθετήσουμε οι πολίτες, η Πολιτεία θα στόχευε
στην ανανέωση του σάπιου δημοσιοϋπαλληλικού δυναμικού της [...], έμπρακτη μετάνοια δεν υπήρξε, αποφασιστικότητα για αλλαγή πορείας ούτε ίχνος,
δημιουργική αυτοκριτική με παραγωγικούς συλλογισμούς πουθενά. [...] Στο
εσωτερικό της δύστυνης Πατρίδος μας, κάποια τρωκτικά των Υπουργείων,
ακονίζουν τα δόντια τους για να διαλύσουν ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό
ιστό, με το Σύμφωνο Συμβίωσης και τις παρεπόμενες βόμβες που θα ανατινάξουν ό,τι έμεινε όρθιο από τον Πολιτισμό μας, που είναι ποτισμένος με την
ελληνική παράδοση και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Άρα η κρίση δεν
είναι πνευματική» (Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος, 2015).

Είναι ενδιαφέρον ότι ο ίδιος Μητροπολίτης, αν και χρησιμοποιούσε
παρόμοια επιχειρήματα για την κρίση, θεωρούσε παλαιότερα ότι το υπόβαθρο της οικονομικής κρίσης ήταν πνευματικό (Αλεξανδρουπόλεως,
Άνθιμος, 2012).
Οι υπεύθυνοι για την κρίση
Παρά το ότι στο γενικότερο επίπεδο και σε συντριπτικό αριθμό των
πηγών τα αίτια της κρίσης θεωρούνται ηθικά, το ερώτημα που ανακύπτει
είναι ποιος συγκεκριμένα, αν μπορεί να γίνει αυτό, ευθύνεται για την κρί-
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ση. Αν και τα αίτια της κρίσης εντοπίζονται στο πνευματικό, ηθικό και
θρησκευτικό πεδίο εκείνοι που θεωρούνται κατεξοχήν υπεύθυνοι είναι οι
πολιτικοί, η ηγεσία, ενώ σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση θα ανέμενε
κανείς η Εκκλησία να θεωρήσει τον εαυτό της κύριο υπεύθυνο. Όπως διαπιστώθηκε και από προηγούμενα αποσπάσματα, εκτός της άμεσης και ρητής απόδοσης ευθύνης στο πολιτικό σύστημα υπάρχει και η έμμεση απόδοση ευθυνών σε συντεχνίες και κονωνικές ομάδες. Επιπλέον, σε κάποιες
περιπτώσεις αναπαράγεται το επιχείρημα ότι «είμαστε χώρα υπό κατοχή
και εκτελούμε εντολές των κυρίαρχων-δανειστών», γεγονός που μεταφέρει την ευθύνη και πάλι στους πολιτικούς (Μήνυμα προς τον λαό, 2010).
Τέλος, αναπαράγεται και ένα κυρίαρχο επιχείρημα στον δημόσιο λόγο τα
τελευταία χρόνια, ότι για την κρίση ευθύνεται η μεταπολίτευση, καθώς
μετά το 1974 συνέβησαν ορισμένες εγκληματικές κινήσεις που οδήγησαν
στην ανοχή της μίζας και της διαφθοράς, στην τερατογένεση του συνδικαλισμού και στην περιφρόνηση κάθε μορφής ηθικής (Αλεξανδρουπόλεως,
Άνθιμος, 2014). Κατά συνέπεια αρχικά οι ευθύνες αποδίδονται στο πολιτικό σύστημα που είτε οδήγησε στην οικονομική κρίση είτε διέφθειρε
ηθικά την κοινωνία με αποτέλεσμα σε ένα δεύτερο επίπεδο οι ευθύνες να
αποδίδονται και στους πολίτες:
«Εδώ και δεκαετίες στον τόπο μας διαπιστώνεται από ποικίλες πλευρές μια
παθογένεια σύνολης της δημόσιας ζωής, με δεσπόζοντα στοιχεία τον ατομικισμό, την έκνομη δραστηριότητα, την αποθέωση του πλουτισμού, την τάση
επίδειξης και την ηθική εξαχρείωση, τη ρηχότητα και αδιαφορία, την ιδιώτευση και τον ‘ωχαδερφισμό’, τη διαφθορά και αναξιοκρατία, την έλλειψη αλληλοσεβασμού και τόσα άλλα. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον
εαυτό μας, ιδιαίτερα τα τελευταία τριάντα χρόνια, μετά την μεταπολίτευση
και την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, επαναπαυτήκαμε στις δάφνες
μας. Ξεχαστήκαμε και νομίσαμε ότι θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε χωρίς
να δουλεύουμε. Και αναλογίζομαι ότι το μεγαλύτερο κακό προήλθε από την
εμπέδωση της βιοθεωρίας ότι μπορείς να επιτύχεις και να απολαμβάνεις χωρίς
κόπο, θυσία, δουλειά. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. [...] Στην Ελλάδα
αυτή η νοοτροπία απέβη η κυρίαρχη ιδεολογία. Γι’ αυτό και αρχίσαμε να
ζούμε με δανεικά, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Προσπαθήσαμε να βολέψουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο. Θεωρούσαμε όποιον φοροδιαφεύγει, κλέβει, εξαπατά, παρανομεί, απαιτεί και φωνασκεί, έξυπνο, καταφερτζή [...]. Όλοι
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ανεξαιρέτως εθιστήκαμε στην αξία του εύκολου πλουτισμού και μιας αιώνιας,
όπως νομίσαμε, ευδαιμονίας. [...] Τώρα πλέον βιώνουμε τις συνέπειες των επιλογών μας» (Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιος, 2011).

Η Εκκλησία, δηλαδή, επικρίνει και τον λαό, τον οποίο δεν θεωρεί άμοιρο ευθυνών. Στον λαό, βέβαια, τοποθετεί και τον εαυτό της, αλλά χωρίς να
προχωρά σε συγκεκριμένες αναφορές σε δικά της σφάλματα και ευθύνες,
χρησιμοποιώντας πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λέγοντας χαρακτηριστικά: «πέσαμε [ως λαός] στη φιλοχρηματία, στην απληστία και στην αδάπανη καλοπέραση» (Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου, 2014), ενώ άλλες φορές
δεν είναι σαφές εάν εντάσσει τον εαυτό της στον λαό ή στους άρχοντες:
«[…] κατά την Αγία Γραφή, αδελφοί μου χριστιανοί, οι αμαρτίες μας είναι
η αιτία και για την δική μας τωρινή κρίση στην αγαπημένη μας πατρίδα. Οι
αμαρτίες όλων μας. Και των αρχόντων και του λαού» (Γόρτυνος, Ιερεμίας,
2015).

Συνολικά, πάντως, η δημόσια αυτοκριτική της Εκκλησίας είναι μάλλον
περιορισμένη αν και υποστηρίζεται ότι «εμείς οι πνευματικοί σας πατέρες
κάναμε την αυτοκριτική μας». Υπογραμμίζεται, όμως ότι αν και διέπραξαν σφάλματα, οι εχθροί της Εκκλησίας τα εκμεταλλεύτηκαν για να την
πλήξουν (Μήνυμα προς τον λαό, 2010). Η Εκκλησία καλεί όλους σε αυτοκριτική, αλλά παραμένει αόριστο στον δημόσιο λόγο της το που ακριβώς
έφταιξε η ίδια, πλην μιας γενικής αναφοράς σε σκάνδαλα που συνέβησαν
στους κόλπους της και στην αντιμετώπιση των οποίων η Εκκλησία, όπως
υποστηρίζεται, δεν υπήρξε αποφασιστική. Από την άλλη μεριά η κύρια
ευθύνη την οποία φαίνεται να αναλαμβάνει η Εκκλησία, την οποία αποδίδει και στον λαό, είναι η επιλογή και στήριξη των κυβερνώντων κατά τα
χρόνια που οδήγησαν στην κρίση.
Οι προτινόμενες λύσεις και το Ορθόδοξο habitus
Πώς θα οδηγηθούμε, λοιπόν, ως κοινωνία στην έξοδο από την κρίση; Το
κρίσιμο είναι η Εκκλησία να μην καταστεί απλώς φιλανθρωπικό ίδρυμα,
όπως αναφέρεται. Είναι πολύ σημαντικό το έργο της στο κοινωνικό πεδίο
και πρέπει να αναδειχθεί, αλλά δεν πρέπει να είναι το μοναδικό μέλημα και
να μετατραπεί σε ένα απέραντο πτωχοκομείο (Εδέσσης, Ιωήλ, 2012: 156).
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Η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια και η φιλανθρωπία κρίνονται ως πολύ
σημαντικές συνεισφορές, αλλά από τη στιγμή που, όπως έχει υποστηριχθεί, τα κύρια αίτια είναι ηθικά και πνευματικά, τότε και οι λύσεις πρέπει
να είναι αντίστοιχου περιεχομένου. Μερικές από τις προτάσεις είναι να
βάλουμε το Χριστό ξανά στη ζωή μας, να επιστρέψουμε στις διαχρονικές
και πατρογονικές μας ρίζες (Εγκύκλιος, 2011), στις παραδόσεις μας, δηλαδή «πίσω ολοταχώς», όπως αναφερέται χαρακτηριστικά.
«Πίσω ολοταχώς, για να βρούμε όσα μέχρι τώρα, έκαναν τον πολιτισμό μας
Σταθμό, στην Παγκόσμια Ιστορία: α) επαναφορά του Χριστού και της Ορθόδοξης ερμηνείας του στην καθημερινή κοινωνική μας πράξη, β) άμεση και
ταχεία διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσης σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης, γ) συστηματική γνωριμία με Κείμενα της αρχαίας ελληνικής, της
βυζαντινής και της νεώτερης Γραμματολογίας, δ) δυναμική εντρύφηση στην
Μυθολογία και στην αδιάκοπη Ιστορία μας από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, ε)
προάσπιση, ανάδειξη και προβολή της μακραίωνης χριστιανικής και λαϊκής
Παραδόσεώς μας. [...] Μόνο τότε να απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας, χωρίς
να ζητάμε να μας λυπηθούν και χωρίς να αποδίδουμε ευθύνες σε άλλους για
τα λάθη μας» (Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος, 2014).

Από εκεί και πέρα υποστήριζεται ότι η έξοδος από την κρίση θα έλθει
μέσω της αυτογνωσίας, της άρνησης του δυτικού τρόπου ζωής, δηλαδή
του ατομισμού και του πλουτισμού, της επιστροφής στον λιτό τρόπο ζωής
της Εκκλησίας και στον ασκητισμό, στην άσκηση, ως αντίδοτο στην κατανάλωση, καθώς εν κατακλείδι το habitus αποτελεί έναν τρόπο ζωής (Costa
and Murphy 2015: 7).
«Η άσκηση δεν είναι στέρηση της απόλαυσης, αλλά εμπλουτισμός της ζωής
με νόημα. Είναι η προπόνηση του αθλητή που οδηγεί στον αγώνα και στο
μετάλλιο και αυτό το μετάλλιο είναι η ζωή που νικά το θάνατο, η ζωή που
πλουτίζεται με την αγάπη. Η άσκηση είναι τότε οδός ελευθερίας, εναντίον
της δουλείας του περιττού. Είναι αυτή η δουλεία που σήμερα μας ευτελίζει»
(Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιος, 2011).
«[...] ας μη φοβηθούμε τη σκληραγωγία! Η καλύτερη πνευματική ‘αντίσταση’
είναι να περάσουμε πάνω από τη δυσκολία, κάνοντας ασκήσεις πνευματικής
ελευθερίας! Πώς δηλαδή; Με την εκούσια αποχή από τις πολλές ανέσεις και
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την πολυτέλεια, κι όταν ακόμη έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Με το να μην
επηρεαζόμαστε από το καταναλωτικό πνεύμα. Να είμαστε ολιγαρκείς» (Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος, 2011).

Ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης, λοιπόν, υποστηρίζεται ότι μόνη
ορατή λύση αποτελεί η στροφή στην πνευματικότητα και η άρνηση της
ύλης και του υλιστικού και καταναλωτικού πνεύματος. Μέσω αυτού του
λόγου περί κρίσης η Ορθόδοξη Εκκλησία προτείνει ή καλύτερα επαναπροτείνει την επιδίωξη του εκκλησιαστικού habitus, ενός τρόπου ζωής ως διέξοδο από την κρίση. Τα παραπάνω ενδεχομένως εξηγούν και την αρνητική
στάση της Εκκλησίας απέναντι στην ευμάρεια και την ευδαιμονία, που
αναφέρθηκε προηγουμένως, διότι τις αντιπαραβάλλει στον ασκητικό και
λιτό τρόπο ζωής. Κατά συνέπεια, η Εκκλησία στέκεται απέναντι σε κάθε
διατυπωμένη θεωρία ωφελιμισμού που εκλαμβάνει ως θεμέλιο της ηθικής
την αρχή της μέγιστης ευτυχίας. Πρόκειται με άλλα λόγια για επέκταση
του ασκητισμού από τους μοναχούς και τους ασκητές στους οποίους αναφερόταν ο Βέμπερ κατά την προσέγγισή του στο habitus σε όλους τους
πιστούς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι γίνεται πάντοτε με επιτυχία από
τη μεριά των ειδικών της θρησκείας (Rey 2014: 103-104).
Σύμφωνα με τα περισσότερα κείμενα πρέπει να έχουμε πίστη, θάρρος,
ελπίδα, ιδιότητες που καλλιεργεί η Εκκλησία. Εκτός αυτού, τονίζεται ότι
«δεν ταιριάζει σε εμάς τους Έλληνες και μάλιστα τους Χριστιανούς να
κατεβάσουμε τα κεφάλια μας από απογοήτευση και ηττοπάθεια» (Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου, 2014). Όλα αυτά, βεβαίως, προϋποθέτουν τη μετάνοια η οποία αποτυπώνεται στο ακόλουθο απόσπασμα περιλαβάνοντας
και καθημερινές πρακτικές:
«Η σωτηρία μας άρα από την δεινή κατάσταση, στην οποία πέσαμε, είναι η μετάνοιά μας. Μετάνοια όλων μας και των αρχόντων και του λαού. Δηλαδή: Να πάμε
να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και να κάνουμε μια σταθερή στροφή για τον
Θεό. Να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, να νηστεύουμε τις Τετάρτες
και τις Παρασκευές και τις Τεσσαρακοστές» (Γόρτυνος, Ιερεμίας, 2015).

Η εν λόγω μετάνοια, όμως, θα πρέπει να συνδυαστεί και με την επιστροφή στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση, όπως άλλωστε έχει ήδη αναφερθεί.
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«Ανάγκη μετάνοιας, αλλαγής, δηλαδή, νου, νοοτροπίας, πλεύσης είναι το
μήνυμα που εκπέμπουν όσοι έχουν την ευαισθησία να δουν την ουσία των
πραγμάτων. Αυτή τη μετάνοια διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού δύο χιλιάδες
χρόνια τώρα. [...] Κάτω από το βάρος της σοβούσης κρίσεως παρατηρούμε
ότι έρχονται στο προσκήνιο λέξεις, σχεδόν αποκηρυγμένες άλλοτε, όπως αξίες, ιδανικά, παράδοση, καλλιέργεια, πατρίδα. Θεωρούμε ότι αυτό ανήκει στις
θετικές συνέπειες της κρίσης. Χαιρόμαστε διότι πολλοί συμμερίζονται την
ανάγκη επιστροφής στις αξίες και τα ιδανικά που χαρακτήριζαν του Έλληνες,
στην ελληνικότητά μας, που ανταλλάξαμε αντί πινακίου φακής. Είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η εκ νέου ανακάλυψη της ορθόδοξης πίστης και της
ελληνικής παράδοσης που υπήρχαν στην εγχώρια κοινωνική και πνευματική
μας ζωή, προτού την ισοπεδώσει το εκκοσμικευμένο ‘life style’» (Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιος, 2011).

Το φιλότιμο των Ελλήνων, επίσης, θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει
στην έξοδο από την κρίση, διότι με αυτό και με τον ψυχικό και πνευματικό
μας πλούτο «θα νικήσουμε και πάλι» (Ανακοινωθέν 2012) και στο τέλος
«η νίκη θα είναι ελληνική και ορθόδοξη» (Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου,
2014). Η Εκκλησία από τη μεριά της θα συνεχίσει, όπως λέει, το κοινωνικό
της έργο παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και καλεί τους
πιστούς να συσπειρωθούν γύρω της γιατί «είναι η μόνη σωστική κιβωτός»
(Ανακοινωθέν 2010), ενώ υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προσεύχεται
για την έξοδο από την κρίση και ότι πρέπει να αυξήσει τον ευαγγελισμό
της κοινωνίας προτάσσοντας και διαδίδοντας τον λόγο του Θεού.
«Η μόνη ελπίδα μας θα μπορούσε να είναι η Εκκλησία. Όχι βέβαια η εκκλησία της εκκοσμίκευσης και του συμβιβασμού, όχι η εκκλησία των νεκρών
συνηθειών και της τυπολατρίας, όχι η εκκλησία της βίας και του εμπαθούς
ζηλωτισμού, όχι η εκκλησία της αδράνειας και του εφησυχασμού, όχι η εκκλησία ως εξάρτημα του κοσμικού κράτους. Η μόνη λύση είναι η Εκκλησία της
ομολογίας και του ηρωισμού η Εκκλησία του συνεπούς βίου και του αληθούς
αγιασμού, η Εκκλησία της γνήσιας αγάπης και της αυθεντικής προσευχής, η
Εκκλησία της ευλογημένης μας παράδοσης και του καινοτόμου λόγου, η Εκκλησία του σταυρωμένου και αναστημένου Χριστού» (Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος, 2013).
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Η Εκκλησία δηλαδή εμφανίζεται ως η ελπίδα και ως ενότητα της κοινωνίας, αλλά και ως νοηματοδότηση της ζωής τους ανθρώπου (Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιος, 2010: 747-756).
Μια βασική παράμετρος που απορρέει από τα παραπάνω είναι η σχέση θρησκείας και ηθικής, η οποία είναι μακραίωνη και πολύ ισχυρή. Η
όποια συζήτηση σχετικά με το ήθος και την ηθική ενός ανθρώπου ή μίας
κοινωνίας οδηγεί συνειρμικά τους περισσότερους στη θρησκεία και στις
ηθικές της εντολές και διδασκαλίες. Υπό αυτό το πρίσμα για τη θρησκεία
η ηθική είτε υπάρχει εντός του ανθρώπου κατά τρόπο έμφυτο, δοσμένη
από τον Θεό και έγκειται στον άνθρωπο να την πραγματώσει ακολουθώντας τις θεϊκές εντολές είτε δεν υπάρχει καθόλου.4 Η άμεση συνέπεια
αυτής της αντίληψης είναι προφανώς ότι η Εκκλησία είναι εκείνη που
αφενός διαφυλάσσει αυτή τη θρησκειοποιημένη ηθική και αφετέρου τη
διδάσκει και τη μεταδίδει στους ανθρώπους, που με τη σειρά τους οφείλουν να την ακολουθούν και να την εφαρμόζουν πραγματοποιώντας το
ορθόδοξο habitus το οποίο τους προσφέρεται (Grusendorf 2016: 10).
Εκείνο που πράττει, ή κηρύσσει η Εκκλησία πρέπει να ακολουθείται από
τους πιστούς, αλλά και την κοινωνία συνολικά, διότι σύμφωνα με αυτήν
την προσέγγιση η Εκκλησία κατέχει την αλήθεια περί του ηθικά ορθού.
Ιδιαίτερα, από τη στιγμή που αναφερόμαστε στη Χριστιανική θρησκεία,
για την Εκκλησία ο άνθρωπος μετά το προπατορικό αμάρτημα5 είναι
αμαρτωλός και παρότι μπορεί να κάνει καλές πράξεις διακρίνεται από
ένα μόνιμο και αιώνιο αίσθημα ενοχής και κατά συνέπεια πρόκειται να
τιμωρηθεί σε περίπτωση ηθικού παραπτώματος. Η Εκκλησία, συνεπώς,
ιδιοποιείται την ηθική και θεωρεί ότι ηθικό είναι μόνο ό,τι πρεσβεύει η
ίδια και επιπλέον εμφανίζεται ως ο υπερασπιστής της ηθικής τάξης. Η
συζήτηση περί θρησκειοποίησης της ηθικής μέσω του σχήματος αμαρτία,
ενοχή, τιμωρία σχετίζεται άμεσα με την κρίση, όπως φαίνεται από τον
λόγο της Εκκλησίας, διότι η αμαρτία δια του υλισμού, του ευδαιμονισμού
4
5

Εκτός από τις θρησκείες, όμως, οι οποίες ανέπτυξαν τη θέση περί του έμφυτου της
ηθικής, υπήρξαν και αρκετοί φιλόσοφοι, οι οποίοι υποστήριξαν παρόμοιες θέσεις σχετιζόμενες είτε με τον Θεό είτε με τη φύση (Καντ, 2004, Μπεργκσόν, 2006).
Η λέξη αμάρτημα όπως και πλείστες άλλες έχει υποστεί ανανοηματοδότηση και ενδεχομένως παρερμηνεία από τη χριστιανική θρησκεία. Στα αρχαία ελληνικά αμαρτία
σημαίνει απλώς αστοχία και μάλιστα αστοχία στόχου κατά τη σκοποβολή, στη ρίψη του
ακοντίου ή του βέλους.
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και της κατανάλωσης οδήγησε στην ενοχή και εν συνεχεία στην τιμωρία
με την κρίση, και συνεπώς η λύση θα έρθει μέσω της μετάνοιας και της
επιστροφής στην ηθική που κηρύσσει η Εκκλησία.
Συμπεράσματα
Από την παραπάνω ανάλυση του δημόσιου εκκλησιαστικού λόγου καθίσταται προφανές το σχήμα που περιγράφηκε στην αρχή σχετικά με την
οικονομική κρίση καθώς οι τρεις άξονες επί των οποίων δομείται ως επί
το πλείστον είναι οι αιτίες, οι υπεύθυνοι και οι λύσεις. Ο εκκλησιαστικός
λόγος είναι ηθικολογικός εν τέλει με τη διπλή σημασία της λέξης καθώς
αφενός προτείνεται ένα ηθικό σύστημα και συζητείται η ηθική πρόταση
της Εκκλησίας, αλλά αφετέρου εντοπίζονται και ηθικολογικές αναφορές
με στενό και δογματικό πνεύμα, ιδίως σε σχέση με την ευδαιμονία, την ευμάρεια και την ευημερία, λέξεις που φαίνεται να στιγματίζονται αρνητικά
καθώς και σε σχέση με την ύλη, την κατανάλωση και το σώμα. Οι υπεύθυνοι αν και σε καμία περίπτωση δεν προσωποποιούνται μέσω της αναφοράς ονομάτων, καταδεικνύονται στον πολιτικό χώρο, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο και βεβάιως στον δημόσιο τομέα και στο σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας. Η Εκκλησία ασκεί πολύ περιορισμένη αυτοκριτική
και συνήθως εντάσσει τον εαυτό της στον λαό χρησιμοποιώντας πρώτο
πληθυντικό πρόσωπο, αποφεύγοντας να αναφέρει συγκεκριμένες ευθύνες,
ενώ εκ των πραγμάτων ασκεί εξουσία και έχει ηγεμονική θέση εντός της
κοινωνίας, ιδίως σε θέματα πνευματικά και ηθικά.
Ειδικότερα για την ελληνική περίπτωση και πιο συγκεκριμένα για την
κρίση η Ορθόδοξη Εκκλησία επιδιώκει την εφαρμογή από τους πιστούς
της, αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία του εκκλησιαστικού ή ακριβέστερα του ορθόδοξου habitus, το οποίο η ίδια καλλιεργεί στους κόλπους
της και προσπαθεί να μεταδώσει στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Εν
κατακλείδι, η κύρια πρόταση από τη μεριά της Εκκλησίας είναι η επιστροφή στο ορθόδοξο habitus, στον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής, ο οποίος περιλαμβάνει σχηματικά ένταξη ή επανένταξη στους κόλπους της Εκκλησίας,
τήρηση των κανόνων και των τελετουργιών κατά το τυπικό της Ορθοδοξίας, ασκητισμό και άρνηση του δυτικού, καταναλωτικού, υλιστικού τρόπου
ζωής και αναζήτηση της πνευματικότητας που κατά την Εκκλησία απουσιάζει. Θα μπορούσαμε με άλλα λόγια να ισχυριστούμε ότι ο Badiou (1998:
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19) δεν έχει δίκιο όταν υποστηρίζει ότι οι Εκκλησίες συνήθως λένε τι να
μην κάνει κανείς στο ηθικό πεδίο και όχι τι πρέπει να κάνει, διότι για την
περίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα η Εκκλησία φαίνεται να
έχει πρόταση και αυτή είναι η πιστή καλλιέργεια του ορθόδοξου habitus.
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Abstract
During the last years public discourse in Greek society is dominated by
one word: Crisis. The material that one could collect regarding the crisis
available in the public discourse from the media, social media, the Internet,
politics, institutions, etc. is extremely large. The purpose of the current
paper is to focus on the public discourse of the Orthodox Church of Greece
about the economic crisis. The main goal is to study the public discourse
of the Church and document the way the crisis is presented, explained and
analysed as well as the solutions suggested from the part of the Church in
order to confront and overcome it. The reason behind the selection of the
Church’s discourse is because the Orthodox Church despite the criticism
it receives during the last years is still an important institution within the
Greek society and maintains strong and close relationships with the state.
Having the above in mind the main questions that this paper will try to
answer are the following: Is the Orthodox Church referring to the current
crisis? Which kind of wording does the Church use in order to refer to
the crisis? Who are considered responsible for the crisis according to the
Church’s discourse? Which are considered the causes of this economic but
also socio-political crisis? Are there any solutions suggested by the Church
in order to overcome it? Based on the fact that the Orthodox Church, as
every religious institution, is an agent that re-produces moral and moralistic
discourses and practices it is going to be supported that the main arguments
of the Church regarding the crisis are of a moral/ moralistic background
and that the main cause of the crisis is moral or the lack of morality. Further
to that, it is going to be examined if the solution the Church promotes is the
(re-)construction and (re-)production of the religious habitus, in this case
of a specific Orthodox habitus. Building on the concept of habitus coming
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from Aristotelian ethics and then elaborated by major sociologists like M.
Weber but basically by P. Bourdieu, the hypothesis under examination
is that the Orthodox Church supports the re-entrance of the Orthodox
habitus in people’s everyday lives as the exclusive and efficient solution
available. This habitus is founded on the denial of materialism and the
consumerist paradigm and on the turn to spirituality reproducing this way
the division between the material and the spiritual and clearly supporting
the primacy of spirit. The public discourse under analysis is composed
by encyclical letters, speeches, leaflets, media outlets, interviews, online
texts, etc. all related to the economic crisis and coming mainly from higher
clergy members of the Church and the method that will be applied to this
collected material is the thematic content analysis.
Λέξεις-κλειδιά: Ορθόδοξη Εκκλησία, habitus, δημόσιος λόγος, οικονομική κρίση, ανάλυση περιεχομένου

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΕ ‘ΚΡΙΣΗ’:
Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελεονώρα Ναξίδου*
Εισαγωγικά
Ο εθνικός διαχωρισμός των ορθόδοξων υπηκόων της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας ήταν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που συντελέστηκε
σταδιακά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα σε συνάρτηση με την ανάδυση
εθνικών κινημάτων και τη δημιουργία κρατών-εθνών. Η παραδοσιακή κατηγοριοποίησή τους με βάση τη θρησκεία κατέστη προβληματική και δεν
μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που έθετε η επικράτηση της εθνικής ιδεολογίας. Καθώς ο θρησκευτικός δεσμός γινόταν
όλο και πιο αδύναμος, η μέχρι τότε ενιαία κοινότητα των Ορθοδόξων της
Ανατολής άρχισε να διασπάται και στη θέση της αναδύθηκαν νέες επιμέρους συλλογικότητες εθνικού χαρακτήρα.1 Υπ’ αυτές τις συνθήκες η συνεχής ενδυνάμωση των εθνικών αισθημάτων συμβάδιζε με την προοδευτική
εξασθένιση της θρησκευτικής ομοψυχίας, η οποία όμως εξακολουθούσε
να υφίσταται, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870, παρότι η πολιτική αυτονομία ή ανεξαρτησία των Σέρβων, των Ελλήνων και
των Ρουμάνων είχε ήδη συνοδευτεί από την ανακήρυξη της εκκλησιαστικής τους αυτοτέλειας, έστω και μονομερώς στην αρχή. 2 Κατ’ αυτόν τον
τρόπο η απώλεια της οικουμενικότητας και η συνακόλουθη εθνικοποίηση
της ορθόδοξης Εκκλησίας στα Βαλκάνια είχαν ήδη φθείρει τον συνεκτικό
*
1
2

Ελεονώρα Ναξίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. E-mail: enaxidou@he.duth.gr
Κονόρτας (2012: 263-303), Σταματόπουλος (2010: 441-472).
Η Σερβία απέκτησε εκκλησιαστική αυτονομία το 1831, έναν χρόνο μετά από την
πολιτική, και ανεξάρτητη εκκλησία το 1879 και πάλι αμέσως μετά από την πολιτική
ανεξαρτησία. Βλέπε: Aleksov (2014: 65-100). Η Ελλάδα και η Ρουμανία ανακήρυξαν
μονομερώς το αυτοκέφαλο των εκκλησιών τους το 1833 και το 1864 αντίστοιχα, λίγα
χρόνια μετά τη σύστασή τους σε κράτος (1830 και 1859) και χρειάστηκε να περιμένουν
περίπου είκοσι χρόνια για την επίσημη συγκατάθεση του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Για την Ελλάδα βλέπε: Frazee (1987), Stamatopoulos (2014: 34-64). Για τη
Ρουμανία βλέπε: Leustean (2014: 101-163).
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ιστό της ομοδοξίας, πριν η ενοποιητική της δύναμη δεχθεί το ισχυρότερό
της πλήγμα, από το οποίο ουδέποτε ανέκαμψε, κατά την περίοδο 18701872 με αφορμή τις εξελίξεις στο βουλγαρικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Συγκεκριμένα, το 1870 οι Βούλγαροι απέκτησαν εθνική εκκλησία, υπό την
ονομασία εξαρχία, με διάταγμα των οθωμανικών αρχών και χωρίς τη συγκατάθεση του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, με το οποίο είχαν
έρθει προηγουμένως σε οξεία αντιπαράθεση εξαιτίας της άρνησής του να
τους παραχωρήσει εκκλησιαστική αυτονομία. Η ρήξη κορυφώθηκε δύο
χρόνια αργότερα, το 1872, οπότε η εξαρχία κηρύχθηκε σχισματική εκκλησία με απόφαση Μεγάλης Τοπικής Συνόδου, την οποία συγκάλεσε το πατριαρχείο.3 Στη συνέχεια, η συνύπαρξη δύο ορθόδοξων εκκλησιαστικών
οργανώσεων στα ευρωπαϊκά οθωμανικά εδάφη είχε ως επακόλουθο την
εκδήλωση έντονου ανταγωνισμού για τον καθορισμό των ορίων δικαιοδοσίας της καθεμιάς. Με δεδομένες μάλιστα τις πολιτικές του διαστάσεις, ο
ανταγωνισμός αυτός σύντομα εξελίχθηκε και σε εθνικό, στον οποίο εμπλέχτηκαν το νεοσύστατο βουλγαρικό (1878), το ελληνικό και το σερβικό
κράτος με βασικό διακύβευμα τη διεκδίκηση του μελλοντικού πολιτικού
ελέγχου των βαλκανικών επαρχιών που τελούσαν ακόμη υπό οθωμανική
κυριαρχία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η αρχική εκκλησιαστική διαμάχη επεκτάθηκε πρώτα στο πεδίο της εκπαίδευσης, η οποία κλήθηκε να συμβάλει
καθοριστικά στη διάπλαση εθνικών ταυτοτήτων, για να καταλήξει κατόπιν
σε ένοπλη σύγκρουση στις αρχές του 20ου αιώνα.
Πριν όμως διαρραγεί ανεπανόρθωτα, η θρησκευτική αλληλεγγύη επηρέαζε τις σχέσεις των βαλκανικών εθνοτήτων ενθαρρύνοντας την προοπτική της μεταξύ τους συνεργασίας εναντίον της Oθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία είχε αναδειχθεί σε κοινό εχθρό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
ο αγώνας τους για την απόκτηση ξεχωριστής πολιτικής υπόστασης διεξαγόταν συγχρόνως σε δύο επίπεδα: πρωτίστως σε εθνικό με στόχο την
αποδέσμευση από τον ‘οθωμανικό ζυγό’ και δευτερευόντως σε θρησκευτικό εναντίον των μουσουλμάνων-απίστων. Εντός του ιδεολογικού αυτού
πλαισίου το κοινό εκκλησιαστικό παρελθόν και η κοινή θρησκευτική τους
πίστη σε συνδυασμό με την αρχική τουλάχιστον ταύτιση των εθνικών τους
επιδιώξεων συνιστούσαν ευνοϊκές προϋποθέσεις σύμπραξης, με σκοπό
3

Ενδεικτική βιβλιογραφία για το βουλγαρικό εκκλησιαστικό ζήτημα: Σταματόπουλος
(2003), Ματάλας (2003), Nikov (2008), Boneva (2010), Naxidou, (2012: 25-42).
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την αποτελεσματικότερη προώθηση των σχεδίων τους. Το παρόν άρθρο
επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο που έπαιξε η ομοδοξία στις απόπειρες
βαλκανικής συνεργασίας μεγαλύτερης ή μικρότερης εμβέλειας, ώστε να
ανιχνεύσει τον τρόπο με τον οποίο η παραδοσιακή προνεωτερική κοσμοθεώρηση παρά την ‘αντίσταση’ που πρόβαλε, υπερκεράστηκε τελικά από
τις νεωτερικές ιδέες με αποτέλεσμα ο χριστιανός αδελφός να μεταμορφωθεί σε εθνικό Άλλο και μάλιστα εχθρό.
Εθελοντές εθνικοί Άλλοι στα βαλκανικά επαναστατικά κινήματα
Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το προνεωτερικό στό νεωτερικό
ιδεολογικό περιβάλλον, μια από τις εκδηλώσεις συνεργασίας, και μάλιστα
η μόνη που είχε τελικά αντίκρισμα, αφορούσε την εθελοντική συμμετοχή
στα ένοπλα εθνικά κινήματα μελών άλλων εθνοτικών/εθνικών ομάδων.
Έτσι για παράδειγμα, στην πρώτη σερβική εξέγερση (1804-1813) διάφοροι χριστιανοί Βαλκάνιοι αγωνίστηκαν μαζί με τους Σέρβους.4 Ενδεικτική
είναι η μαρτυρία του Τριαντάφυλλου Δούκα, Καστοριανού εμπόρου εγκατεστημένου στο Σεμλίνο, στην έμμετρη Ιστορία των Σλαβενο-Σέρβων:
Ἀνάμεσα στὸ στράτευμα, αὐτὸ τῶν Σερβιάνων
Πολλοὶ δὲν ἐγνωρίζονταν ὁ εἷς ἀπὸ τὸν ἄλλον
Ὡσὰν ὁποῦ συνάζονταν, ἀπ’ ὅλα δὲ τὰ μέρη
Βουλγάροι δὲ περσσότεροι, βλάχοι δὲ καὶ Ῥωμαῖοι.5

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων είναι γνωστό ότι στο επαναστατικό
τους εγχείρημα συνέδραμε τους Σέρβους μια ομάδα καταδιωγμένων από
τον Αλή πασά αρματωλών της περιοχής του Ολύμπου, μεταξύ των οποίων
ο Νίκος Τσάρας (Νικοτσάρας) και ο Καρατάσος, έχοντας ως επικεφαλής
τον οπλαρχηγό Γεωργάκη Ολύμπιο, ο οποίος είχε έρθει προηγουμένως σε
συνεννόηση με τον ηγέτη των επαναστατών Καραγεώργη, μέσω του αδελφοποιτού του αρχιστράτηγου Βέλκο Πέτροβιτζ.6
4
5
6

Για την ελληνική συμβολή στις σερβικές εξεγέρσεις (1804-1830) κλασική είναι η μελέτη: Λάσκαρις (1936). Ένα πιο σύγχρονο άρθρο όπου και σχετική βιβλιογραφία: Βακαλόπουλος (1967: 264-276).
Δούκας (1807: 91). Το κείμενο επανεκδόθηκε μαζί με μετάφραση στα σερβικά:
Triandafilo Dyka (2004).
Το περιστατικό αφηγείται ο Γούδας χρονολογώντας το όμως λανθασμένα στα τέλη
του 18ου αιώνα. Βλέπε: Γούδας (1872: 399-402). Ο Γεωργάκης Ολύμπιος φαίνεται ότι
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Ανάλογη και ενδεχομένως μεγαλύτερη ήταν η ανταπόκριση των ορθόδοξων Βαλκάνιων στην ελληνική επαναστατική κινητοποίηση, η οποία
κορυφώθηκε στην Πελοπόννησο το 1821. Όπως έχει ήδη αποκαλύψει η
αρχειακή έρευνα, Σέρβοι, Μολδαβοί, Βλάχοι και Βούλγαροι πρόσφεραν
πολεμικές υπηρεσίες στην ανεπιτυχή επαναστατική απόπειρα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, 7 ενώ Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Βούλγαροι ενίσχυσαν τους Έλληνες στον αγώνα της ανεξαρτησίας τους στον
νότιο ελλαδικό χώρο.8 Οι πιο διακεκριμένοι μεταξύ των τελευταίων που
μάλιστα ανήλθαν και στον βαθμό του στρατηγού, ήταν ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης9 και ο Χατζηχρήστος Βούλγαρης, σερβικής καταγωγής παρά
το επώνυμο που του δόθηκε, του οποίου η βιογραφία αποτελεί ενδεικτικό
παράδειγμα της ρευστότητας των εθνικών ταυτοτήτων στα Βαλκάνια πριν
από τη σταδιακή αποκρυστάλλωσή τους εντός των κρατών-εθνών.10 Εν
προκειμένω ούτε η έλευση του Χατζηχρήστου στον ελλαδικό χώρο, αλλά
ούτε και η σταδιοδρομία του στην ελληνική επανάσταση ήταν εξαρχής
προσωπική του επιλογή. Είχε βρεθεί το 1821 εντός της πολιορκούμενης
από τον Κολοκοτρώνη Τριπολιτσάς ως μισθοφόρος στην υπηρεσία του
βαλή της Πελοποννήσου Χουρσίτ πασά. Αυτομόλησε όμως στο ελληνικό
στρατόπεδο μετά από τη μάχη στο Βαλτέτσι σύμφωνα με τον βιογράφο
του ή αιχμαλωτίστηκε από τους Έλληνες μετά την άλωση της Τρίπολης
σύμφωνα με την εκδοχή των Ελλήνων αγωνιστών.11 Σε κάθε περίπτωση,
τόσο η αλλαγή της στάσης του, όσο και η αποδοχή του από τους πρώην αντιπάλους του οφειλόταν στην κοινή χριστιανική πίστη, γεγονός στο
οποίο συγκλίνουν όλες οι αφηγήσεις. Παραθέτουμε ενδεικτικά τη μαρτυρία του Γενναίου Κολοκοτρώνη: «Μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς Τριπολιτσᾶς
ήταν χριστιανός αλβανικής εθνοτικής καταγωγής, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στα
έγγραφα της προαγωγής του σε συνταγματάρχη και της αναγόρευσής του σε ιππότη
του τάγματος της Αγίας Άννας, τα οποία αφορούσαν τη συμμετοχή του στους Ρωσοτουρκικούς πολέμους της περιόδου 1806-1812. Τα έγγραφα αυτά παραθέτει ο Γούδας
στο παραπάνω σύγγραμμα σελ. 405 και 408.
7 Βλέπε ενδεικτικά τον ονομαστικό κατάλογο των Φιλικών που είχαν εισέλθει σε ρωσικό
έδαφος και συλληφθεί από τις αρχές επειδή είχαν συμμετάσχει στο αποτυχημένο εγχείρημα του Υψηλάντη, τον οποίο εξέδωσε ο Τόντοροφ (1982: 193-294).
8 Βλέπε ενδεικτικά: Πρωτοψάλτης (1979: 65-88), Λουκάτος (1979: 101-151), TodorovTraikov (1971), Traikov (1980: 47-53).
9 Χρυσολόγης (1876).
10 Για τον Χατζηχρήστο βλέπε: Naxidou, (2011: 319-334).
11 Naxidou (2011: 322-323).
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ἦλθεν καὶ ὁ Νικηταρᾶς, ὅπου μιὰν ἡμέραν εἶδεν τραβῶντα τὸν ρηθέντα
Χατζηχρῆστον ἀπὸ τινὰς Ἕλληνας διὰ νὰ τὸν φονεύσουν, κάμνοντας ὁ
ρηθεὶς Χατζηχρῆστος τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐννοοῦσεν ὅτι ἦταν χριστιανὸς, διότι δὲν ἤξευρεν ἑλληνικά διόλου, παρὰ τούρκικα καὶ γουργάρικα. Εὐσπλαχνισθεὶς ὁ Νικήτας τὸν ἐγλίτωσεν ἀπὸ τὸν κίνδυνον...».12 Ο
βιογράφος του Χατζηχρήστου Παναγιώτης Σπορίδης μάλιστα υποστηρίζει
το 1855, αναμφίβολα με αρκετή δόση υπερβολής, ότι η θρησκευτική ταυτότητα υπερείχε έναντι κάθε άλλης, ακόμη και της εθνικής: «ἡ δύναμις
τῆς θρησκείας, κατισχύουσα κατὰ πάσης σχέσεως καὶ καταγωγῆς, συνδέει
ἀδιαῤῥήκτως, τοὺς ὁπουδήποτε τόπου καὶ χρόνου τεταγμένους ὁμοθρήσκους· οὔτε δόγματα δυναστῶν, οὔτε πολιτειῶν ψηφίσματα, οὔτε Βασιλέων διατάγματα, οὔτε ἐθνῶν Νόμοι δύνανται να χαλαρώσωσι ποσῶς τὸν
δεσμὸν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον ἐπιτείνουσιν αὐτὸν...».13
Κλείνοντας αυτή την ενότητα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το ζήτημα της εθελοντικής συμμετοχής ‘αλλοδαπών’ στις εθνικές εξεγέρσεις είναι
ευρύ και όχι ιδιαίτερα μελετημένο. Η σημαντικότερη δυσκολία ως προς τη
διερεύνησή του οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό της εθνοτικής καταγωγής των ατόμων. Ο τόπος προέλευσης είναι απλώς ενδεικτικός με δεδομένο ότι στις περισσότερες
περιοχές των Βαλκανίων οι πληθυσμοί ήταν εθνοτικά μικτοί. Όσο για τα
επώνυμα π.χ. Λάμπρος Σέρβος14 πολλές φορές δίνονταν αυθαίρετα κυρίως λόγω αδυναμίας λεκτικής επικοινωνίας, η οποία μπορούσε να οδηγήσει
σε παρανοήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Χατζηχρήστου,
ο οποίος επωνομάστηκε Βούλγαρης από τους Έλληνες συμμαχητές του,15
παρότι καταγόταν από το Βελιγράδι και το πραγματικό του επώνυμο ήταν
Ντάγκοβιτς, τουλάχιστον σύμφωνα με τον υπασπιστή και βιογράφο του Παναγιώτη Σπορίδη. 16 Επιπρόσθετα δεν ήταν λίγοι οι Βούλγαροι αστοί κυρίως,
οι οποίοι, υπό την επίδραση της ελληνικής κουλτούρας εξελλήνιζαν τα ονόματά τους. Έτσι ο Γριγκόρ Παρλίτσεφ έγραφε στα ελληνικά υπογράφοντας
ως Γρηγόριος Σταυρίδης μέχρι το 1860, πριν δηλαδή υιοθετήσει οριστικά
12
13
14
15
16

Γενναίος Κολοκοτρώνης (1955: 100).
Σπορίδης (1855: 7).
Λουκάτος (1979: 143).
Βλέπε ενδεικτικά τα έγγραφα που εξέδωσε ο Σπύρος Λουκάτος (1979: 139-142).
Σπορίδης (1855: 8). Αλλά κι ο ίδιος ο Χατζηχρήστος υπογράφει ως Τάνγκοβιτζ, σε
επιστολή προς τη σύζυγό του Μαρία: Γ.Α.Κ. Υπουργείο Πολέμου Φ. 152.
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τη βουλγαρική εθνική ταυτότητα,17 ενώ ακόμη και ο Γκεόργκι Ρακόβσκι,
πρωταγωνιστική φυσιογνωμία του βουλγαρικού εθνικού κινήματος, για τον
οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω, την εποχή που φοιτούσε στη Μεγάλη του
Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη (1837-1841) συνέτασσε επιστολές
στα ελληνικά με την υπογραφή Σάββας Στεφανίδης.18 Όλα τα παραπάνω
παραδείγματα αποτελούν μια επιπρόσθετη απόδειξη ότι οι εθνικές ομάδες
δεν είχαν συγκροτηθεί ακόμη και ως εκ τούτου τόσο η εικόνα του εθνικού
Εαυτού, όσο και η εικόνα του εθνικού Άλλου ήταν υπό διαμόρφωση.
Απόπειρες οργάνωσης κοινής επαναστατικής-πολεμικής δράσης
Θα εξετάσουμε τώρα τη συμβολή της θρησκευτικής αλληλεγγύης σε
μια άλλη έκφραση του πνεύματος συνεργασίας η οποία αφορούσε τις πρωτοβουλίες συντονισμού των επαναστατικών ή πολεμικών ενεργειών εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που προήλθαν είτε από μυστικές
οργανώσεις όπως η Φιλική Εταιρεία είτε από εθνικούς αγωνιστές όπως
ο Βούλγαρος Γκεόργκι Ρακόβσκι είτε από ηγεμόνες νεοσύστατων κρατών-εθνών όπως ο Σέρβος Μιχαήλ Ομπρένοβιτς.
Παρόλο που πρωταρχικός της στόχος ήταν αναμφίβολα η απελευθέρωση της Ελλάδας από την οθωμανική κυριαρχία, η Φιλική Εταιρεία
υπολόγιζε ιδιαίτερα στην επαναστατική σύμπραξη με άλλους ομόθρησκους Βαλκάνιους και κυρίως με τους Σέρβους, οι οποίοι υπόκειντο σε
καθεστώς de facto αυτονομίας από το 1815 ως αποτέλεσμα της δεύτερης
εξέγερσής τους (1815-1830).19 Με την πρόθεση λοιπόν να συμμαχήσουν
μαζί τους, το 1817 οι Φιλικοί προσέγγισαν μέσω του Γεωργάκη Ολύμπιου
τον Καραγεώργη, επικεφαλής της πρώτης ένοπλης σερβικής κινητοποίησης (1804-1813), ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην υπό ρωσική διοίκηση
Βεσσαραβία μετά την καταστολή του εγχειρήματος. Πράγματι ο Καραγεώργης αποδέχθηκε την πρόσκληση και μυήθηκε στην Εταιρεία δίνοντας
όρκο «ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος δὲ, τῆς Σερβίας καὶ ὅλων τῶν ὑπὸ τοὺς Τούρκους Χριστιανῶν ἄνευ διαφορᾶς ἐθνικότητος καὶ δόγματος πᾶσαν αὑτοῦ
τὴν συνδρομὴν πρὸς ἀπόσεισιν τοῦ τυραννικοῦ ζυγοῦ».20 Κατόπιν προς
17 Naxidou (2015: 362).
18 Arhiv na Rakovski (1953: 3-16).
19 Για τις δύο σερβικές εξεγέρσεις (1804-1813) και (1815-1830) βλέπε: Τζώρτζεβιτς
(1970: 7-73).
20 Φιλήμων (1859α: 8).
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εφαρμογή των συμφωνηθέντων εισήλθε μυστικά στη Σερβία, όπου αφού
αναλάμβανε και πάλι ηγετικό ρόλο, θα συντόνιζε τη δράση του με αυτή
των Φιλικών. Το σχέδιο αυτό όμως κάθε άλλο παρά ρεαλιστικό ήταν, καθώς δεν είχε λάβει υπόψη τις εξελίξεις στη Σερβία. Νέος ηγέτης του αγώνα
για την αναγνώριση αυτόνομης σερβικής ηγεμονίας είχε αναδειχθεί ο Μίλος Ομπρένοβιτς, ο οποίος μάλιστα είχε προκρίνει τη διπλωματική έναντι
της επαναστατικής οδού για τη διευθέτηση του σερβικού ζητήματος. Για
να αποτρέψει λοιπόν την αμφισβήτηση της κυρίαρχης θέσης του και την
ανατροπή της πολιτικής που ακολουθούσε, διέταξε τη δολοφονία του Καραγεώργη.21 Οι Φιλικοί συνέχισαν παρολ’ αυτά να επιζητούν τη σερβική
συνεργασία ερχόμενοι σε επαφή με τον Μίλος, ο οποίος όμως περιοριζόταν σε αόριστες υποσχέσεις και τηρούσε στάση αναμονής.22 Συγχρόνως
το Σχέδιον Γενικόν, το οποίο συντάχθηκε το 1820, μετά την ανάληψη της
ηγεσίας της Εταιρείας από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, πρόβλεπε τη μετάβαση ενός ‘αποστόλου’ στους Μαυροβούνιους για να τους παροτρύνει και
αυτούς σε κοινή επαναστατική δράση.23 Τέλος λίγο πριν από την έναρξη
της εξέγερσης στη Μολδοβλαχία, ο Υψηλάντης απηύθυνε στον Μίλος μια
πρόταση για συνθήκη συμμαχίας, την οποία όμως ο τελευταίος δεν έλαβε ποτέ, γιατί ο κομιστής του εγγράφου συνελήφθη από τις οθωμανικές
αρχές.24 Το κείμενο άρχιζε με επίκληση στην Αγία Τριάδα και στο Θεό:
«Ἐν ὀνόματι τῆς Παναγίας Τριάδος καὶ ἔμπροσθεν τοῦ ἀκοιμήτου καὶ
παντεφόρου ὄμματος τοῦ πανταχοῦ παρόντος ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἰδοὺ ἐκτίθενται ἤδη καὶ ἐγγράφως αἱ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Σερβίας ἀμοιβαῖαι συνθῆκαι· ἔνθα, ἐκτελεσθέντων πρῶτον κατὰ τὸ εἰκὸς τῶν πρὸς Θεὸν εὐχῶν
καὶ εὐλογιῶν...»,25 ενώ οι συμβαλλόμενοι έδιναν τη συγκατάθεσή τους «ἐν
καθαρῶ συνειδότι, ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ τίμιοι ἄνθρωποι». 26

21 Οι πληροφορίες για τις επαφές των Φιλικών με τον Καραγεώργη προέρχονται κυρίως
από τη βιογραφία του Γεωργίου Λεβέντη, την οποία περιέλαβε ο Γούδας στο έργο του
Βίοι Παράλληλοι: Γούδας (1872: 127-133). Βλέπε επίσης: Φιλήμων (1859α: 6-10).
22 Την αλληλογραφία μεταξύ των Φιλικών και του Μίλος Ομπρένοβιτς δημοσιεύει ο Φιλήμων (1859α: 251-256).
23 Φιλήμων (1859α: 48).
24 Φιλήμων (1859α: 117-120). Για τις συνεννοήσεις μεταξύ Φιλικών και Σέρβων βλέπε
επίσης: Παπαδόπουλος (1979: 51-64).
25 Φιλήμων (1859α: 117).
26 Φιλήμων (1859α: 118).
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Εκτός από τις εγγενείς δυσκολίες, η αποτυχία των Φιλικών να οργανώσουν επαναστατικό κίνημα από κοινού με τους Σέρβους οφειλόταν
κυρίως στο γεγονός ότι η κάθε πλευρά πρότασσε τα δικά της εθνικά συμφέροντα έναντι του θρησκευτικού δεσμού, τα οποία εν προκειμένω δε
συνέπιπταν σε τέτοιο βαθμό ώστε να οδηγήσουν εν τέλει σε σύμπραξη.
Ενδεικτική είναι η διατύπωση του άρθρου Ζ´ του Γενικού Σχεδίου, το
οποίο υιοθέτησε προς εφαρμογή η Φιλική Εταιρεία: «Λέγομεν ὅμως, ὅτι
συμφερότερον εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ ν᾽ ἀρχίσουν οἱ Σέρβοι, διὰ νὰ ὁρμήσῃ ἐκεῖσε ὁ ἐχθρὸς· ἐπειδὴ, ἂν ἡμεῖς ἀρχίσωμεν οἱ Πελοποννήσιοι, τὸ
βάρος τῆς έχθρικῆς φάλαγγος θέλει ἐπιπέσει εἰς ἡμᾶς· οἱ δὲ Σέρβοι ἀρχινῶντες μετὰ ταῦτα, ἴσως διόλου δὲν ἀπαντήσουν ἐχθρὸν, καὶ ἐκ τούτου
ἕπεται νὰ προχωρήσουν, ὅσον δὲν συμφέρει εἰς τὴν Ἑλλάδα και Θρᾴκην.
Λοιπὸν ὁ πελεμος (sic) νὰ ἐκραγῇ ἀπὸ Σερβίας, διὰ νὰ κατορθώσουν
οἱ Ἕλληνες τοὺς σκοποὺς των εὐκολώτερα· ἢ τέλος πάντων συγχρόνως
μὲ τὴν Ἑλλάδα.».27 Στο συγκεκριμένο παράθεμα μάλιστα, εκτός από τη
ρητή παραδοχή υστεροβουλίας υπάρχει και μια νύξη που προϊδεάζει για
τον ελληνοσερβικό εθνικό ανταγωνισμό, ο οποίος έμελλε να εκδηλωθεί
πολλές δεκαετίες αργότερα.
Την εθνική ιδιοτέλεια συνόδευε και η δυσπιστία, την οποία η ομοδοξία αδυνατούσε να υπερκεράσει, όπως φαίνεται στο επόμενο άρθρο (Η´)
του ίδιου σχεδίου: «Προσεκτέον, μήπως ἀπατηθῶμεν ἀπὸ τοὺς Σέρβους·...
Ὅθεν οἱ ἀπεσταλμένοι τόσον εἰς Σερβίαν, ὅσον εἰς Μοντενέγρους, πρέπει
νὰ συνδέσωσι τὴν συμμαχίαν μὲ τόσον ἱερὰ καὶ ἐσφιγμένα δεσμὰ, ὥστε
μὲ κανένα τάξιμον τῆς Πόρτας νὰ μὴν ἐνδώσουν, ἀλλὰ νὰ ἦναι ὑπόχρεοι,
ἐπειδὴ ὁ πόλεμος γίνεται περὶ πατρίδος καὶ θρησκείας».28
Παρόμοιες ασυμβατότητες, δηλαδή η διάσταση των εθνικών συμφερόντων και η έλλειψη εμπιστοσύνης οδήγησαν σε ρήξη τους Φιλικούς
με τον, περιστασιακό όπως αποδείχτηκε, σύμμαχό τους Τούντορ Βλαντιμηρέσκου,29 παρόλο που οι μεταξύ τους συνεννοήσεις είχαν τελεσφορήσει αρχικά30 αποφέροντας τη συντονισμένη επαναστατική ανάφλεξη στη
Βλαχία και τη Μολδαβία στις αρχές του 1821. Παρότι στις προκηρύξεις
27
28
29
30

Φιλήμων (1859α: 50).
Φιλήμων (1859α: 50).
Για τον Βλαντιμηρέσκου βλέπε: Castellan (2002: 123-127).
Για το είδος της συνεργασίας του Βλαντιμηρέσκου με τη Φιλική Εταιρεία βλέπε:
Camariano (1965: 139-164).
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τους τόσο ο Υψηλάντης όσο και Βλαντιμηρέσκου έκαναν επίκληση στο
Θεό, ο μεν πρώτος καλούσε τους Έλληνες να πάρουν τα όπλα εναντίον
του οθωμανικού ζυγού και να ελευθερώσουν την πατρίδα,31 ο δε δεύτερος κήρυττε πρωτίστως την ένοπλη αντίδραση εναντίον της καταπίεσης
του πολιτικού, οικονομικού, αλλά και εκκλησιαστικού καθεστώτος που
είχαν εγκαθιδρύσει οι Φαναριώτες ως διορισμένοι από τον Σουλτάνο
ηγεμόνες των Παραδουνάβιων Χωρών.32 Επομένως, στην προκειμένη
περίπτωση η ομοδοξία δε λειτούργησε με το υπερεθνικό της πρόσημο,
αλλά τέθηκε στην υπηρεσία εκάστου έθνους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι
διαφορετικές επιδιώξεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες ότι ο Βλαντιμηρέσκου διαπραγματευόταν με τους Οθωμανούς είχαν ως αποτέλεσμα
τη σύλληψη και τη θανάτωση του τελευταίου από τους Φιλικούς με την
κατηγορία της προδοσίας.33
Από την πλευρά των Βουλγάρων τώρα πρώτος υποστηρικτής της βαλκανικής συνεργασίας ήταν ο Γκεόργκι Ρακόβσκι (1821-1867), κορυφαία
φυσιογνωμία του βουλγαρικού εθνικού κινήματος και πρωτοπόρος του
πολιτικού εθνικισμού, δηλαδή της πολιτικής αυθυπαρξίας του έθνους.34
Για τον Ρακόβσκι η προσφυγή στην ένοπλη δράση αποτελούσε το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη της πολιτικής ανεξαρτησίας
των Βουλγάρων. Ως εκ τούτου προετοίμαζε και προσπαθούσε να θέσει σε
εφαρμογή επαναστατικά σχέδια σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συγχρόνως πίστευε ότι η επαναστατική προοπτική θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αν εντασσόταν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης βαλκανικής κινητοποίησης. Παρολ’ αυτά οι πρόσκαιρες συμπράξεις του με
Έλληνες και Σέρβους δεν απέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, η πρώτη του απόπειρα να προκαλέσει μια Ελληνο-βουλγαρική εξέγερση στη Βραΐλα στις αρχές του 1842 απέτυχε εν τη γενέσει της.35 Πιο
σημαντική, παρά την επίσης ανεπιτυχή έκβαση, ήταν η συνεργασία του
31 Βλέπε την προκήρυξη του Υψηλάντη της 24ης Φεβρουαρίου 1821: Φιλήμων (1859β:
79-82).
32 Βλέπε τις προκηρύξεις του Βλαντιμηρέσκου: Φιλήμων (1859α: 305-308).
33 Για τη συμμετοχή του Βλαντιμηρέσκου στο κίνημα του Υψηλάντη και τις σχέσεις του
με τους Φιλικούς μας αφηγείται ο Φιλήμων (1859β: 154-168).
34 Για τον Ρακόβσκι βλέπε: Traikov (1974).
35 Είχε μόλις προηγηθεί στη Βραΐλα το 1841 ένα ανάλογο Σερβο-βουλγαρικό εγχείρημα,
το οποίο είχε επίσης κατασταλεί. Βλέπε σχετικά: Firkatian (1996: 27-32), Κοντογεώργης 2012: 61-74).
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με τους Σέρβους στο διάστημα της παραμονής του στο Βελιγράδι (18601863). Κατά την περίοδο αυτή η συγκυρία ήταν περισσότερο ευνοϊκή για
την εκδήλωση επαναστατικών ενεργειών, καθώς ο Σέρβος ηγεμόνας Μιχαήλ Ομπρένοβιτς (1860-1868), μετά από ρωσική παρότρυνση, διεξήγε
διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, οι
οποίες κατέληξαν στη σύναψη συμμαχίας με στόχο την από κοινού πολεμική αναμέτρηση με την Οθωμανική αυτοκρατορία.36 Σ᾽αυτό το πλαίσιο,
το 1862 ο Ρακόβσκι συγκρότησε με τη συνδρομή της σερβικής κυβέρνησης μια βουλγαρική λεγεώνα η οποία θα εισέβαλε στις οθωμανοκρατούμενες βουλγαρικές περιοχές για να πυροδοτήσει επαναστατική ανάφλεξη.
Οι Σέρβοι προέβησαν στη σύσταση του ένοπλου αυτού σώματος ως μέσο
πίεσης προς την Υψηλή Πύλη και εν όψει ενδεχόμενου πολέμου εξαιτίας της μεταξύ τους διένεξης με αφορμή το ζήτημα της αποχώρησης των
Τούρκων κατοίκων και στρατιωτών από την επικράτεια της αυτόνομης
σερβικής Ηγεμονίας. Απέσυραν όμως την υποστήριξή τους πολύ σύντομα, μόλις ήρθαν σε συμβιβασμό με την οθωμανική κυβέρνηση, γεγονός
που οδήγησε στη ματαίωση του εγχειρήματος και στη διάλυση της λεγεώνας.37 Η ενέργεια αυτή όμως δεν τερμάτισε και τη συνεργασία της
σερβικής ηγεσίας με τον Ρακόβσκι, ο οποίος στάλθηκε στην Αθήνα την
άνοιξη του 1863 όπου είχε επαφές με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και
της αντιπολίτευσης με σκοπό να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις τους σχετικά με τη δυνατότητα Ελληνοσερβικής προσέγγισης.38 Ο Ρακόβσκι, παρόλο που στα κείμενά του υπαινισσόταν τον διαχωρισμό μουσουλμάνων
απίστων-χριστιανών,39 δεν πρόβαλλε την ομοδοξία ως επιχείρημα υπέρ
της εμπέδωσης κοινής βαλκανικής επαναστατικής δράσης. Εξάλλου μια
τέτοιου είδους θεώρηση εκ μέρους του θα ερχόταν σε αντίθεση όχι μόνο
με τις αρχές του πολιτικού εθνικισμού τις οποίες υπηρετούσε, αλλά και με
τις βουλγαρικές αξιώσεις για εκκλησιαστική αυτονομία, δηλαδή με τον
εκκλησιαστικό εθνικισμό, τον οποίο επίσης επικροτούσε.

36 Djordjevic (1970: 127-159), Batakovic, Protic, Samarzic, Fotic (2005: 167-169).
37 Traikov (1971: 244-261).
38 Traikov (1971: 361-365). Ο Ρακόβσκι επιλέχθηκε γι’ αυτή την αποστολή επειδή, έχοντας φοιτήσει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή της Κωνσταντινούπολης, γνώριζε καλά
τα ελληνικά. Βλέπε σχετικά: Χάνη-Μωυσίδου (2010: 45-50).
39 Βλέπε ενδεικτικά: Georgi Stoikov Rakovski (1984: 400-401).
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Στα πλαίσια της προαναφερθείσας πολιτικής του Σέρβου πρίγκιπα Μιχαήλ τώρα εκτός από τον Ρακόβσκι, η Αγαθοεργός Εταιρεία, 40 η οποία είχε
ιδρυθεί το 1862 στο Βουκουρέστι από μετριοπαθή μέλη της εκεί βουλγαρικής παροικίας, συμμετείχε ως εκπρόσωπος των Βουλγάρων στις διαβουλεύσεις για βαλκανική σύμπραξη εναντίον του Οθωμανικού κράτους.
Συγκεκριμένα, στις αρχές του 1867 η οργάνωση αυτή επεξεργάστηκε ένα
πολιτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός Σερβο-βουλγαρικού ή Βουλγαρο-σερβικού κράτους υπό την ηγεσία της δυναστείας των Ομπρένοβιτς, το
οποίο αποδέχθηκε και η σερβική πλευρά. Λίγους μήνες αργότερα το σχέδιο
συζητήθηκε και εγκρίθηκε με ελάχιστες τροποποιήσεις από μια συνέλευση
70-80 περίπου Βουλγάρων αντιπροσώπων από διάφορες περιοχές, η οποία
συγκλήθηκε στο Βουκουρέστι.41 Το τελικό πρωτόκολλο, το οποίο ενέκρινε η
σερβική κυβέρνηση, χωρίς όμως να το προσυπογράψει, πρόβλεπε την αδελφική ένωση Βουλγάρων και Σέρβων σε ένα γιουγκοσλαβικό βασίλειο, το
βουλγαρικό τμήμα του οποίου θα συμπερίλαμβανε τη Θράκη και τη Μακεδονία.42 Στις εισαγωγικές του παραγράφους το πρωτόκολλο ανέφερε ότι για
να επιτύχουν την απελευθέρωση της αγαπημένης τους πατρίδας οι Βούλγαροι απευθύνθηκαν για βοήθεια στους γείτονές τους Σέρβους, οι οποίοι ήταν
πολύ κοντά τους εδώ και αιώνες ως προς την εθνικότητα, την πίστη και την
εσωτερική τους κατάσταση.43 Κατέληγε δε με την επίκληση στον Θεό να
σταθεί προστάτης και βοηθός σ’ αυτήν τους την ιερή απόφαση.44
Για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, η Αγαθοεργός Εταιρεία έστειλε νότια του Δούναβη δύο μικρές ένοπλες ομάδες για να υποκινήσουν
εξέγερση στα βουλγαρικά εδάφη, χωρίς καμία επιτυχία όμως.45 Απόρροια
της παραπάνω προσέγγισης ήταν και η σύσταση της δεύτερης βουλγαρικής λεγεώνας στο Βελιγράδι το καλοκαίρι του 1867 σε συνάρτηση με την
ίδρυση μιας βουλγαρικής στρατιωτικής σχολής στη σερβική πρωτεύουσα
με ρωσική χρηματοδότηση και Σέρβους αξιωματικούς ως εκπαιδευτές,
όπου θα εκπαιδεύονταν μελλοντικοί επαναστάτες.46 Καμία όμως από τις
40
41
42
43
44
45
46

Genchev (2010: 359-360).
Stavrianos (1964: 92-95).
Petkov (2002: 114-115).
Petkov (2002: 114).
Petkov (2002: 115).
Kosev, Zhechev, Doinov (2006: 115-116).
Peev (2010: 115 κ.ε.)
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πρωτοβουλίες αυτές δεν είχε την προβλεπόμενη συνέχεια. Η συμφωνία
της σερβικής με την οθωμανική κυβέρνηση για την απομάκρυνση των
τουρκικών φρουρών από τη σερβική επικράτεια οδήγησε στη διάλυση και
της δεύτερης βουλγαρικής λεγεώνας. Συγχρόνως η αδυναμία της συμμαχίας των βαλκανικών κρατών να εμπλακεί άμεσα σε πολεμική σύγκρουση
εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η δολοφονία του Μιχαήλ
Ομπρένοβιτς ματαίωσαν και τη σερβο-βουλγαρική συνεννόηση.
Ως προς το εγχείρημα του Σέρβου ηγεμόνα τώρα, παρόλο που το βασικό του κίνητρο ήταν χωρίς αμφιβολία η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ομοδοξία συνέβαλε και αυτή θετικά έστω και δευτερευόντως, όχι τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της
λήψης αποφάσεων, όσο ως προς την απήχηση που είχε στην κοινή γνώμη.
Έτσι η συνθήκη του Φεσλάου (Voeslau), την οποία υπέγραψαν η Ελλάδα
και η Σερβία το 1867 περιείχε αρκετές αναφορές στους χριστιανούς της
Ανατολής. Σύμφωνα με το σκεπτικό της συμφωνίας, μετά από επίκληση
στην Αγία Τριάδα, οι δύο συμβαλλόμενοι αναγνώριζαν την ανάγκη να
συντονίσουν τις ενέργειές τους εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την ανυπόφορη κατάσταση στην οποία
είχαν περιέλθει οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής, καθώς και το δικαίωμα των τελευταίων να ορίζουν οι ίδιοι τις τύχες τους απαλλαγμένοι
από κάθε ξένη παρέμβαση.47
Είναι προφανές λοιπόν ότι η ανάκληση του δίπολου χριστιανοί αλληλέγγυοι εναντίον μουσουλμάνων απίστων δεν είχε πάψει να ασκεί επίδραση στις συνειδήσεις των πρώτων. Πολλοί μάλιστα από τους ένθερμους
θιασώτες της βαλκανικής σύγκλισης το ενστερνίζονταν κατά τη δεκαετία
του 1860. Θα επικαλεσθούμε ενδεικτικά την περίπτωση του Αναστάσιου Μανάκη από το Μέτσοβο, ο οποίος ως ένα είδος διπλωματικού αντιπροσώπου των Σέρβων στην Αθήνα ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ Ρακόβσκι
και ελληνικών αρχών. Για τον Μανάκη έγραφε ο Μάρκο Μπαλαμπάνοφ,
Βούλγαρος διανοούμενος που σπούδαζε τότε νομικά στην ελληνική πρωτεύουσα,48 ότι ανήκε στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι εξαιτίας του μίσους εναντίον των Τούρκων που ήταν κοινοί τους καταπιεστές δεν έβλεπαν καμία διαφορά μεταξύ των χριστιανών κατοίκων των Βαλκανίων και
47 Lascaris (1926:41).
48 Για τον Μπαλαμπάνοφ βλέπε: Μωυσίδου (2010: 137-174).
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πίστευαν στην τελική επιτυχία της πολιτικής τους αναγέννησης αποκλειστικά μέσω της πίστης και με τη θριαμβευτική επικράτηση του σταυρού
μέσω κοινής και συντροφικής δράσης.49
Στη δεκαετία του 1860 έγινε και μια απόπειρα βουλγαρο-ρουμανικής
πολεμικής συνεργασίας. Συγκεκριμένα το 1866 συστήθηκε στο Βουκουρέστι η Βουλγαρική Μυστική Κεντρική Επιτροπή με υποκίνηση των Ρουμάνων Φιλελεύθερων, οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει στο πραξικόπημα
που οδήγησε σε έξωση τον πρώτο ηγεμόνα της χώρας Αλεξάντρου Κούζα
και συγχρόνως το νεοσύστατο ρουμανικό κράτος στα πρόθυρα πολέμου
με την επικυρίαρχη Οθωμανική αυτοκρατορία.50 Αντιλαμβανόμενοι τη δυσχερή θέση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα τους, οι Φιλελεύθεροι ζήτησαν τη συνδρομή της βουλγαρικής διασποράς. Μετά από επικοινωνία με
τον Ιβάν Κασάμποφ, συνεργάτη του Ρακόβσκι, συμφωνήθηκε καταρχήν
η συγκρότηση μιας μυστικής επιτροπής, η οποία θα οργάνωνε εξέγερση
στις οθωμανοκρατούμενες βουλγαρικές περιοχές ως αντιπερισπασμό στην
επικείμενη πολεμική σύγκρουση.51 Κατόπιν διαβουλεύσεων, οι δύο πλευρές συνέταξαν το κείμενο μιας «Ιερής Συμμαχίας μεταξύ Βουλγάρων και
Ρουμάνων», σύμφωνα με το οποίο οι Βούλγαροι αναλάμβαναν την υποχρέωση να προετοιμάσουν και να αποστείλουν ένοπλες ομάδες νότια του
Δούναβη στο πλαίσιο μιας γενικευμένης επαναστατικής κίνησης των χριστιανικών λαών της Ανατολής εναντίον του κοινού τους εχθρού, η οποία
θα εξαπλωνόταν στη Ρουμανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Ερζεγοβίνη, την Ήπειρο και την Αλβανία με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας
συνομοσπονδίας αυτόνομων και ανεξάρτητων κρατών. Οι Ρουμάνοι θα
παρείχαν οικονομική και υλική υποστήριξη στο βουλγαρικό εγχείρημα.52
Η επιχειρούμενη σύμπραξη όμως παρέμεινε τελικά στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς οι Ρουμάνοι υπαναχώρησαν πολύ σύντομα μετά την αναγνώριση από την Υψηλή Πύλη της εκλογής του Καρόλου Χοεντσόλερν ως
νέου ηγεμόνα τους και τη συνακόλουθη εξομάλυνση των σχέσεων τους με
τους Οθωμανούς.53
49
50
51
52
53

Το απόσπασμα παραθέτει ο Traikov (1971: 361).
Burmov (1974: 58-81).
Kasabov (2009: 50-54), Iakimov (2003: 152 κ.ε.).
Kasabov (2009: 57-59).
Strashimirov (1996: 16-17).
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Σχέδια επαναστατικής και πολιτικής σύμπραξης
Στην προηγούμενη ενότητα διερευνήθηκε ο ρόλος της θρησκευτικής ομοψυχίας στις πρωτοβουλίες συνεργασίας, οι οποίες είτε έφτασαν
σε ένα τελικό στάδιο ωρίμανσης παρόλο που δεν τέθηκαν σε εφαρμογή είτε υλοποιήθηκαν εν μέρει και απέτυχαν. Εκπονήθηκαν όμως και
σχέδια σύμπραξης, τα οποία δεν προχώρησαν πέρα από το επίπεδο
της αρχικής σύλληψης, δηλαδή παρέμειναν σενάρια επί χάρτου, όπως
αυτό που διαμόρφωσε ο Λιούμπεν Καραβέλοφ (1834-1879), ένας επίσης σημαντικός εκπρόσωπος του βουλγαρικού πολιτικού εθνικισμού.54
Ο επαναστατισμός του πήγαζε από την αντίληψη ότι η οθωμανική
κυριαρχία ήταν ένας βάρβαρος και τυραννικός ζυγός κάτω από τον
οποίο ο βουλγαρικός λαός υφίστατο αμέτρητα δεινά, σε αντιδιαστολή
με την ανεξάρτητη εθνική διακυβέρνηση, η οποία αποτελούσε το μοναδικό πολιτικό σύστημα που παρείχε τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για πρόοδο και ευημερία. Συγχρόνως ο Καραβέλοφ ήταν ένθερμος
υποστηρικτής του φεντεραλισμού. Ασπάστηκε αυτή την ιδέα κατά τη
διάρκεια της παραμονής του στο Βελιγράδι το 1867-1868 επηρεασμένος από τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του πρίγκιπα Μιχαήλ για την
υπογραφή βαλκανικής συμμαχίας. Όταν μετακόμισε στο Βουκουρέστι
(1869-1875), επεξεργάστηκε και προσπάθησε να προωθήσει μέσω των
δημοσιευμάτων του, κυρίως στις εφημερίδες Svoboda (Ελευθερία) και
Nezavisimost (Ανεξαρτησία), τις οποίες εξέδιδε ο ίδιος, το σχέδιο μιας
βαλκανικής ομοσπονδίας, επέκτεινε δηλαδή τα σχέδια της βαλκανικής συνεννόησης από το επαναστατικό στο πολιτικό πεδίο. Κατά την
άποψή του, η μοναδική εφικτή επιλογή των λαών της Βαλκανικής για
να αποδεσμευτούν από την οθωμανική εξουσία και να κερδίσουν την
πολυπόθητη ελευθερία ήταν η μεταξύ τους σύμπραξη σε ένα ενιαίο
επαναστατικό κίνημα, η οποία θα επισφραγιζόταν στη συνέχεια με τη
δημιουργία ομοσπονδιακού κράτους.55 Η πολυεθνική αυτή πολιτική
επικράτεια θα έπρεπε, κατά την άποψή του, να έχει ως στυλοβάτες τις
αρχές του φιλελευθερισμού και να εγγυάται την εσωτερική αυτονομία του κάθε μέλους-κράτους, καθώς και το σεβασμό των ξεχωριστών
54 Για τον Καραβέλοφ βλέπε: Arnaudov (1964).
55 Arnaudov (1964: 519-543).
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εθνικών παραδόσεων,56 δηλαδή θα έπρεπε να οργανωθεί κατά τα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ελβετίας και του
Βελγίου.57
Παρόλο που ο Καραβέλοφ έμεινε σταθερός στην άποψή του για το
ιδεολογικό υπόβαθρο της πολιτικής ενοποίησης, δεν έδειχνε την ίδια βεβαιότητα ως προς το ζήτημα των μελών της. Ο αρχικός του σχεδιασμός
περιλάμβανε μόνο τους Νοτιοσλάβους αδελφούς. Έτσι σε πρώτη φάση
(1867-1869) υποστήριξε τη δημιουργία μιας νοτιοσλαβικής ομοσπονδίας αποτελούμενης από δύο μέρη: το σερβικό που θα συμπεριλάμβανε το
Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τους Σλάβους της Αυστροουγγαρίας, και το βουλγαρικό.58 Κατόπιν (1869-1872) αύξησε τον αριθμό
των δυνητικών εταίρων προσθέτοντας τους Ρουμάνους και τους Έλληνες,
οπότε ονόμασε την ένωση ομοσπονδία του Δούναβη.59 Αυτή τη φορά ο
Καραβέλοφ μεταξύ των συνδετικών παραγόντων περιέλαβε και την κοινή
θρησκεία: «Τα κοινά μας συμφέροντα, δηλαδή τα συμφέροντα των Βουλγάρων, των Σέρβων, των Ρουμάνων και των Ελλήνων απαιτούν τη μεταξύ
μας ένωση και γι’ αυτό εμείς καλούμε όλους τους χριστιανούς της Βαλκανικής χερσονήσου να μας δώσουν το χέρι τους και με γενναιότητα να
προστατέψουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι
(και Έλληνες)! Η απελευθέρωσή σας έρχεται και τα δάφνινα στεφάνια
σας είναι ήδη πλεγμένα. Βοηθήστε τους εαυτούς σας και ο Θεός θα σας
βοηθήσει. Σκεφτείτε ότι μόνο η ομοσπονδία του Δούναβη θα σας σώσει
και προχωρήστε μπροστά!».60 Λίγο αργότερα όμως, το 1873, απέκλεισε
τους Έλληνες χαρακτηρίζοντάς τους εχθρούς των Σλάβων εξαιτίας της σύγκρουσης των ελληνοβουλγαρικών συμφερόντων στο εκκλησιαστικό και
το εθνικό ζήτημα.61 Ο Καραβέλοφ, σε αντίθεση με τον Ρακόβσκι, συσχέτισε εμφανώς τη χριστιανική πίστη με το ομοσπονδιακό του εγχείρημα
παρότι ήταν και αυτός οπαδός του πολιτικού εθνικισμού, ενώ συγχρόνως
υποστήριζε και το βουλγαρικό αίτημα για εκκλησιαστική αυτοδιοίκηση σε
56
57
58
59
60
61

Publicistikata na Liuben Karavelov (1957: 457-461 και 655-657).
Svoboda, 16 Σεπτεμβρίου 1870: Νο 42.
Karavelov (1989: 63-67).
Shto iskat Bălgarete (Τι θέλουν οι Βούλγαροι), Narodnost, 11 Μαΐου 1869: Νο 24.
Karavelov,(1985: 200).
Nezavisimost, 7 Ιουλίου 1873: Νο 42. Για τη στάση του Καραβέλοφ απέναντι στους
Έλληνες βλέπε: Naxidou (2014: 64-80).
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εθνική βάση. Η διαφορετική θεώρηση μάλλον απορρέει από τον ιδεαλισμό
του Καραβέλοφ, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι το 1873 ήθελε να ελπίζει ότι
τα βαλκανικά έθνη θα παραμέριζαν τις σοβαρές διαφωνίες τους για να
απαλλάξουν τα Βαλκάνια από την οθωμανική κυριαρχία.
Εν κατακλείδι
Από την παραπάνω εξέταση των πρωτοβουλιών βαλκανικής συνεργασίας με σημείο εστίασης τη συνεισφορά σ’ αυτές του παράγοντα της
κοινής θρησκείας καταλήγουμε σε ορισμένες σημαντικές διαπιστώσεις,
ιδιαίτερα διαφωτιστικές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία μετάβασης από το χριστιανικό στο εθνικό σύμπαν στα Βαλκάνια
του 19ου αιώνα. Καταρχάς οι εκδηλώσεις συνεργατικότητας διακρίνονται
σε δύο κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη, η οποία προηγείται χρονικά,
αφορά στην εθελοντική συνδρομή μη ομοεθνών σε εξεγέρσεις εθνικού
χαρακτήρα κυρίως κατά την περίοδο 1804-1830, συνδέεται δηλαδή με
τους επαναστατικούς αγώνες των Σέρβων και των Ελλήνων. Σ’ αυτές
τις περιπτώσεις η χριστιανική ιδιότητα έπαιζε σημαντικό ρόλο όχι μόνο
στην απόφαση για την προσφορά βοήθειας, αλλά και στην αποδοχή της.
Οι διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης συναγωνιστές, οι οποίοι δεν
ανήκαν σε εθνικές ελίτ, διαπνέονταν ακόμη από μια διεθνική αντίληψη
με επίκεντρο την ομοδοξία, καθώς οι εθνικές επιδιώξεις δεν είχαν γίνει
ακόμη σαφείς και πλήρως αντιληπτές. Επιπλέον οφείλουμε να λάβουμε
υπόψη τις σχέσεις συγγένειας ή φιλίας που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των
χριστιανών λόγω της μακραίωνης συμβίωσής τους εντός της οθωμανικής
επικράτειας. Για παράδειγμα ο Γεωργάκης Ολύμπιος ήταν αδελφοποιτός
του Σέρβου αρχιστράτηγου Βέλκο Πέτροβιτζ, όπως προαναφέραμε, ενώ
ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης, πριν έρθει στην Πελοπόννησο ήταν ήδη φίλος και συνεργάτης με τον Νικόλαο Κριεζιώτη, οπλαρχηγό της ελληνικής επανάστασης του 1821.62
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι προσπάθειες, αλλά και τα σχέδια των πρωταγωνιστών των εθνικών κινημάτων ή των πολιτικών ηγεσιών των νεοσύστατων εθνικών κρατών, δηλαδή των εθνικών ελίτ, να
εξασφαλίσουν τη σύμπραξη άλλων χριστιανικών εθνοτήτων ώστε να ορ62 Χρυσολόγης (1876: 15).
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γανώσουν από κοινού πολεμική αναμέτρηση εναντίον της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες αρχίζουν το 1817 με
τις προτάσεις αλληλοβοήθειας της Φιλικής Εταιρείας προς τους Σέρβους
και συνεχίζονται μέχρι το 1873, οπότε ο Καραβέλοφ παύει να συμπεριλαμβάνει τους Έλληνες στην ομοσπονδία του Δούναβη, επισφραγίζονται
συνήθως με γραπτές συμφωνίες ή συνθήκες συμμαχίας. Στα περισσότερα
από τα κείμενα αυτά η χριστιανική πίστη αναφέρεται ως παράγοντας που
συμβάλλει θετικά στη σύμπραξη, ούτε όμως ως μοναδικός ούτε ως πρωτεύων. Ως βασικό κίνητρο εγγράφονται πάντα οι εθνικοί στόχοι, οι οποίοι
παρά τις διαφορές, έχουν κοινό παρονομαστή, στρέφονται δηλαδή εναντίον του ίδιου εχθρού που είναι η Οθωμανική αυτοκρατορία. Η ομοδοξία είναι φυσικά απαραίτητη δεδομένου ότι ο αντίπαλος είναι αλλόδοξος,
λειτουργεί όμως μόνο επικουρικά. Επειδή μάλιστα κάθε πλευρά έθετε ως
προτεραιότητα το δικό της εθνικό συμφέρον, όταν αυτό εξυπηρετούνταν,
έστω και βραχυπρόθεσμα, δεν δίσταζε να άρει την υποστήριξή της από
τους εταίρους της. Ως εκ τούτου η επίκληση στη θρησκευτική αλληλεγγύη
καθίστατο τυπική και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Είναι λοιπόν φανερό
ότι η κοινή θρησκεία ως ουσιαστική συνεκτική προϋπόθεση βαλκανικής
συνεργασίας απώλεσε τη σημασία της ήδη από τη δεύτερη δεκαετία του
19ου αιώνα, εξέλιξη που συνάδει πλήρως με το γεγονός ότι την εν λόγω
προοπτική προώθησαν οι εθνικές ηγεσίες, δηλαδή τα ίδια άτομα τα οποία
πρωτοστάτησαν στην εμφύσηση εθνικών ιδανικών στους ομογενείς τους
και ταυτόχρονα στην υποβάθμιση και απαξίωση του παραδοσιακού αξιακού συστήματος, με άλλα λόγια στις διεργασίες μέσω των οποίων η χριστιανική κοινότητα των Βαλκανίων μεταλλάχθηκε δίνοντας τη θέση της
στα χριστιανικά έθνη.
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Abstract
National separation of the Orthodox subjects in the Ottoman Empire
was the product of a gradual process which took place in the course of the
19th century and was related to the emergence of national movements and
the creation of nation-states. While the united Orthodox community split
into collectivities of national character religious bonds weakened being
replaced by national solidarity. In this context the present paper aims to examine how common religion contributed to the various projects for Balkan
military cooperation against the Ottoman Empire.
Λέξεις-κλειδιά: Βαλκάνια, 19ος αιώνας, ορθόδοξη κοινότητα, εθνική
ιδεολογία, βαλκανική συνεργασία

ΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ.
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Μαρία Αθ. Χουλιάρα*
«…. εδώ και ο Πλάτων θεολογεί, και ο Αριστοτέλης πολυπραγμονεί και εξετάζει τας αρχάς και γενέσεις τῆς φύσεως εδώ και Γάλλοι, και Γερμανοί, και
Άγγλοι προβάλλουσι τα νεωτερικά αυτών συστήματα. Αλλά τι ταύτα……νύξιν δέδωκά σοι δια τούτων τινά, δια να ιδής (αν δεν καταπεισθείς …. τάχιστα
να έλθης) πόσης ζημίας παραίτιος γίνεσαι εις το γένος σου και από πόσα καλά
το αποστερείς…»

Με αυτά τα λόγια καλεί ο Ευγένιος Βούλγαρης1 τον ιεροδιάκονο Κυπριανό να διδάξουν μαζί στην Αθωνιάδα Σχολή, συμβάλλοντας έτσι στην
προσπάθεια του Ευγένιου για την αναμόρφωση της παιδείας στον ελλαδικό χώρο, που βίωνε μια μακρά κρίση αιώνων. Πρόκειται για απόσπασμα
από την επιστολή του «Κυπριανώ Ιεροδιακόνω, Μιξοβάρβαρος». Μέσα
από αυτή την επιστολή καθώς και από το έργο του Στοχασμοί εις τους
παρόντας κρισίμους καιρούς, του Κράτους του Οθωμανικού, με αποδέκτες
κυρίως τους Ευρωπαίους ηγεμόνες, θα γίνει μια προσπάθεια, στην παρούσα ανακοίνωση, να εξετασθεί η συμβολή του Βούλγαρη στην κρίση της
παιδείας αλλά και η παρέμβασή του στη θρησκευτική – πολιτική κρίση
του ελληνισμού.
Όπως είναι γνωστό, μετά την Άλωση και μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα, λόγω της φυγής των λογίων από το Βυζάντιο στη Δύση και κυρίως
στην Ιταλία, η πνευματική παραγωγή στους τομείς της φιλοσοφίας και
των επιστημών στα καθ’ ημάς εισέρχεται σε μια μακρόχρονη περίοδο
κρίσης. Για τους ελληνόφωνους πληθυσμούς που ζούσαν κάτω από την
*

1

Μαρία Αθ. Χουλιάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, e-mail : Chouliara.m@gmail.com. Έπειτα από αξιολόγηση της εργασίας μου, για τη συμμετοχή μου στο Συνέδριο χορηγήθηκε από την
ΕΕΝΣ η υποτροφία για τους νέους ερευνητές.
O Ελευθέριος Πέτρου Βούλγαρης θεωρείται, από την πλειονότητα των ερευνητών του,
ως ο εισηγητής των διαφωτιστικών ιδεών στα καθ’ ημάς. Μαθήτευσε δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους της εποχής του στον ελλαδικό χώρο και ολοκλήρωσε τις σπουδές
του στην Ιταλία.
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Οθωμανική κυριαρχία, δεν υπήρχε πια η απαιτούμενη, συγκροτημένη και
συστηματική εκπαίδευση.2 Οι Ιταλικές πόλεις, εξελίχθηκαν σε πνευματικά κέντρα και με την επαγγελματική αποκατάσταση που πρόσφεραν ήταν
ιδιαιτέρως θελκτικές για τους Έλληνες λόγιους. Με το πέρασμα από τον
17ο στον 18ο αιώνα η πνευματική ιστορία του γένους περνά σε μια πιο ευοίωνη φάση. Ως κύρια χαρακτηριστικά της, επιγραμματικά αναφέρονται
η αύξηση της κυκλοφορίας βιβλίων για τους ελληνόφωνους αναγνώστες
της Ανατολής και η διαφοροποίηση της θεματολογίας τους από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα και εφ’ εξής, όπου το κυρίαρχο θρησκευτικό – εκκλησιαστικό περιεχόμενο εγκαταλείπεται σταδιακά και αρχίζει η έκδοση
έργων με επιστημονικό και «νεωτερικό» περιεχόμενο.3 Μετά την αποχώρηση των Βενετών, στα τέλη του 17ου αιώνα, από τις κτήσεις τους στην
ελληνική Ανατολή, (πλην της Επτανήσου), τα εκπαιδευτικά – πνευματικά
κέντρα που είχαν αναπτυχθεί εκεί διατηρούν την πολιτιστική τους παράδοση. Παράλληλα μεγάλη ανάπτυξη εξακολουθεί να σημειώνεται και
στα εκπαιδευτικά κέντρα, που προϋπήρχαν σε τουρκοκρατούμενες περιοχές, όπως στην Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο,
νησιά και μικρασιατικά παράλια, Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (Χασιώτης,
2001: 96-97). Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η
προαναφερόμενη μεταβολή προϋπέθετε και την ύπαρξη του κατάλληλου
κοινωνικού – οικονομικού περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση του οποίου
συνετέλεσαν η άνθηση του εμπορίου και οι Έλληνες της διασποράς. Οι
φορείς αυτής της κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής στηρίζουν τη μεταλαμπάδευση νεοτερικών ιδεών στην παιδεία των νέων. Έτσι τον 18ο αιώνα
στον τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο που βίωνε μια βαθιά κρίση αιώνων, ο ελληνισμός έρχεται σε επαφή με το ιδεολογικό ρεύμα του Δια2		 Υπολογίζεται ότι τη δεκαετία του 1780 λειτουργούσαν στον ελληνικό χώρο 35 οργανωμένα σχολεία. (Βλ. σχετικά Χασιώτης, 2001: 96).
3 Κατά τον Ν. Μαυρέλο (υπό δημοσίευση), πολλοί λόγιοι που σπούδασαν ή έζησαν στην
Ευρώπη χρησιμοποιούν τα Λατινικά, ώστε να έχουν απήχηση και στους μη ελληνόφωνους. Από τη χρήση αυτής της γλώσσας για θρησκευτικούς σκοπούς έως τον 17ο
αιώνα, αρχίζει από το τέλος του αιώνα αυτού και την αρχή του 18ου να χρησιμοποιείται η Λατινική για επιστημονικά κείμενα αναδεικνύοντας τη μετάβαση στη νέα εποχή.
Έλληνες επιστήμονες γιατροί όπως οι Τιμόνης, Πυλαρινός, Μαυροκορδάτος, Σκένδος
και Ροδοκανάκης, παραμερίζουν τη μεταφυσική και προσπαθούν να κοινοποιήσουν και
στους Ευρωπαίους την ευεργετική χρήση της ιατρικής επιστήμης μακριά από δεισιδαιμονίες.
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φωτισμού. Στον ελληνορθόδοξο κόσμο, που είχε αρχίσει να περνά σε μια
μακρόχρονη πνευματική εξουθένωση πριν ακόμη την επικράτηση των
Οθωμανών και η οποία επιδεινώθηκε με την οθωμανική εξάπλωση, οι
δυτικές πνευματικές και εκπαιδευτικές επιδράσεις λειτούργησαν καταλυτικά. Τα επιστημονικά και φιλοσοφικά επιτεύγματα του Διαφωτισμού
εισάγονται στην εκπαίδευση, η οποία σταδιακά συνδέεται με τον αγώνα
για την ελευθερία.
Σ’ αυτό το καθοριστικό, και κρίσιμο ταυτόχρονα, για το γένος, χρονικό
σημείο, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έλλειψη ενός κεντρικού οργάνου
για τον συντονισμό της εκπαίδευσης και την γραμματική και μαθηματική παιδεία να θεωρούνται ξεπερασμένες, κλήθηκε να διδάξει ο Ευγένιος
Βούλγαρης. Μελετητές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως οι Κ.Θ.Δημαράς, Α.Αγγέλου και Π.Κιτρομηλίδης, τον θεωρούν ως κύριο εισηγητή
των ιδεών του Διαφωτισμού στα καθ’ ημάς και της επίδρασης τους στις
επιστήμες. Το εκπαιδευτικό έργο του Βούλγαρη και οι «νεωτερισμοί» που
εισήγαγε αποτέλεσαν δίαυλο σύνδεσης της ελληνικής παιδείας με την ευρωπαϊκή σκέψη (φιλοσοφική και πολιτική).4 Η εικοσαετής διδακτική του
πορεία ξεκινά από τη Μαρουτσαία Σχολή στα Γιάννενα. Ο Σίμων Μαρούτσης το 1740-1741, γνώρισε τον Ευγένιο ως ιεροκήρυκα στον Ναό
του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας, γοητεύτηκε από την προσωπικότητά
του και τον κάλεσε να αναλάβει την Σχολαρχία της Μαρουτσαίας Σχολής
το 1742 (Περωττής, 2018: 149-150, Σάθας, 1868:567). Τόσο οι απόδημοι
Έλληνες γενικότερα όσο και οι λόγιοι που σπούδασαν στη Δύση ειδικότερα, πίστευαν ότι η παιδεία θα συνέβαλε στη διαμόρφωση του αναγκαίου
ιδεολογικού πλαισίου μέσω του οποίου θα γινόταν η προετοιμασία για την
απελευθέρωση της ελληνορθόδοξης κοινωνίας. Έτσι, ο Βούλγαρης, έχοντας επίγνωση της κατάστασης και της αναγκαιότητας της πνευματικής
ανόρθωσης του ελληνόφωνο τουρκοκρατούμενου πληθυσμού, δέχεται την
πρόταση. Η διδακτική του δραστηριότητα, με ενδιάμεσους σταθμούς την
Κοζάνη και την Αθωνιάδα, τελειώνει στην Πατριαρχική Ακαδημία και
κάθε άλλο παρά ανέφελη μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Ευγένιος, με στόχο την πνευματική και πολιτισμική αλλαγή, προσπαθεί να εισάγει στην
4

Είχαν προηγηθεί προσπάθειες εκπαιδευτικής ανανέωσης κατά το πρώτο μισό του
18ου αιώνα με δασκάλους όπως ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Βικέντιος Δαμοδός και ο
Νικόλαος Ζερζούλης (Αθήνη, Ξούριας, 2015: 47).
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παιδεία τη Δυτική φιλοσοφία και τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,
μέσω της διδασκαλίας της φιλοσοφίας και των θετικών επιστημών. Η διδασκαλία του, με τη «συγκρατημένη» αποδοχή των νεότερων επιστημών,
στο μέτρο που ήταν σύμφωνες με τη θεολογία του, αντιμετωπίστηκε από
το θρησκευτικό περιβάλλον με συνεχή δυσπιστία. Οι «δυτικόφερτες» αυτές ιδέες και αντιλήψεις προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, που σχετίζονται και με την επίδραση των καρτεσιανών ιδεών σχετικά με τον μετριασμό της μεταφυσικοκρατίας.5
Οι αναφορές και οι μελέτες για το παιδαγωγικό του έργο και τη συμβολή του στην παιδεία είναι πολλές, και ήδη γνωστές. Για τον λόγο αυτόν
επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην παρούσα ανακοίνωση η αγωνία του και
η άποψή του για την εκπαίδευση στον ελληνικό κόσμο, όπως αποτυπώνονται στην Επιστολή του προς τον Κυπριανό. Ο Κυπριανός, πρώην μαθητής του στα Γιάννενα και μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας, την εποχή
εκείνη διέμενε στην Κωνσταντινούπολη. 6 Η επιστολή γραμμένη, σύμφωνα με τον Ν.Λογάδη, το 1756 σε προσωπικό τόνο, με τον τίτλο «Κυπριανώ Ιεροδιακόνω, Μιξοβάρβαρος» περιλαμβάνεται στο έργο του Βούλγαρη
Collectio Epistolica. Η Collectio στον αυτόγραφο κατάλογο των έργων
του, που συνέταξε στη λατινική λίγο πριν το θάνατό του, εμφανίζεται ως
δίτομο έργο Collectio Epistolica Duobus in Tomis. Ως πρώτος τόμος του
έργου θεωρείται ο Κώδικας ΕΒΕ 2952, που βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ενώ ο δεύτερος τόμος, στον οποίο παραπέμπει στην
επιστολή με τον αριθμό πθ΄ του πρώτου τόμου, πιθανόν να έχει συγκροτηθεί και λανθάνει ή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ (Αποστολόπουλος, 2009:
17). Ο Κώδικας φέρει διορθώσεις απ’ τον ίδιο και η προαναφερόμενη επιστολή, με αρίθμηση ι’, είναι η μοναδική αυτόγραφη στον Κώδικα. Στην
παρουσίαση της Επιστολής θα εστιάσουμε στις αναφορές του Βούλγαρη
5
6

Ο Καρτέσιος μετατόπισε τον όρο μεταφυσική από την καθαρά υπερβατική σφαίρα και
τον ενέταξε στις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες (Αργυροπούλου, 2003: 125).
Ο Λογάδης (1869: 112), στον πρόλογο που προηγείται της επιστολής αναφέρει για τον
Κυπριανό ότι ήταν οικοδιδάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη. Σχετικά με το αν μετέβη
ο Κυπριανός στην Αθωνιάδα σημειώνει ότι «εις μάτην άρα εξεκένωσεν ο μακαρίτης
Ευγένιος την φαρέτρα των σοφών επιχειρημάτων του, των εν τη παρούση Επιστολή…»
αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν δίδαξε τελικά στην Αθωνιάδα διότι «...έσπευδε να καταλάβη τα κρείττονα× διο δή και επέτυχε». Ο Σάθας (1868: 513) αναφέρει ότι «… και
ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, και μετ’ ου πολύ προσκληθείς εις Άθωνα υπό Ευγενίου
διωρίσθη διδάσκαλος εν τη Ακαδημία των γραμματικών μαθημάτων».
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για την παιδεία, την κρίση της και τη σημασία που προσέδιδε σ’ αυτή
ως μέσο πνευματικής ανάκαμψης του ελληνικού κόσμου. Στην επιστολή
του, που συντάχθηκε κατά την εποχή της σχολαρχίας του στην Αθωνιάδα
(1753-1758)7, ο Ευγένιος πιο ώριμος και πλούσιος σε διδακτική εμπειρία
προσπαθεί να πείσει τον Κυπριανό να μεταβεί στη Σχολή και να διδάξει
στις τάξεις των «Γραμματικών».8 Η Σχολή είχε δύο βαθμίδες, την κατώτερη βαθμίδα των «Γραμματικών» με φοίτηση τετραετή και την ανώτερη
των «Φιλοσοφικών» (πενταετούς φοίτησης). Τα αποσπάσματα της επιστολής που θα αναφερθούν στη συνέχεια είναι από την έκδοση του Νικόλαου
Λογάδη.9
Ο Βούλγαρης στην αρχή της επιστολής του εκθέτει στον Κυπριανό τη
δεινή κατάσταση που επικρατεί στη Σχολή μετά την αποχώρηση του δασκάλου των Γραμματικών τάξεων, Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη. Το όνομα
του Νεόφυτου, αναφέρεται στην έκδοση του Λογάδη αλλά στην ιδιόχειρη της Collectio αναφέρεται μόνο το αρχικό του ονόματος « Τον κυρ Ν.,
7

8

9

Ο Βούλγαρης ως σχολάρχης στην Αθωνιάδα, κατέβαλε συστηματική προσπάθεια να
αναμορφώσει το διδακτικό πρότυπο καθώς και το φιλοσοφικό λόγο. Για τη διδασκαλία
αυτών των μαθημάτων χρησιμοποιεί μεταφράσεις που είχε εκπονήσει ο ίδιος, από έργα
Ευρωπαίων επιστημόνων. Το διάστημα που διδάσκει στην Αθωνιάδα, ολοκληρώνει το
προοριζόμενο να εκτοπίσει το αντίστοιχο έργο του Κορυδαλέα, τη Λογική. Ο Κούμας (1832: 560-566) αναφέρει «Εις όλην την Ελλάδα υπερενίκησεν η φιλοσοφία του
Ευγενίου. Οι εις την Αθωνιάδα σχολήν μαθητεύσαντες εδίδασκαν την Λογικήν του
χειρόγραφον. Η εις τον σύγγραμμα τούτο εμφαινομένη πολυμάθεια, ο καινοπρεπής και
σοβαρός ελληνισμός, η αντιπαράθεσις των νεωτέρων θεωριών προς τα παλαιάς, εκυρίευσαν γενικώς τα γνώμας. Και ήρχισαν όλοι οι σπουδασταί να μην ζητώσιν άλλην, ει
μη την Λογικήν του Ευγενίου». Ένα πλήθος από μαθητάρια και αντιγράφων τους που
σώζονται έως σήμερα μαρτυρούν τη διάδοση της διδασκαλίας του Βούλγαρη και τη
μετάδοση, μέσω αυτής, των νεότερων επιστημονικών επιτευγμάτων και των φιλοσοφικών ιδεών. Η σημασία που απέδιδε ο Βούλγαρης στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης
στην Αθωνιάδα και το μέλλον της Ακαδημίας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
συμπεριέλαβε το ίδρυμα στη διαθήκη του (Αινιάν, 1838 Τομ. Α’: λε’).
Αξίζει να σημειωθεί πως το μάθημα της Γραμματικής, όχι μόνο ως θεωρία για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία αλλά και ως ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τον προφορικό
και γραπτό λόγο στη δομή του και στη μορφολογία του, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και
διδασκόταν μέσω εγχειριδίων γραμματικής. Τα εγχειρίδια περιείχαν κανόνες γραμματικής και συντακτικού και για τη διδασκαλία τους παρατίθεντο κείμενα από τη μακρόχρονη φιλολογική ελληνική παράδοση (Πέτσιος, 2018: 36-43).
Η πρώτη έκδοση έγινε το 1830 στην Κωνσταντινούπολη και η δεύτερη στην Ερμούπολη
το 1869 απ’ όπου και τα αποσπάσματα ( σελ. 111-124). Εξαίρεση αποτελούν τα
αποσπάσματα στα οποία υπάρχουν διαφορές μεταξύ του χειρόγραφου και της
έντυπης έκδοσης, όπου παρατίθενται από τον χειρόγραφο Κώδικα ΕΒΕ 2952. Σε κάθε
απόσπασμα αναγράφονται και οι δύο πηγές.
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παλαιόν σοι και έωλον το άκουσμα ότι ηθέτησε την υπόσχεσίν του× και
επιχειρισθείς ψυχρώς εν αρχή, των Γραμματικών την παράδοσιν, εις δύο
μήνας συν ημίσει προσκορής γενόμενος, ανεχώρησε και προκρίνει το να
λατομή εις το Καυσοκαλύβιον, ομαλίζων τραχείαν και απόκροτον κέλλαν
του, παρά να κοπιάζη εις το Σχολείον ..» (ΕΒΕ 2952: 44, Λογάδης: 113).
Ίσως γιατί κατά τη συγκρότηση της Collectio ο Νεόφυτος δεν ήταν πια
στη ζωή και ο Βούλγαρης δεν ήθελε να καταγράψει το όνομά του, πιθανόν
λόγω των σχολίων που παραθέτει σχετικά με την αποχώρηση του από την
Αθωνιάδα. Την επιστασία των Γραμματικών τάξεων αναγκάστηκε ο Ευγένιος να εμπιστευτεί, και μάλιστα επ’ αμοιβή, σε νεαρούς πρώην μαθητές
του Νεόφυτου. Ενώ όμως τους τίμησε δεν φάνηκαν «άξιοι». Με την ορμή
της νεότητας θεώρησαν τους εαυτούς τους σπουδαίους και, διακατεχόμενοι από υπέρμετρες φιλοδοξίες να αποκτήσουν φήμη και να αμείβονται με
μεγάλους μισθούς, ανέπτυξαν έριδες μεταξύ τους «...ου τη κεφαλή, το λεγόμενον, τον ουρανόν επαράσσειν, αλλά βέλεσι και ακοντίοις επεχείρησαν
διατρήσσην» ( ΕΒΕ 2952: 44, Λογάδης: 114)».
Σε αντίθεση με το πνεύμα διχόνοιας που επικρατεί στη Σχολή ο Βούλγαρης προτάσσει στον Κυπριανό τον τόσο άρρηκτο δεσμό της μεταξύ τους
φιλίας «…και φιλία γνήσιος και δεδοκιμασμένη, και σφυρήλατος, και ο
δεσμός εκεί της αγαπήσεως ισχυρός τε και άρρηκτος, και η διχοστασία και
η διχοφροσύνη μακράν» (ΕΒΕ 2952: 45, Λογάδης: 117). Αν ο αριθμός των
μαθητών αυξήθηκε παρά την έλλειψη «..ανδρός δεξιού εις τας Γραμματικάς παραδόσεις», με τον ερχομό του Κυπριανού και τη συνεργασία τους
πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθεί το κοινό τους όραμα, για το οποίο πολλές
φορές είχαν αναφερθεί στη μεταξύ τους αλληλογραφία: η σύσταση μιας
Μεγάλης Ακαδημίας.
Όμως, «τούτο το άροτρον μόνος εγώ να το έλκω, είναι αδύνατον»,
του γράφει ο Ευγένιος. Γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλο, έχουμε τον
αυτό τρόπο σκέψης, δεν είμαστε ανόμοιοι και μπορούμε να σύρουμε το
ίδιο άροτρο (ΕΒΕ 2952: 45, Λογάδης: 116-117).10 Τον καλεί να αφήσει τη
ζωή στην Κωνσταντινούπολη11, όπου διέμενε και εργαζόταν ως δάσκαλος
10 «Disparibus bobus non bene fertur aratrum» τον ίδιο στίχο αναφέρει και στο έργο του
Αδολεσχία Φιλόθεος, το οποίο μεταφράζει «Βουσίν ανίσοις ούτι καλώς το άροτρο άγοιτο» (Βούλγαρης 1801: 247).
11 Η έμμεση αναφορά του Βούλγαρη στην ζωή της Κωνσταντινούπολης μας δίνει στοιχεία που συνοψίζει ο Α. Αγγέλου (1994: 369-398) στη μελέτη του Η Μαντάμ Τυανίτη.
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και να μεταβεί στην Αθωνιάδα και «Λοιπόν αδελφέ, ένδυσαι το πρώτον
ιμάτιον, ερέθισον τα σύνοικά σοι πνεύματα της γενναιότητας και μεγαλοφροσύνης, απόπτυσον την αλμυρίαν των πολιτικών κυμάτων× απόρριψον την φλυαρίαν του κόσμου× αποπήδησον τα σκηνώματα του Κηδάρ×
προτίμησον τας αυλάς της Αθωνιάδας.». Για να τονίσει με σαφήνεια την
αναγκαιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας αλλά και την υψηλή σημασία που έχει η παιδεία για τον ίδιο και το γένος, γράφει στον Κυπριανό:
«Ενθυμήθητι και διέγειρε τον παλαιόν ον είχες πόθον, να φανής ποτέ εύχρηστος και ωφελείας παραίτιος εις το Γένος. Ιδού ο καιρός, πρόχειρος ο
τόπος». Αξιοσημείωτο στοιχείο της επιστολής είναι η εξαιρετική, ανάλογη
της λογιοσύνης του Βούλγαρη, λυρική περιγραφή του φυσικού κάλλους
που περιβάλλει την Αθωνιάδα, με την οποία προσπαθεί να θέλξει τον Κυπριανό. Το επιχείρημα αυτό ακολουθεί η προβολή του εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόζει στην Ακαδημία. Εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση στους αρχαίους συγγραφείς Δημοσθένη, Όμηρο, Θουκυδίδη, Πλάτωνα
και Αριστοτέλη ενώ με την αναφορά του «Γάλλοι και Γερμανοί και Άγγλοι
προβάλλουσι τα νεωτερικά αυτών συστήματα», επισημαίνει τη σπουδαιότητα για την παιδεία «των νεωτερικών συστημάτων» που εισήγαγαν οι
Δυτικοευρωπαίοι, κάνοντας έτσι μνεία στο ιδεολογικό ρεύμα του Διαφωτισμού. Στο τέλος της επιστολής τονίζει στον Κυπριανό: «..πόσης ζημίας
παραίτιος γίνεσαι εις το γένος σου, και από πόσα καλά το αποστερείς… αν
δεν συνδράμεις να γένης συνεργάτης...».
Η σημασία που είχε, τόσο για τον Βούλγαρη όσο και για τους μαθητές
του, η παιδεία ως μέσο για την έξοδο του γένους απ’ την κρίση περιγράφεται
από τον Χριστόφορο Περραιβό (1860: 50) ως εξής: « Κατ’ αυτήν την εποχή
εσχολάρχει εις το Άγιον Όρος και ο σοφός Ευγένιος ο Κερκυραίος, του οποίου
ακροατής, ως ηκούσαμεν, εχρημάτισε ο Κοσμάς.12 Κατά την αυτήν δ’ εποχή
ομάς μαθητών του Ευγενίου, συμπεριλαμβανομένου και του Κοσμά, βλέποντας την πολλήν αμάθειαν του Έθνους των και τον εξ’ αυτής επαπειλούμενον
κίνδυνον εις τε την ορθοδοξία και τον εθνισμόν, συνεφώνησεν ομοθυμαδόν
και εν ονόματι της αγίας Τριάδος να βοηθήση το έθνος δια της μαθήσεως των
γραμμάτων, όθεν έδραμεν έκαστος να εύρη θέσιν κατάλληλον και ισχυράν
Η αναφορά στην «αλμυρία των πολιτικών κυμάτων, την φλυαρία του κόσμου» αντανακλά την κοσμική και πολιτική ζωή των Ελλήνων της Πόλης.
12 Αναφέρεται στον Κοσμά τον Αιτωλό.
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προς βοήθειαν της Πατρίδος, αρχιερατικήν δηλαδή και διδασκαλικήν..»
Η καινοτομία του στο πρόγραμμα σπουδών, όπως διαφαίνεται στην
επιστολή, συνετέλεσε αδιαμφισβήτητα για την απομάκρυνσή του από την
Αθωνιάδα. Ήταν από τους πρώτους που μίλησε, εμμέσως πλην σαφώς,
σε ένα ίδρυμα κατεξοχήν ελεγχόμενο από την Εκκλησία, για την ανάγκη
αναμόρφωσης της παιδείας, ώστε να αντεπεξέλθει το γένος στην κρίση
που αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή. Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να
«αναμείξει» τα νέα ιδεολογικά και επιστημονικά ρεύματα με την παράδοση, η παρέμβαση του στην εκπαίδευση, δεδομένης και της ιερατικής του
ιδιότητας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν «ριζοσπαστική» για τα
καθ’ ημάς. Εξάλλου η καταδίκη του δασκάλου του Μεθόδιου Ανθρακίτη13
και το κάψιμο των βιβλίων του της φυσικής και των μαθηματικών στην
Κωνσταντινούπολη το 1723 σηματοδότησαν και το όριο ανοχής της Εκκλησίας στα νεωτερικά συστήματα και στις «δυτικόφερτες» αντιλήψεις.
Για να μην έχει η προσπάθειά του την ίδια τύχη, η διδασκαλία όλων των
νεωτερικών επιτευγμάτων δεν ήταν απολύτως εφικτή, αλλά περιορίστηκε
από την ανάγκη να αποδεχθεί τα δεδομένα αυτά η ελληνορθόδοξη παράδοση και πίστη.
Ενώ η προσωπικότητα και οι ιδέες του στα καθ’ ημάς δημιούργησαν
ποικίλες αντιδράσεις, η εικόνα του κοσμοπολίτη Ευγένιου στους «ξένους»
είναι διαφορετική. Ως σεβάσμια παρουσία, με χαρακτηριστικά που έδιναν στο όλο παρουσιαστικό του έναν τέλειο ελληνικό αέρα θυμίζοντας
τις μαρμάρινες προτομές των αρχαίων προγόνων του και ως άνθρωπο των
γραμμάτων, χαρακτηρίζει τον Ευγένιο Βούλγαρη ο ισπανικής καταγωγής
στρατηγός της Βενεζουέλας Francisco de Miranda (28 Mαρτίου 1750 -15
Ιουλίου 1816), στο ημερολόγιό του που κρατούσε τις ταξιδιωτικές σημειώσεις του στη Ρωσία. Ο Miranda επίσης αναφέρει ότι σε μια από τις συναντήσεις τους, το 1786, ο Ευγένιος του χάρισε ένα αντίτυπο της πραγματείας του Στοχασμοί εις τους παρόντας κρισίμους καιρούς, του Κράτους του
Οθωμανικού, σε γαλλική μετάφραση. Στο αντίτυπο, που βρίσκεται στη Βι13 Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης (1660-1736) κατηγορήθηκε (λόγω της διδασκαλίας «νεωτερισμών» στη φιλοσοφία και τα μαθηματικά) ως αιρετικός, καταδικάστηκε από το Πατριαρχείο και του απαγορεύτηκε να διδάσκει (ανάκληση της απαγόρευσης έγινε το 1725).
Αναφερόμενος σε αυτό, γράφει στην απολογία του ότι: «μαζεύτηκαν κληρικοί και παπουτσήδες, ραφτάδες κλπ, και αφού συνάθροισαν τις λογικές, φυσικές, ευκλείδην και
έτερα Μαθηματικά τα ρίχνουν στις φλόγες».
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βλιοθήκη της Εθνικής Ακαδημίας της Ιστορίας της Βενεζουέλας, σώζεται
ιδιόχειρη σημείωση του Miranda όπου αναφέρει ότι είναι δώρο του συγγραφέα Αρχιεπισκόπου Ευγενίου Βούλγαρη14 (Μακρίδης, 2001: 320-321)
διαλύοντας έτσι κάθε αμφιβολία για την πατρότητα του έργου, το οποίο
εξάλλου αναφέρεται και στον αυτόγραφο κατάλογο των έργων του Βούλγαρη, παρά το γεγονός ότι, στα σωζόμενα αντίτυπα απουσιάζει το εξώφυλλο με τα στοιχεία του συγγραφέα.15 Το έργο καθώς και η επίσης ανώνυμη
μετάφρασή του στη Γαλλική γλώσσα, περιλαμβάνεται στον αυτόγραφο
κατάλογο των έργων του, ενώ δίπλα στην ένδειξη «editae anno» σημειώνονται αποσιωπητικά, πιθανόν λόγω του προχωρημένου της ηλικίας όταν
συνέτασσε τον κατάλογο μεταξύ του 1801-1804, να μη θυμόταν το έτος
έκδοσης (Μακρίδης, 1999:264). Η σύνταξη του έργου, με βάση τα αναφερόμενα στο κείμενο ιστορικά γεγονότα τοποθετείται, το 1771, «καθώς
ο παρών [πόλεμος] εις τον οποίον, τρίτον ήδη έτος γυμνάζονται όχι ευτυχώς», κατά τη διάρκεια του Ρώσο - Τουρκικού πολέμου του 1768-1774. Tο
έργο εκδόθηκε το 1772, στον τότε τόπο διαμονής του, την Πετρούπολη. Η
γαλλική ανώνυμη μετάφραση που ακολούθησε, είχε ως σκοπό την ενημέρωση των Ευρωπαίων για την κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
και υπήρξε η βάση για τη μετάφραση του έργου στα Ρωσικά.16
Οι μόνιμες βλέψεις της Ρωσίας για προσάρτηση της Κριμαίας και έξοδο στη Μεσόγειο οδήγησαν στον πόλεμο αυτόν και ο Βούλγαρης, δράττεται της ευκαιρίας να ζητήσει τη βοήθεια των Ευρωπαίων για την επίλυση
της θρησκευτικής και πολιτικής κρίσης στον ελληνικό κόσμο και να τους
ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατούσε στην Οθωμανική Αυτο14 «Regalado pr su Autor el Arzobispo Eugenio Vulgaris, - εν Chersona. 1786»
15 Με το εν λόγω έργο ασχολήθηκε ο Καμαριανός (1986: 1-34) στο άρθρο του Επτά
σπάνια ελληνικά φυλλάδια δημοσιευμένα στην Πετρούπολη (1771-1772). Το άρθρο αναφέρεται στα φυλλάδια που τροφοδοτούσαν παλαιούς πόθους των υπόδουλων Ελλήνων
και των άλλων λαών των Βαλκανίων για ελευθερία και ανεξαρτησία με τη βοήθεια της
Μ.Αικατερίνης, Για τους Στοχασμούς αναφέρει ότι δεν είναι βέβαιος πως πρόκειται για
έργο του Ευγένιου Βούλγαρη. Επίσης για το έργο και τις μεταφράσεις του βλ. το άρθρο του Μακρίδη (1999:263-270) καθώς και στο συμπληρωματικό του (2001:316-323)
όπου αναφέρεται στον στρατηγό Miranda και στο αντίγραφο της γαλλικής μετάφρασης
του έργου που βρίσκεται στη Βενεζουέλα.
16 Για τις αρχικές εκδόσεις του έργου και των μεταφράσεών του βλ. Batalden (1982:
29-30, 157), Κιτρομηλίδης (1996: 183), Μακρίδης (2001: 316-323). Μεταγενέστερες
εκδόσεις του έργου έγιναν στην Κέρκυρα το 1851 και το 1854. Από την έκδοση του
1854 με τίτλο Στοχασμοί εις τους παρόντας κρισίμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους
αντλήθηκαν τα αποσπάσματα που παρατίθενται
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κρατορία. Οι ελληνικές προσδοκίες από το «ξανθό» γένος και τη Μεγάλη
Αικατερίνη, που είχαν αρχίσει να καλλιεργούνται από την εποχή του Μ.
Πέτρου κατά τη διάρκεια του Ρωσσοτουρκικού πολέμου του 1710-1711,17
σε συνδυασμό με την εξασθένιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οδήγησαν στην παρέμβαση αυτή του Βούλγαρη που, χωρίς να είναι η μοναδική,
αποτέλεσε το σημαντικότερο πολιτικό του έργο18 στο οποίο, σύμφωνα με
τον κ. Π.Κιτρομιλίδη, αποδεικνύει ότι ήταν «βαθύς γνώστης της θεωρίας
της ισορροπίας των δυνάμεων».19
Ως πολιτική στάση ο Διαφωτισμός διεκήρυσσε τα δικαιώματα του ατόμου και αντιμαχόταν το δεσποτισμό, το φανατισμό, τη μισαλλοδοξία και
την κοινωνική αδικία. Διανοούμενοι του Διαφωτισμού, με κυριότερο εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής στάσης τον Βολταίρο, φάνηκαν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τους μονάρχες που εμφανίζονταν ως φωτισμένοι
(Κιτρομηλίδης, 1996: 13-16).
Λόγω του περιορισμού της έκτασης της παρούσας ανακοίνωσης θα περιοριστούμε σε επιλεκτική και αδρομερή παρουσίαση επιχειρημάτων του
έργου του (πολιτικών, ιστορικών, οικονομικών).
Στην αρχή του έργου του ο Βούλγαρης συνδέει άμεσα τη θρησκεία με
την πολιτική και εξετάζει την επιρροή του Ισλάμ στο Οθωμανικό κράτος, αναλύοντας εύστοχα τη σημασία του «Ζιχάδ», του ιερού πολέμου
των Μουσουλμάνων κατά των Χριστιανών, θέμα επίκαιρο που δημιουργεί
πολλά προβλήματα παγκοσμίως ακόμα και σήμερα.
Για τον ορισμό και την ανάλυση του όρου «Ζιχάδ» παραπέμπει στο
Κοράνι ως εξής: «Πόλεμον άγιον, πόλεμον πάντοτε γινόμενον προς δόξαν
Θεού, πόλεμον υπέρ της ιεράς πίστεως, πόλεμον προστεταγμένον αυτοίς
υπό του νόμου κατά των απίστων». (1854: 7). Επισημαίνει στους ευρω17 Σύμφωνα με τον Χασιώτη (2001 : 210), κατά τη διάρκεια του Ρωσσοτουρκικού πολέμου του 1710-1711 Έλληνες πράκτορες περιόδευαν από τα Επτάνησα έως τα παράλια
της Μ.Ασίας και «μοίραζαν» υποσχέσεις για μεγαλειώδεις προελάσεις του Μεγάλου
Πέτρου προς Βαλκάνια και την Κωνσταντινούπολη.
18 Για έργα του Ευγένιου Βούλγαρη όπου ανιχνεύεται η πολιτική του σκέψη βλ. Ευχαριστία προς την μεγάλην κυρίαν και τρισσέβαστον των ρωσσιών αυτοκράτορα Αικατερίναν Β’ εκφωνηθείσα επ’ εκκλησίας ενώπιον του αυτοκρατορικού θρόνου αυτής (Μόσχα,
1775) καθώς και μεταφράσεις του Βολταίρου, Επιστολή προς την αυτοκρατόρισσαν των
Ρώσσων (Αγία Πετρούπολη, 1771), [Ιωάννης Πλοχώφ, ψευδώνυμο] Περί του παρόντος
πολέμου ποιημάτιον (Αγία Πετρούπολη, 1771).
19 Η πολιτική ανάλυση που παραθέτει στους Στοχασμούς θεωρείται από τον Κιτρομιλίδη
(1990: 175-176) ανώτερη από το δοκίμιο του David Hume, Of the Balance of Power .
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παίους ηγεμόνες, ότι με βάση το Κοράνι και τη θρησκευτική τους πίστη
«καταλαμβάνει εύκολα ότι οι Τούρκοι πρώτον πρέπει να λησμονήσουν την
του Μωάμεθ πίστιν, έπειτα να φανούν εις εν οποιονδήποτε Χριστιανικόν
Έθνος, φίλοι πιστοί και ευγνώμονες» (1854: 8) Υπαινίσσεται έτσι τον κίνδυνο που διατρέχουν όλα τα χριστιανικά κράτη. Τονίζει ότι η εξωτερική
πολιτική καθώς και οι επεκτατικές τάσεις των Οθωμανών στην Ευρώπη
έχουν ως βάση και τη θρησκευτική τους ταυτότητα. Θεωρεί επομένως τις
αιτίες των πολέμων των Οθωμανών όχι μόνο πολιτικές αλλά και θρησκευτικές. (1854: 8-9).
Βασική πτυχή της πολιτικής του παρέμβασης αποτελεί η άποψή του
ότι η έκβαση της πολιτικής κρίσης του ελληνικού κόσμου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την αντίστοιχη κρίση της Ευρώπης, που είχε οδηγήσει σε
πλήθος πολέμων και αλλαγών στα ευρωπαϊκά εδάφη. Θεωρώντας το οθωμανικό κράτος κοινό εχθρό, δεν διστάζει να απευθυνθεί σε ηγεμόνες άλλου
δόγματος. Με σταθερά προσανατολισμένη τη σκέψη του στην απελευθέρωση της πατρίδας του και με εμφανή την επίδρασή του από τον Βολταίρο
και άλλους ευρωπαίους στοχαστές, σχετικά με το πρότυπο της φωτισμένης
δεσποτείας, αναπτύσσει τις απόψεις του για την ρωσική φωτισμένη δεσποτεία. Στους Στοχασμούς του αναφέρει (1854: 24-25) πως οι Ρώσοι, με
τη διακυβέρνηση του φωτισμένου μονάρχη Μ.Πέτρου, διδάχθηκαν από
τους Ευρωπαίους, ανέπτυξαν την παιδεία και «μεταμορφώθηκαν». Το ίδιο
επισημαίνει ότι μπορεί να συμβεί και με τους Οθωμανούς αν δεν νικηθούν
στον πόλεμο, τώρα που είναι εξασθενημένοι, και τους δοθεί η δυνατότητα
να ανακάμψουν. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι είχε
προηγηθεί το 1770, έκδοση ποιήματος – προσκλητηρίου του Βολταίρου
προς τους ευρωπαίους ηγεμόνες, μέσω του οποίου τους ζητούσε να συνδράμουν τη Ρωσία στον αγώνα κατά του Σουλτάνου, μνημονεύοντας τη
στρατιωτική και ηθική παρακμή των Τούρκων και επαινώντας ταυτόχρονα
την Μεγάλη Αικατερίνη. Το ποίημα αυτό κυκλοφόρησε στην ελληνική σε
μετάφραση του Ευγένιου. 20
Ο Βούλγαρης (1854: 41) αναπτύσσει επίσης τις δικές απόψεις του
περί της ισορροπίας των δυνάμεων, εισάγοντας τον όρο «Αντιρροπία»,
20 Βλ. Ιωάννου Πλοχώφ βουλευτού εν τη Ηγεμονία του Χόλστεϊν περί του παρόντος πολέμου.: Ποιημάτιον (διαθέσιμο στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη. https://anemi.lib.uoc.
gr). Πρβλ. και Παπακωνσταντίνου (2005: 101-118).
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επαναπροσδιορίζοντας τον όρο Ισορροπία, 21 και μεταφέρει τις απόψεις
του Βολταίρου για το εν λόγω θέμα ως εξής: «Αντιρροπία» (λέγει ένας
περιβόητος Συγγραφεύς) είναι ένα εύρημα, το οποίο επενοήθη από τον
ΙΕ΄ αιώνα και εδώ υφίσταται δε η Αντιρροπία ακολουθεί ο αυτός Συγγραφεύς εις τούτο: ότι άπασαι αι Δυνάμεις συνάπτονται κατά μιάς τινος
υπερβριθεστέρας Δυνάμεως». Που ήταν όμως αυτή η Αντιρροπία, γράφει
ο Ευγένιος, τον 16ο και 17ο αιώνα, για να εμποδίσει την εξάπλωση των
Οθωμανών;
Αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν οι ευρωπαίοι ηγεμόνες, μετά από ένα
πλήθος πολέμων στην Ευρώπη, που έφεραν αλλαγές στα εδάφη των κρατών, όπως «όταν η Αγγλία κατακυριεύει όλην την υπό τους Γάλλους πρώτην τελούσαν Αρκτώαν Αμερικήν, και να αναμφιβόλως θαλασσοκρατεί
και εις τον παλαιόν (ως λέγουσι) και εις τον νέον κόσμο», δεν θεωρούν
ότι κινδυνεύει η « αντιρροπία», αλλά να θεωρούν ότι στην περίπτωση της
απελευθέρωσης μιας μικρής γωνιάς της Ελλάδος, όπως η Πελοπόννησος,
«διά να ήναι εις άνεσιν και καταφυγήν των κατατυραννουμένων Ελλήνων
η Αντιρροπία της Ευρώπης «ευθύς περιτρέπεται» (1854: 41-42).
Απευθυνόμενος, λοιπόν, στους χριστιανούς βασιλείς και πρίγκιπες της
Ευρώπης, μέσω πλήθους ιστορικών αναφορών και πολιτικών επιχειρημάτων που αναπτύσσει, παρεμβαίνει με στόχο να τους πείσει ότι η απελευθέρωση των Ελλήνων θα αποτελέσει εγγύηση σταθερότητας στην Ευρώπη.
Όσον αφορά στις ανησυχίες τους, ότι η ταπείνωση και η εξασθένιση του
Οθωμανικού Κράτους θα ενισχύσει και θα ισχυροποιήσει την Ρωσική Αυτοκρατορία, τους καθησυχάζει αναπτύσσοντας τέσσερα ισχυρά επιχειρήματα, στα οποία είναι ορατός ο φιλορωσικός του προσανατολισμός (1854:
42-44). Έτσι, αναφέρει, πρώτον, ότι η Ρωσία όσο μεγάλη και «ισχυρά ευρεθεί» ποτέ δε θα γίνει στην Ευρώπη «τόσο φοβερά και άλλοτε εφάνη και
εις το εξής δύναται πάλιν να φανεί των Τούρκων η δύναμις…», δεύτερον ότι η Ρωσία έχει ήδη στην κατοχή της μεγάλα εδάφη και πλούτο και
«δεν χρειάζεται οικήσεις» με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ισορροπία των
21 Ο Γ. Καρράς (2004:144) θεωρεί τον όρο «Αντιρροπία» ως νεολογισμό του Βούλγαρη,
ενώ σύμφωνα με τον ιστορικό Δημήτρη Γ. Αποστολόπουλο (2007: 27-28) προέρχεται
από το αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο. Στο Αρχαιοελληνικό Λεξικό Liddel Scott εξηγείται
ως Ισορροπία. Ο Κουμανούδης (1900, τόμ. Α’: 108) αποδίδει στον Ευγένιο Βούλγαρη
ως νεολογισμό τον όρο «Αντιρροπισταί» με την εξήγηση «οι της εν Ευρώπη πολιτικής
αντιρροπίας οπαδοί».
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δυνάμεων, αλλά χρειάζεται «οικήτορας», 22 τρίτον, ότι δεν έχει ανάγκη
κατάκτησης εδαφών με θαλάσσια πρόσβαση καθόσον, πέραν της μεγάλης
εκτάσεως που ήδη κατέχει, η γεωγραφική της θέση της δίνει πρόσβαση στη
θάλασσα και γνωρίζει ότι η υπερβολική εξάπλωση μιας δύναμης προκαλεί
«έως τέλους μίαν ατονίαν, ή μίαν παράλυσιν» και τέταρτον ότι μέσω της
ταπείνωσης του οθωμανικού κράτους οι υπόλοιπες χριστιανικές δυνάμεις
μπορούν να ωφεληθούν πολύ περισσότερο απ’ ότι η Ρωσία. Ένας διαμερισμός των κατακτημένων από τους Οθωμανούς επαρχιών και η σύσταση
μιας «μετρίας μεν, απολύτου δε του Ελληνικού γένους Ηγεμονίας, ήθελε
φυλάττη και εις το εξής, την επιζητούμενη της Ευρώπης Ισορροπίαν».
Επισημαίνει μάλιστα ότι αν ανακάμψει η Οθωμανική Αυτοκρατορία
κινδυνεύει η ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Ακόμα και «το γένος όμως των
Γραικών, οπού προξενεί εις το της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σώμα την
ειρημένην κακοχυμίαν, είναι δυνατόν και κατ’ άλλον τρόπον να μεταποιηθεί εις της αυτής Μοναρχίας ανάρρωσιν και δυνάμωσιν». Και αυτό γιατί
τρία πράγματα κινούν τους Γραικούς να κλίνουν προς τους χριστιανούς
βασιλείς σε όλους τους πολέμους κατά των Οθωμανών «… η θλίψη της
βαρείας και ανυπόφορου τυραννίδος, η ελπίς της εις την ελευθερίαν του
γένους αποκαταστάσεως και ο ζήλος ο υπέρ της εις Χριστόν Πίστεως». Αν
οι Γραικοί δεν τύχουν στήριξης από τους χριστιανούς βασιλείς και πάψουν
να ελπίζουν στην ελευθερία, θα ενσωματωθούν στην Οθωμανική αυτοκρατορία και τότε θα «πιάνουν εις το εξής τα άρματα υπέρ των Τούρκων»
ενδυναμώνοντάς την έτσι περισσότερο (1854: 39).
Η βαθιά ιστορική παιδεία του Ευγένιου αντικατοπτρίζεται και στο
πλήθος των ιστορικών και πολεμικών γεγονότων, που καταγράφονται
προκειμένου να στηρίξει τις απόψεις του και να καταστήσει σαφές ότι
μια εκ νέου ανάκαμψη του Οθωμανικού κράτους θα είναι επιζήμια για
όλη την Ευρώπη.23
Αξιοσημείωτη είναι και η επιχειρηματολογία του για θέματα ευρωπαϊκής οικονομίας. Παραθέτει την άποψη του Μοντεσκιέ24 ότι οι τρεις εμπο22 Στο σημείο αυτό αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία ήδη έχει φροντίσει για τον εποικισμό της
χώρας και δαπάνησε μεγάλα ποσό για αυτόν (1854 : 43).
23 Για λόγους οικονομίας όμως δεν είναι δυνατή η αναφορά σε αυτά επί του παρόντος
αλλά λεπτομερέστερη έχει συμπεριληφθεί στη διατριβή μου.
24 Ο Βούλγαρης παραπέμπει στο έργο του Μοντεσκιέ ως εξής: «Μοντεσκ. περί Μεγ.
Και κατάπτωσης της Ρωμ. Αυτοκρ. Κεγ. ΚΓ». Για το έργο και τη μετάφρασή του στα
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ρικές δυνάμεις (Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία) θα εμποδίσουν την πτώση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που βρίσκεται σε αδυναμία, προκειμένου να
διαφυλάξουν τα εμπορικά τους συμφέροντα. Αντικρούει το επιχείρημα ότι
η κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα είχε βλαβερές συνέπειες
στο εμπόριο, ιδίως για τη Γαλλία, αναφέροντας ότι τα οφέλη είναι ελάχιστα σε σχέση με τις πολύ αρνητικές συνέπειες που έχει η διατήρηση αυτής
της Αυτοκρατορίας (1854: 44-45).
Η προσέγγιση της πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη μέσα από την
οπτική του Βούλγαρη είναι δείγμα του πολιτικού του ρεαλισμού και της
ορθολογικής του σκέψης, των ιστορικών του γνώσεων, της επίγνωσης της
οθωμανικής πραγματικότητας, σε πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό
επίπεδο αλλά και των προσπαθειών της για μεταρρυθμίσεις, μέσω των επαφών με τον δυτικό τρόπο ζωής. «Ναι οι Τούρκοι τους Ευρωπαίους εις μεν
τους τρόπους της διαγωγής, και εις τα ήθη, τους καταφρονούσιν∙ αλλά δια
τας επιστήμας και τέχνας τους θαυμάζουσι∙ και από τον θαυμασμόν∙ δεν
χρειάζεται παρά ένα πήδημα, να φθάση τινάς εις την μίμησιν.» (1854: 19).
Στον επίλογο της πραγματείας του απευθύνει άλλη μια φορά έκκληση
στους Χριστιανούς Βασιλείς να επιτεθούν στον «μέγα κολοσσό» τώρα που
έχει δεχθεί πλήγμα από τη Ρωσία, διότι αν ανακάμψει, η Ευρώπη δεν θα
βρίσκεται ποτέ σε ασφάλεια .
Το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού στράφηκε εναντίον του καθεστώτος της τυραννικής δεσποτείας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε και
η πολιτική στάση των - κατά τον Israel - μετριοπαθών Διαφωτιστών υπέρ
της φωτισμένης μοναρχίας, σε αντίθεση με τις απόψεις του ριζοσπαστικού ρεύματος που πρόβαλλαν την ιδέα του αβασίλευτου πολιτεύματος
(Israel,2005: 20). Οι υπέρμαχοι της φωτισμένης δεσποτείας πίστευαν ή
τουλάχιστον ήλπιζαν ότι η αλλαγή της κουλτούρας των ηγετών, δηλαδή η
αποδοχή των αρχών του Διαφωτισμού και των επιστημονικών επιτευγμάτων θα οδηγούσε και στην αλλαγή της στάσης τους. Ο Βούλγαρης εξαίρει
τον Μεγάλο Πέτρο για το έργο του και εναποθέτει τις ελπίδες του για
την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον οθωμανικό ζυγό στην Μεγάλη
Αικατερίνη. Προσδοκίες όμως από τη ρωσική πολιτική δεν έχει μόνο ο
Βούλγαρης αλλά και ο Βολταίρος που θεωρεί, επίσης, την Μ.Αικατερίνη
φωτισμένο μονάρχη. Οι προσδοκίες αυτές του Βολταίρου είναι ιδιαίτερα
ελληνικά βλ. Κιτρομηλίδης (1996: 286,566).
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χρήσιμες για τον Βούλγαρη στο να υποστηρίξει τη ρωσική προσδοκία,
με την οποία είχε έρθει σε επαφή στο παρελθόν, μέσα από το πρίσμα του
προφητικού χιλιασμού και όχι μέσω των απόψεων των διαφωτιστών περί
φωτισμένης μοναρχίας. Ο Αγγέλου (1994: 34) αναφέρει ότι ο Βούλγαρης,
κατά τη διάρκεια της σχολαρχίας του στην Αθωνιάδα, είχε έρθει σε επαφή
με τον κύριο εκφραστή του προφητικού χιλιασμού,25 τον Πολυείδη, και
είχε ακούσει τις απόψεις του. Επίσης, αναφέρει ότι, ένας ακόμη θρύλος
που δημιουργήθηκε για την πολυκύμαντη ζωή του Ευγένιου τον παρουσιάζει ως ηγέτη εθνικού μυστικού κινήματος μίας ομάδας τριάντα περίπου
μαθητών που είχαν ως όραμα την απελευθέρωση του γένους. Η πολιτική
του σκέψη όμως δεν στηρίζεται σε μεταφυσικούς όρους αλλά σε καθαρά
ορθολογικά επιχειρήματα, θεμελιωμένα σε ιστορικές αναφορές. Ο Έλληνας λόγιος αρθρώνει ισότιμα λόγο στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό και
συντάσσεται με τις απόψεις του Βολταίρου περί φωτισμένης μοναρχίας
και την αποδοχή της Αικατερίνης Β΄ ως φωτισμένου μονάρχη, προκειμένου να εξυπηρετήσει το σκοπό του.26 Οι αναφορές του Βούλγαρη, μέσω
μεταφράσεων, σε προγενέστερα έργα Διαφωτιστών, όπως του Βολταίρου
και του Μοντεσκιέ, είχε πάντα ως κύριο στόχο να βοηθήσει το Γένος να
«βγει» από την κρίση τόσων αιώνων
Από τα προαναφερθέντα είναι εμφανές ότι η πολιτική σκέψη του Βούλγαρη φαινομενικά ακολουθεί το μετριοπαθή Διαφωτισμό, και αυτό διαφαίνεται στις απόψεις του σε πολιτικό-θρησκευτικό επίπεδο. Ίσως σε αυτό
συνέβαλε και το γεγονός ότι δεν πίστευε πως θα μπορούσε το υπόδουλο
25 Η θεωρία του προφητικού χιλιασμού, εδραιωμένη σε προφητείες της Αγίας Γραφής καθώς και νέων «χρησμών», έδινε την ελπίδα της μελλοντικής κατάρρευσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας ως απόρροια πολιτικών αναστατώσεων και φυσικών καταστροφών. Μέσα από την κατάρρευση της, θα ανασταίνονταν μια χριστιανική αυτοκρατορία.
Με το σχετικό κείμενο, ο Πολυείδης υποδαύλιζε τη ρωσική προσδοκία.
26 Για την πρόσληψη των πολιτικών ιδεών απ’ τους συγχρόνους του αναφερόμαστε ενδεικτικά σε δύο μαθητές του, τον Ιώσηπο Μοισιόδακα και Αθανάσιο Ψαλίδα. Ο Μοισιόδαξ, συντάσσεται αρχικά με τη φωτισμένη μοναρχία και τη ρωσική προσδοκία. Στο
έργο του Παραλλαγή του προς Νικοκλέα λόγου περί Βασιλείας του Ισοκράτους, ή Κεφάλαια Πολιτικά, παρόλο που απευθύνεται κυρίως στους Φαναριώτες ηγέτες, εξαίρει
το Μεγάλο Πέτρο και την Αικατερίνη Β’. Αργότερα όμως, πλήρως απογοητευμένος
μαζί της, την αποκηρύσσει. Ο Ψαλίδας, αρχικά ήταν αισιόδοξος για τη βοήθεια που
θα μπορούσε να προσφέρει η Ρωσία στην απελευθέρωση του γένους. Αργότερα όμως
καταδίκασε τη ρωσική προσδοκία στρεφόμενος κατά του Βούλγαρη, ως κύριου εκφραστής της, στο φυλλάδιό του Καλοκινήματα, ήτοι Εγχειρίδιον κατὰ φθόνου και κατά της
Λογικής του Ευγενίου.
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γένος να περάσει από τον οθωμανικό ζυγό σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.27 Πιθανόν να θεωρούσε αδύνατη την απελευθέρωση του χωρίς τη βοήθεια μιας ισχυρής δύναμης, όπως η Ρωσία. Στη διαμόρφωση της άποψής
του αυτής συνέβαλλε και το ότι κάθε μικρό κίνημα απελευθέρωσης του
γένους στο παρελθόν κατέληγε σε αιματοχυσία των Ελλήνων. Το γεγονός,
όμως, ότι ενστερνιζόταν τις απόψεις των φωτισμένων Ευρωπαίων, όπως
του Βολταίρου, μπορεί να θεωρηθεί ριζοσπαστική (για τα καθ’ ημάς) στάση δεδομένης της ιδιότητας του ως θεολόγου – κληρικού στην Ανατολή.
Το ότι μεταφράζει έργα ενός πολέμιου της Εκκλησίας, όπως ο Βολταίρος,
θεωρώντας ότι με την κίνηση του αυτή θα συνεισφέρει στον ελληνισμό και
παραβλέποντας τις ιδεολογικές διαφορές τους, μπορεί να θεωρηθεί επίσης
“ριζοσπαστική” πράξη για την εποχή του, τις κοινωνικές καταβολές και το
κοινό στο οποίο απευθυνόταν.
Μέσα από την σκέψη του για την κρίση στην παιδεία, θρησκεία και
πολιτική στον ελληνισμό κατά τον 18ο αιώνα, αναδεικνύεται η εικόνα
του προοδευτικού και διορατικού φιλοσόφου στην ορθόδοξη Ανατολή.
Παρόλο που η σκέψη του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ριζοσπαστική,
σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνει ο Israel28 για τον Ριζοσπαστικό
Διαφωτισμό, οι απόψεις του όμως για τα δεδομένα της καθ’ ημάς Ανατολής του 18ου αιώνα, μπορούν να θεωρηθούν αναμφίβολα καινοτόμες,
προοδευτικές και ρεαλιστικές.
27 Παρά τις απόψεις του για τη φωτισμένη δεσποτεία ο Βούλγαρης (1804) χαιρετίζει την
ίδρυση της Ιονίου Πολιτειας ως εξής «Τη Αρτισυστάτῳ Αἰσίῳτε καὶ Ολβιοδαίμονι
Επτανήσῳ Ιωνική Πολιτοκρατίᾳ Υπερήδιστα καὶ Πανευγνωμόνως ανατιθέμεναι»
(Μανωλέα, 2006: 73-74). Για τον όρο «πολιτοκρατία» ως έκφραση της έννοιας του
μη μοναρχικού πολιτεύματος, ο Κιτρομηλίδης (1990: 177) αναφέρει ότι ο Βούλγαρης
«προφανώς επιδιώκει να διαμορφώσει τον ελληνικό όρο που αντιστοιχεί στην έννοια
της res publica, της republique του πολιτικού ουμανισμού και του ριζοσπαστικού
διαφωτισμού».
28 Ο Ριζοσπαστικός Διαφωτισμός με κύριες ιδέες την ισότητα, την ανεξιθρησκία, την αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής εξουσίας, την δημοκρατία και όχι τη μοναρχία, είχε
μικρή ή και καθόλου συνάφεια σε κάποια θέματα όπως το πολίτευμα, με τον μετριοπαθή διαφωτισμό. Ως κύριους εκπροσώπους του ριζοσπαστικού ρεύματος αναφέρει τους
Spinoza, Diderot, Pierre Bayle, ενώ μετριοπαθείς διαφωτιστές τους Λοκ, Νεύτωνα,
Wolff, Μοντεσκιέ, Βολταίρο και Χιούμ. Ο ριζοσπαστικός διαφωτισμός στην Ελλάδα
κάνει δειλά-δειλά έκανε την εμφάνισή του στο τέλος του 18 αιώνα με το έργο του Ρήγα
Φεραίου, Νέα πολιτική διοίκηση, που απευθύνεται σ’ όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως εθνικότητας και τους καλεί σε εξέγερση κατά του
οθωμανικού ζυγού (Israel, 2005: 20-23).

ΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

395

Βιβλιογραφία
Αθήνη Αναστασία–Ξούριας Ιωάννης, Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830.
[ηλεκτρ. Βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. Διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://repository.kallipos.gr/
handle/11419/3325
Αγγέλου Άλκης, Των φώτων. Αθήνα: Ερμής,1988.
————, “Η Μαντάμ Τυανίτη”, Ελληνικά, Τόμος 44, Τεύχος 2, 1994:369-398.
Αινιάν Γεώργιος, Συλλογή ανεκδότων συγγραμμάτων του αοιδίμου Ευγενίου του Βουλγάρεως. Τόμος Α’. Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφείας Κ.
Ράλλη, 1838.
Αποστολόπουλος Γ. Δημήτρης, “Το χειρόγραφο του Επιστολάριου του
Ευγένιου Βούλγαρη. Η διαδρομή του από την Αγία Πετρούπολη στην
Αθήνα”, Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 10, 2012: 135-147.
Αποστολόπουλος Γ. Δημήτρης, «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, “COLLECTIO EPISTOLICA”. Το αθησαύριστο “Επιστολάριό” του και το ζήτημα της διπλής χειρόγραφης παράδοσης της επιστολογραφίας του», Ο
Ερανιστής 27, 2009: 5-25
————, Ουαλταίρος, Μοντεσκιού, Ρεάλ. Νεότερες έρευνες για την παρουσία τους στον ελληνικό ιδεολογικό χώρο τον 18ο αιώνα. Αθήνα:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007.
Αργυροπούλου Δ. Ρωξάνη, Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η Ευρωπαϊκή σκέψη
του Δεκάτου Ογδόου αιώνα. Αθήνα: Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδεών –
2, 2003.
Batalden K. Stephen, Catherine II’s greek prelate Eugenios Voulgaris in
Russia 1771- 1806. New York: Columbia University Press, 1982.
Βούλγαρις Ευγένιος, Ευχαριστία προς την μεγάλην κυρίαν και τρισσέβαστον των ρωσσιών αυτοκράτορα Αικατερίναν Β’ εκφωνηθείσα επ’ εκκλησίας ενώπιον του αυτοκρατορικού θρόνου αυτής. Μόσχα, 1775.
————, Αδολεσχία φιλόθεος ήτοι της αναγνώσεως της ιεράς μοσαϊκής.2
Τόμοι. Βιέννη: 1801.
————, Αι καθ’ Όμηρον Αρχαιότητες·και Αι Κερκυραϊκαὶ Αρχαιολογίαι.·
Εν Μόσχᾳ: Εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω παρα Λιούμπῃ, Γαρίῳ
καὶ Ποπόβ, 1804.

396

ΜΑΡΊΑ ΑΘ. ΧΟΥΛΙΆΡΑ

Ευγένιος Βούλγαρις, Στοχασμοί εις τους παρόντας κρισίμους καιρούς του
Οθωμανικού Κράτους. Κέρκυραι, Τυπογραφείο Σχερία: 1854
Carras Iannis, “‘Topos’ and Utopia in Evgenios Voulgaris’ Life and Work
(1716-1806)”, The Historical Review No 1, 2004: 127-156
Israel Jonathan, Η Ευρώπη κ ο Ριζοσπαστικός Διαφωτισμός. Aθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 2005.
Καμαριανός Νέστωρ, “Επτά σπάνια ελληνικά φυλλάδια δημοσιευμένα
στην Πετρούπολη (1771-1772) ”,Ο Ερανιστής 18, 1986: 1-34.
Κιτρομιλίδης Πασχάλης, “Η πολιτική σκέψη του Ευγενίου Βούλγαρη”,
Ιστορικά, Τόμος 7, τευχ. 12-13, 1990: 167-178.
————, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996.
Κουμανούδης Στέφανος, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών: Από της αλώσεως μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων. Τόμος. Α΄,
Εν Αθήναις: Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1900.
Κούμας Κωνσταντίνος, Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων. Τόμος ΙΒ΄, Εν
Βιέννη της Αυστρίας: Eκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Αυκούλου (Anton
v. Haykul), 1832.
Λογάδης Νικόλαος, Παράλληλον φιλοσοφίας και χριστιανισμού αθεϊσμού
και δεισιδαιμονίας: Ήτοι, Εγκώμιον του αληθινού Φιλοσόφου, Μακαρισμός του ορθοδόξου Χριστιανού, Ψόγος του αθέου, Ταλανισμός του
Δεισιδαίμονος. Ω προσετέθη και τις Επιστολή ανέκδοτος εισέτι, του Σοφωτάτου Ευγενίου και τι Σκολιόν, είτουν Ωδάριον Ηθικόν Ν. του Λογάδου άπερ συνεξεδόθησαν χάριν των ομογενών υπό του αυτού Λογάδου,
Δικαιοφύλακος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αξιαγάστω ζήλω,
και φιλοτίμω δαπάνη του Ευγενούς και εντιμοτάτου εν πραγματευταίς
κυρίου Ευσταθίου Κατακουζηνού. Εν Ερμουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου της «ΠΑΤΡΙΔΟΣ», 1869.
Μακρίδης Ν. Βασίλειος, “Η Γαλλική μετάφραση και η έκδοση των Στοχασμών του Ευγένιου Βουλγαρη”, O Ερανιστής Τομ. 22, 1999: 263-270
————, “Συμπληρωματικά περί Στοχασμών του Ευγενίου Βούλγαρη”,
O Ερανιστής 23, 2001:316-323.
Μαυρέλος Νικόλαος, «Latinitas Graecorum: Latin language used by

ΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

397

Greeks and Greek identity in 17th–18th century texts».Υπό δημοσίευση στον τόμο: Vaiopoulos V. - Deligiannis I. - Pappas V. (eds.), PostByzantine Latinitas. Latin in post-Byzantine Scholarship (1453-1821),
Brepols Publishers.
Μοισιόδαξ Ιώσηπος, Παραλλαγή του προς Νικοκλέα λόγου περί Βασιλείας
του Ισοκράτους, ή Κεφάλαια Πολιτικά. Βενετία: 1779 Στο Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985.
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα, “Το ποίημα του Βολταίρου «Traduction du
poeme de Jean Plokof» και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1778-1774”,
Ο Ερανιστής 25, 2005: 101-118.
Μανωλέα Χριστίνα-Παναγιώτα, «Οι πηγές, το περιεχόμενο και ο σκοπός
του έργου του Ευγένιου Βούλγαρη “Αἱ καθ᾽ Ὅμηρον Ἀρχαιότητες καὶ
Αἱ Κερκυραϊκαὶ Ἀρχαιολογίαι”». Στο: Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Κέρκυρα,
1-3 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο –Εκδόσεις Κανάκη
2009:.63-76
Περραιβός Χριστόφορος, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Pήγα Φεραίου του Θετταλού. Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Ιω. Αγγελοπούλου,
1860.
Περωττής Ελευθέριος, «Η Θεολογική επίδραση του Ευγένιου Βούλγαρη
στη Μαρουτσαία Σχολή.» Στο Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος (επιμ.), Η
πνευματική κίνηση στα Ιωάννινα τον 18ο αιώνα και η παρουσία του
Ευγένιου Βούλγαρη, Β’ Πανηπειρωτικό Συνέδριο 8-9 Απριλίου 2016,
Ιωάννινα: 2018: 149-150.
Πέτσιος Κωνσταντίνος, «Ονομάτων επίσκεψις: φιλοσοφία και επιστήμες
στις Σχολές των Ιωαννίνων τον 18ο αιώνα.» Στο Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος (επιμ.), Η πνευματική κίνηση στα Ιωάννινα τον 18ο αιώνα και
η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη, Β’ Πανηπειρωτικό Συνέδριο 8-9
Απριλίου 2016, Ιωάννινα: 2018: 25-136.
Σάθας Κωνσταντίνος, Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφία των εν τοις
γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της καταλύσεως της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσία (1453-1821). Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφείας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, 1868.

ΜΑΡΊΑ ΑΘ. ΧΟΥΛΙΆΡΑ

398

Χασιώτης Κ. Ιωάννης, Μεταξύ Οθωμανικής Κυριαρχίας και Ευρωπαϊκής
Πρόκλησης, Ο Ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001.
Ψαλίδας Aθανάσιος, Καλοκινήματα, ἤτοι Ἐγχειρίδιον κατὰ φθόνου καὶ
κατὰ τῆς Λογικῆς τοῦ Εὐγενίου. Βιέννη, 1795.
de Voltaire Francois Marie Aruet, [Ιωάννης Πλοχώφ, ψευδώνυμο].Περί
του παρόντος πολέμου ποιημάτιον. Μτφ. Ευγένιος Βούλγαρης, Αγία
Πετρούπολη,1771(;).
————, Επιστολή προς την αυτοκρατόρισσαν των Ρώσσων. Μτφ. Ευγένιος Βούλγαρις, Αγία Πετρούπολη, 1771(;).

Abstract
In the present paper we will trace Eugene Voulgaris’ views on the issue
of spiritual and religious – political crisis of the Greek World, during the
18th century, and especially how these views are portrayed in two of his
works.
In his “Letter to the deacon Cyprian”, we notice the importance of education as a means for the spiritual recovery of the Greek World and the
freedom of the Nation.
In his Essay Reflections on the current critical state of the Ottoman
Empire, we can trace his political ideas on the stability of the European
nations and the liberation of the Greeks as a guarantee of the stability in
Europe. His mediation, as far as the religious crisis is concerned, is based
on the meaning of the term “jihad”, the sacred war against the Christians,
a subject which is mentioned, due to the problems it causes worldwide up
to the present day.
Λέξεις κλειδιά: Ευγένιος Βούλγαρης, Διαφωτισμός, Πολιτική, Παιδεία

5. Ταξιδιώτες και περιηγητές
σε κρίσιμες περιόδους

Ο ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙ ΤΣΈΧΟΙ ΤΑΞΙΔΙΏΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ
ΤΟΥ 15ΟΥ ΚΑΙ 16ΟΥ ΑΙΏΝΑ
Pavlína Šípová*
Στις αρχές του 15ου αιώνα, εμφανίστηκε στην Κεντρική Ευρώπη το
κίνημα των Χουσιτών, των οπαδών του Jan Hus [Γιαν Χους ή Ιωάννης Ούσιος] (1369–1415), πρύτανη του Καρόλειου Πανεπιστημίου της Πράγας.
Ο Hus ήταν ένας από τους προδρόμους της Μεταρρύθμισης, επηρεασμένος από τον καθηγητή της Οξφόρδης John Wycliffe [Ιωάννης Ουϊκλίφφιο]
(1320/1331–1384), του οποίου τις διδασκαλίες η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία θεώρησε αιρετικές.1
Το 1414 συγκλήθηκε η σύνοδος της Κωνσταντίας από μια ομάδα καρδιναλίων, για να λυθεί το παπικό Σχίσμα, να μεταρρυθμιστεί η Εκκλησία
και να αποκοπούν οι αιρέσεις. Κράτησε τέσσερα χρόνια (1414-1418). Τον
Μάιο του 1415 καταδικάστηκαν από τη σύνοδο τα γραπτά του Wycliffe, ο
Wycliffe κηρύχθηκε αιρετικός και διατάχθηκε η απομάκρυνση των οστών
του από το αγιασμένο χώμα και η καύση τους. Μετά από έναν μήνα, στις
6 Ιουλίου 1415, ο Jan Hus καταδικάστηκε και υπέστη μαρτυρικό θάνατο διά πυρός. Ένα χρόνο αργότερα καταδικάστηκε από την ίδια σύνοδο,
στον ίδιο τόπο, σε θάνατο διά πυρός και άλλος καθηγητής του Καρόλειου
Πανεπιστημίου – σημαντικός φιλόσοφος, διπλωμάτης και περιηγητής, ο
Jeroným Pražský [Ιερώνυμος της Πράγας].
Ακολούθησαν διάφορες εξεγέρσεις, ενώ το κίνημα των Χουσιτών
απλώθηκε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι οπαδοί του Hus, οι Χουσίτες,
*
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πέτυχαν σημαντικές νίκες εναντίον των αυτοκρατορικών σταυροφόρων της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Συγκρούστηκαν με τον Πάπα, γιατί αρνούνταν τα παπικά συγχωροχάρτια και, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Hus,
τελούσαν τη λειτουργία όχι στα Λατινικά, αλλά στα Τσεχικά, ενώ κήρυτταν
ευρέως και ήταν διαδεδομένη μεταξύ τους η χρήση της Αγίας Γραφής στην
Τσεχική μετάφραση. Παράλληλα, υποστήριζαν πως η χορήγηση της Θείας
Μετάληψης πρέπει να συνίσταται σε «άρτο και οίνο» και η Θεία Κοινωνία
και το αντίδωρο να μην φυλάσσονται μόνο για τον κλήρο. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε καταργήσει για τον λαό τον οίνο (ακόμη και σήμερα τον χρησιμοποιεί στην κοινωνία μόνον για τους ιερείς). Στον λαό έδινε
μόνον άρτο, ισχυριζόμενη ότι η μία ουσία περιελάμβανε και την άλλη. Γι’
αυτό και το σύμβολο των Χουσίτων ήταν το Άγιο Δισκοπότηρο.
Οι Χουσίτες χωρίστηκαν κατόπιν σε δυο στρατόπεδα: στους μεν μετριοπαθείς Ουτρακιστές – που το όνομά τους προέρχεται από τη λατινική φράση «sub utraque specie», δηλ. «και με τις δύο μορφές / και στα δυο
είδη», δηλ. «άρτο και οίνο» – και στους δε ριζοσπάστες Θαβωρίτες – που
το όνομά τους πήραν από το βιβλικό όρος Θαβώρ· τον οικισμό τους ονόμασαν επίσης Θαβώρ, όπου ζούσαν εφαρμόζοντας κοινοκτημοσύνη.
Οι Χουσίτες ενεπλάκησαν σε μια σειρά πολέμων, κέρδισαν σημαντικές νίκες και η επίδραση τους εξαπλώθηκε, ενώ ο Τσέχος βασιλιάς Jiří z
Poděbrad [Γεώργιος του Ποντιέμπραντι] (1420–1471) έγινε μετριοπαθής
Χουσίτης. Στη Βοημία παραχωρήθηκαν θρησκευτικές ελευθερίες (1436–
1620) και οι Χουσιτικοί Πόλεμοι (1419–1436) οδήγησαν σε συμφωνίες
που έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρξει μια μεταρρυθμισμένη εκκλησία
στο Βασίλειο της Βοημίας, σχεδόν έναν αιώνα προτού εκδηλωθεί το κίνημα του Λουθηρανισμού.
Έτσι, ο Γεώργιος του Πόντιεμπραντι έγινε «βασιλιάς των δύο λαών»,
δηλ. των Ουτρακιστών και των Ρωμαιοκαθολικών.
Από την εποχή αυτή υπάρχει ένα αξιομνημόνευτο γεγονός που σχετίζει
τους Χουσίτες με την Κωνσταντινούπολη. Το 1452 οι Χουσίτες έλαβαν μια
επιστολή υπογεγραμμένη από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο, υποστηρικτική προς τους Τσέχους Χουσίτες έναντι της Ρώμης, όπως και η απάντηση
των Τσέχων. Οι επιστολές αυτές υπάρχουν στο Εθνικό Μουσείο της Πράγας.2
2

Βλ. κριτική έκδοση του Antonín Salač.
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Επιπλέον, την εποχή αυτή αυξάνονται τα ταξίδια από την Κεντρική
Ευρώπη προς τους Αγίους Τόπους οπότε και τα γραπτά τεκμήρια:3
Έτη

Ιεροσόλυμα

1301-1320

4

1321-1340

12

1341-1360

10

1361-1380

7

1381-1400

12

1401-1420

9

1421-1440

20

1441-1460

21

1461-1480

42

1481-1500

48

1501-1520

49

1521-1540

28

Συνολικά

262

Οι αριθμοί στον πίνακα μιλούν σαφώς για μια απότομη αύξηση ταξιδιών προς τα Ιεροσόλυμα κατά τον 15ο αιώνα, που κορυφώνεται στις
αρχές του 16ου αιώνα. Η ίδια η δημοσίευση των ταξιδιωτικών εμπειριών
μπορεί να εξηγηθεί σε κάποιο βαθμό από τη βαθμιαία απόκτηση γραπτών
συγγραφικών ικανοτήτων ακόμα και από τους ευγενείς και τους αστούς,
στους οποίους – αντίθετα από τους ιερείς – η ενασχόληση με τη λογοτεχνική δραστηριότητα υπήρξε περιστασιακή. Πρέπει, όμως, να τονίσουμε
ότι όλα τα γραπτά τεκμήρια αποτελούν μόνο ένα μικρό κομμάτι του συνολικού αριθμού επισκεπτών των Αγίων Τόπων: σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι προσκυνητές που επισκέφτηκαν τα Ιεροσόλυμα κατά τον 15ο
αιώνα ήταν περισσότεροι από 6.000.4
Ωστόσο, τα περιηγητικά κείμενα που περιγράφουν την πορεία των προσκυνητών από την Κεντρική Ευρώπη προέρχονται – κατά την ανάλογη
παραδοσιακή διαίρεση – και από τα τρία μεσαιωνικά στρώματα: ιερείς,
3
4

Πρβλ. Ganz-Blättler (1991: 40) και Svátek (2015: 44).
Eliyahu Ashtor kommt bei 110 dokumentierten Schiffpassagen während des 15.
Jahrhunderts und einer Kapazität von durchschnittlich 50 bis 60 Pilgern pro Schiff auf
rund 6000 beförderte Heiligland fahrer. (Ganz-Blättler (1991: 6), Svátek (2015: 44).
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πλούσιους ευγενείς, και εύπορους αστούς. Στους δύο τελευταίους ανήκουν
οι Jan Hasištejnský του Lobkovitz [Ιαν Χάσιστεϊνσκυ του Λόμπκβιτς], ο
Oldřich Prefát του Vlkanov [Όλντριχ Πρέφατ του Βέλκανοφ] και ο Kryštof
Harant του Polžice και Bezdružice [Κρύστοφ Χάραντ του Πόλζιτσε και
Μπέζντρουζιτσε]. Και στις τρεις περιπτώσεις επρόκειτο για ιδιωτικά ταξίδια με ενδιάμεσο σταθμό τα βενετοκρατούμενα «ελληνικά» νησιά.
Ξεκινώντας χρονολογικά από τον πλούσιο ευγενή, αριστοκράτη και διπλωμάτη Jan Hasištejnský του Lobkowitz, γνωρίζουμε ότι το 1493 ταξίδεψε
ακολουθώντας έτσι τα βήματα του μικρότερου και διάσημου αδελφού του,
ιερέα και καθηγητή Bohuslav Hasištejnský του Lobkowitz. Εκείνος είχε γράψει στα λατινικά το Οδοιπορικό (Hodoeporicon) για το προσκύνημα στους
Αγίους Τόπους [opus deperditum], ενώ από το εξάμηνο ταξίδι που πραγματοποίησε ο Jan ένα χρόνο μετά τον αδελφό του, το 1493, δημοσίευσε στα τσεχικά το Οδοιπορικό στον Πανάγιο Τάφο το 1505, δηλ. μετά από 12 χρόνια.
Περίπου πενήντα χρόνια αργότερα ταξιδεύει στους Αγίους Τόπους ο
Oldřich Prefát του Vlkanov. Καταγόταν από πλούσια αστική οικογένεια,
ήταν γιος ενός πλούσιου εμπόρου και σπούδασε μαθηματικά στην Πράγα
και τη Ρώμη. Στην Πράγα κληρονόμησε ένα σπίτι, όπου ίδρυσε ένα εργαστήριο για την παραγωγή οργάνων μέτρησης και αστρονομικών βοηθημάτων. Μεταξύ των 1546 και 1547, ο Oldřich Prefát ταξίδεψε στην Παλαιστίνη και το ταξίδι αυτό έγινε η βάση για τη σύνταξη του οδοιπορικού του
με τίτλο Οδοιπορικό από την Πράγα στη Βενετία και στη συνέχεια μέσω
θάλασσας στην Παλαιστίνη, δηλαδή τη χώρα των Εβραίων, των Αγίων Τόπων, στην πόλη της Ιερουσαλήμ στον Πανάγιο Τάφο. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Κυρίου Παντοδύναμου Θεού Παντοκράτορα
από τον Voldřich Prefát το MDXXXXVI μ. Χ. (1546). Εκδόθηκε το 1563,
δηλ. μετά από 17 χρόνια.
Το οδοιπορικό του Prefát χαρακτηρίζεται από μια ζωντανή, «μαθηματικά» επακριβή διήγηση και από ένα συστηματικό ενδιαφέρον για όλα τα
γεγονότα και τις λεπτομέρειες των τοπίων, των κτιρίων, των ανθρώπων
και των δραστηριοτήτων τους. Ο συγγραφέας αναφέρεται σε ό,τι πίστευε
πως ήταν άγνωστο στην Κεντρική Ευρώπη, π.χ. περιγράφει με ακρίβεια το
πλοίο, το δελφίνι κ.ά. Μεταξύ άλλων προσφέρει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη σύγχρονή του ταξιδιωτική πραγματικότητα στους Αγίους Τόπους, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας των ταξιδιωτών. Ο Oldřich
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Prefát, επίσης, για να είναι φιλικός στους αναγνώστες, χρησιμοποιεί λαϊκό
ύφος της τσεχικής, για να καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε αναγνώστης.
Τρίτος και τελευταίος, ο Kryštof Harant του Polžice και Bezdružice
ήταν Τσέχος ευγενής, αυλάρχης του αυτοκράτορα, ιππότης, διπλωμάτης,
ταξιδιώτης και μουσικός. Μεταξύ των 1594 και 1597 συμμετείχε στην εκστρατεία εναντίον των Οθωμανών και ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε το διετές ταξίδι του στους Αγίους Τόπους (1598–99). Το οδοιπορικό του βιβλίο
εκδίδεται το 1608 (δηλ. 10 χρόνια μετά την επιστροφή του), συνοδευόμενο
με πάνω από εκατόν πενήντα δικά του σχέδια.5 Ο Kryštof Harant επίσης
συμμετείχε στην εξέγερση των Τσέχων ευγενών κατά τα έτη 1618–20, με
συνέπεια, μετά την οριστική ήττα στο Λευκό όρος της Πράγας, να του
αφαιρεθεί η περιουσία του και να εκτελεστεί το 1621 μαζί με άλλους 26
ευγενείς στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης στην Πράγα.
Τα θρησκευτικά προνόμια, και οι ελευθερίες της Βοημίας από τους Χουσιτικούς Πολέμους, καταλύθηκαν με τον αυτοκράτορα Φερδινάνδο Β›, ο
οποίος καταπίεσε τους Προτεσταντικούς πληθυσμούς της Βοημίας, με συνέπεια την επανάσταση των κατοίκων, που προκάλεσε το ξέσπασμα του Τριακονταετούς Πολέμου το 1618. Αρχίζει τότε η εποχή του εκλατινισμού, εκρωμαιοκαθολικισμού και η έδρα της Αυτοκρατορίας μεταφέρεται στη Βιέννη.
Είναι προφανές ότι τα θυελλώδη γεγονότα στον Χριστιανικό κόσμο
του 15ου και 16ου αιώνα και ο αυξανόμενος κίνδυνος από την πλευρά των
Οθωμανών ξύπνησαν μια έντονη επιθυμία για την ιδέα της πρωταρχικής
και ‘καθαρής’ Χριστιανικής Εκκλησίας. Και οι τρεις προσκυνητές αφιερώνουν ένα ή περισσότερα κεφάλαια σε αλλόδοξους, δηλ. μη Ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες και λαούς, τα οποία είναι από πολλές απόψεις κείμενα
παρεμφερή και παρόμοια καταδικαστικά, αν και οι ίδιοι οι συγγραφείς δεν
αναφέρονται ποτέ ο ένας στον άλλον.6
Το ταξίδι και για τους τρεις ταξιδιώτες ξεκινούσε πάντα με άλογα από
την Τσεχία μέσω Βαυαρίας ως τη Βενετία και συνεχιζόταν με πλοίο και ενδιάμεσους σταθμούς στην βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την
Κρήτη, (την Πάτμο ή τη Ρόδο), την Κύπρο έως το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και την Αίγυπτο.
5
6

Διαθέσιμο on-line https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&ccl_term=K02903&local_base=KPS&CON_LNG=ENG.
Βλ. παρατηρήσεις παρακάτω.
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Στο ταξίδι τους από τη Βενετία στους Αγίους Τόπους, οι περιηγητές
κοιμούνταν συνήθως στο πλοίο και μόνο σε περιπτώσεις που έμεναν περισσότερες μέρες σε κάποιο νησί βολεύονταν σε καθολικά μοναστήρια
(των Φραγκισκανών ή Αυγουστινιανών) ή – σπανιότερα – σε ξενώνες.
Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις
του κάθε ταξιδιώτη σε συγκεκριμένο νησί. Ο πρώτος, ο Lobkowitz, ανεξάρτητα από τον πολύ λιτό τρόπο γραφής του, προσφέρει πλούσιες πληροφορίες, που προέρχονται είτε από αυτοψία είτε εξ ακοής από διηγήσεις του
καπετάνιου ή των συνταξιδιωτών του. Η μόνη «βιβλιογραφική» αναφορά
για τα σχετικά τοπία είναι η εξής: ... όπως λένε οι ποιητές μας και οι ιστορικοί μας.7 Αντιθέτως, ο Prefát δείχνει πολλές φορές πόσο διαβασμένος
είναι, το ίδιο και ο Harant. Κανένας από τους τρεις ταξιδιώτες δεν μιλά
ελληνικά, ούτε γνωρίζει αρχαία. Η γλώσσα επικοινωνίας είναι κατά κύριο
λόγο η ιταλική, και στην περίπτωση του Lobkowitz η λατινική.
Σε γενικές γραμμές και οι τρεις συμφωνούν πως σε όλα τα νησιά υπάρχουν άφθονα φρούτα, ψωμί και κρέας και σχετικά καλό και φτηνό κρασί.
Τα νησιά κατοικούνται επί το πλείστον από Έλληνες που θεωρούνται χριστιανοί και μιλάνε ελληνική γλώσσα.
Οι παρατηρήσεις των ταξιδιωτών:
1493 Jan Hasištejnský του Lobkowitz
Κέρκυρα / Corfu

Ζάκυνθος / Zante

Η έρημη πόλη της Κέρκυρας Κασσοπητρά καταστρά- Προσπεράστηκε άνευ
φηκε από ένα δράκο, που ζούσε σ’ ένα σπήλαιο απένα- σχολίου.
ντι σ’ ένα βράχο μέσα στη θάλασσα.
Η Ιερά Μονή Παναγίας της Κασσοπητράς ανήκει
στους Έλληνες. Εκεί έχουν μια θαυματουργική εικόνα της Παναγίας και ένα καντήλι που καίει εδώ και 7
χρόνια και δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί άλλο λάδι.
Επειδή όμως οι άνθρωποι έχουν γίνει χειρότεροι, το
καντήλι λάμπει λιγότερο από ό,τι πριν.
Το νησί κάποτε ανήκε στον Έλληνα άρχοντα, και όταν
πέθανε ο άρχοντας και οι γιοι του, η γυναίκα του πούλησε το νησί στους Βενετούς για 100.000 χρυσά δουκάτα (όμως υπάρχουν και άλλες εκδοχές).
7

Δηλ. στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς.
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1546–47 Oldřich Prefát z Vlkanova
Κέρκυρα / Corfu

Ζάκυνθος / Zante

Korfu σύμφωνα με τον Όμηρο ονομαζόταν κάποτε
Κέρκυρα (Od., lib 7).
Φτάνοντας στο νησί 5x κανονιοβολήσαμε για να δείξουμε φιλικές προθέσεις. La securanca – σημάδι πως
ερχόμαστε φιλικά.
Στην αγορά της πόλης υπήρχε μπόλικο κρασί, κολοκύθες, πεπόνια, ψωμί και ούτω καθεξής.
Το νησί είναι κάτω από την βενετική κυριαρχία, εκεί
ζούνε οι Έλληνες, μιλάνε ελληνικά, αλλά βρίσκεις
και αρκετούς Ιταλούς και Εβραίους.
Το 1537 έγινε η πολιορκία από τους Τούρκους
(Paulus Iovius, lib. 6).
Προμήθειες: βοδινό, αρκετά κριάρια, δύο κατσίκες
και άλλα.
Στη διαδρομή βλέπουν Παξούς (Plinius, lib.
4,12) κατεστραμμένους από τους Τούρκους και τη
Λευκάδα, που είναι πλέον τουρκική.

Σύντομη στάση: Άφθονο
καλό και φτηνό κρασί,
ψωμί και κρέας. Το νησί
κατοικείται από Έλληνες, χριστιανούς που μιλάνε ελληνική γλώσσα.

1598 Kryštof Harant του Polžice και Bezdružice
Κέρκυρα / Corfu

Ζάκυνθος / Zante

Προσπεράστηκε χωρίς στάση.
Ο Harant προσθέτει πληροφορίες
εξ ακοής και από τα διαβάσματα του (Ovidius, Metam. Strabo,
Ptolomaeus) και αναφέρει συχνές
συγκρούσεις με πειρατές.

Αναφορές σε βιβλιογραφία (Plinius,
lib.4,12, Polybius)
Εξ ακοής περιγράφει τον τάφο του Cicero/
Κικέρωνα.
Η Ζάκυνθος ανήκει στους Βενετούς.
Επίσκεψη καθολικού μοναστηριού Φραγκισκανών και έπειτα ορθόδοξης εκκλησίας, για να δουν το τυπικό της λειτουργίας
που κάνουν οι Έλληνες.
Οι καλόγεροι εκεί ζουν πολύ φτωχικά.
Εξαγωγή κρασιού σε όλη την Ευρώπη
(Herodotus, lib. 4).
Η Ζάκυνθος ήταν πάντα τόσο πλούσια σε
αγαθά, ώστε οι κάτοικοι ασχολούνταν περισσότερο με τις ηδονές παρά τις τέχνες
και τις πολεμικές ικανότητες, επομένως
δεν έκαναν ποτέ στην ιστορία τους καμία
σημαντική πράξη. (Polybius)
Παραγωγή σταφίδων.
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1493 Jan Hasištejnský του Lobkowitz
Πελοπόννησος / Morea
Επίσκεψη της Μονής του Αγ. Φραγκίσκου. Μεθώνη
και βενετικές οχυρώσεις.
Διάφοροι πληθυσμοί: Έλληνες, Αλβανοί, Εβραίοι
και Τσιγγάνοι. Μπροστά στην πόλη, τα σπίτια τους
είναι μικρά και φτωχά και όλοι ζουν από το εμπόριο
ή τη βιοτεχνία.
Οι Αλβανοί δεν είναι ούτε Χριστιανοί, ούτε Εβραίοι
ή Μουσουλμάνοι.
Πλούσιο τοπίο, διάφορα φρούτα: κρασί, σιτηρά,
σύκα, αμύγδαλα, λεμόνια, πορτοκάλια κ.λπ. Το κρασί είναι πολύ δυνατό, χρειάζεται να το αραιώσεις με
νερό.
Η Πελοπόννησος παράγει επίσης αλάτι – λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας.
Αλλού δεν σταμάτησαν λόγω κινδύνου, επειδή το
μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου ανήκει στους
Τούρκους.

Κύθηρα / Cerigo
Προσπεράστηκε.
Ο Πάρις είχε απαγάγει
την Ελένη από το νησί.
(Ovidius)

1546–47 Oldřich Prefát z Vlkanova
Πελοπόννησος / Morea

Κύθηρα / Cerigo

Κοντά στις ακτές συναντάνε ένα άλλο ιταλικό πλοίο Κύθηρα – Τόπος κατααπό την Κύπρο, μαθαίνουν για την ύπαρξη πολλών – γωγής της Αφροδίτης.
κυρίως Τούρκων – πειρατών.
(Ovidius)

1598 Kryštof Harant του Polžice και Bezdružice
Πελοπόννησος / Morea

Κύθηρα / Cerigo

Προσπεράστηκε. Πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. Προσπεράστηκε
Κοντά στα Επτάνησα μαθαίνουν για πληθώρα – κυ- σχολίου.
ρίως Τούρκων – πειρατών.

άνευ
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1493 Jan Hasištejnský του Lobkowitz
Κρήτη / Candia
Η Κρήτη ανήκει στους Βενετούς.
Οι κάτοικοι μιλάνε ιταλικά, αν και
οι περισσότεροι ελληνικά, και οι
αγρότες είναι κυρίως Έλληνες.
Επίσκεψη της εκκλησίας του Αγ.
Παύλου. Οι τότε Έλληνες ήθελαν
να τον σκοτώσουν, ο απόστολος
κατέφυγε σε λόφο όπου αργότερα
οι Χριστιανοί έχτισαν μια εκκλησία.
Ο H. άκουσε και είδε ο ίδιος ότι
το νησί έχει πολλές εκκλησίες και
χωριά, αγελάδες, άφθονο τυρί και
βούτυρο. Επίσης έχει πολλά ελάφια σε δάση, άγριους χοίρους και
ορτύκια.
Ο H. διαπίστωσε πως τα ντόπια
ορτύκια είναι μεγαλύτερα μεν από
της Τσεχίας, αλλά όχι τόσο νόστιμα.
Άφθονο σιτάρι (συγκομιδή γίνεται
δύο φορές το χρόνο!), κρασί, ζάχαρη, φρούτα, και δάση από κυπαρίσσια. Καταλαβαίνει κανείς έτσι
τα ξύλινα σπίτια του νησιού.
Στα δάση δήθεν δεν υπάρχει ούτε
λύκος, ούτε αλεπού, ούτε αρκούδα
κ.λπ., ούτε δηλητηριώδη φίδια, και
άλλα επικίνδυνα ζωντανά.
Επίσκεψη της Μονής του Αγ. Φραγκίσκου.
Διαμονή σε ξενώνα.
Οι Εβραίοι διαθέτουν 300 σπίτια
στα προάστια, δεν μπορούν να
βγάλουν τα προς το ζην παρά μόνο
με το εμπόριο και τη βιοτεχνία.
Τα σπίτια στην Κρήτη είναι καθαρά και απλά, δεν έχουν στέγες, σαν
να κάηκαν...

Πάτμος
Προσπέρασμα μέσα
στη νύχτα.
Το μοναστήρι κατοικείται από 60 Έλληνες μοναχούς, κοντά
στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.
Ο σουλτάνος που
κατέκτησε την Kων/
πολη, μετά την εισβολή του στο νησί,
αφού πήρε ό,τι μπορούσε, δεν κατάφερε
να φύγει λόγω του
αντίξοου ανέμου και
μέχρι να επιστρέψει,
έμενε εκεί κρατώντας
αιχμάλωτους
τους μοναχούς. Από
τότε, έστελνε δωρεές
στους μοναχούς κάθε
χρόνο και το νησί
ήταν υπό την προστασία του.

Ρόδος
Θαυμάζει
νοσοκομείο για τους
άπορους, εξαιρετική ποιότητα και
παραγωγή μεταλλικών εργαλείων και
όπλων.
Παρατηρεί στην
εκκλησία του Αγ.
Πέτρου άγια λείψανα (ένα κομμάτι
του Τίμιου Σταυρού, το δεξί χέρι
του Αγίου Προδρόμου κ.ά.). Περιγράφει πολύ αναλυτικά
την εκστρατεία του
τότε
σουλτάνου
στη Ρόδο.
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1546–47 Oldřich Prefát z Vlkanova
Κρήτη / Candia

Ρόδος

Μετά την άφιξη παρατηρούν σπίτια χωρίς στέγες, μόνο οι εκκλησίες έχουν καμάρες και τρούλους.
Σχετικά με την Κρήτη, γράφουν πολλοί ιστορικοί και ποιητές.
Δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια ή άλλα επικίνδυνα ζωντανά (βλ. JH), και αν τα φέρουν από
αλλού πεθαίνουν αμέσως.
Στην πόλη υπάρχουν πολλές Ρωμαιοκαθολικές
εκκλησίες και μοναστήρια, οι μοναχοί είναι Ιταλοί και τελούν Καθολική Λειτουργία.
Οι Έλληνες έχουν επίσης την πίστη, τη γλώσσα
και τη λειτουργία τους, η οποία είναι διαφορετική από τη Ρωμαιοκαθολική.
Υπάρχουν Εβραίοι κάτοικοι και συναντάς επίσης
Τούρκους εμπόρους.
Άφθονα φρούτα και κρασί: τα λευκά –μοσχάτο
και μαλβαζία– εξάγονται στη Βενετία και από
εκεί στη Βοημία.
Οροσειρά Ίδη, η γενέτειρα του Δία, όπως γράφουν οι ποιητές.
Αντίθετα με τα λεγόμενα των ντόπιων για τον
πλούτο του νησιού –βαμβάκι, βότανα, βοοειδή,
πρόβατα, κυπαρίσσια και άλλα δέντρα– ο Prefát
δεν είδε κανένα δάσος με ψηλά δέντρα.
Ρώτησε επίσης για τον λαβύρινθο, έμαθε πως
υπάρχει, αλλά βρίσκεται πολύ μακριά, οπότε δεν
πήγε να τον δει. Αναφορές στο Μινώταυρο, τον
Ίκαρο κ.λπ. (Ovidius, Metam.), και Πράξεις,
κεφ. 27.

Προσπέρασμα.
Αναφορά στην απέλαση από
τον σουλτάνο του τάγματος
του Αγ. Ιωάννη το 1523 και
τη μετέπειτα εγκατάστασή
του στη Μάλτα.
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1598 Kryštof Harant του Polžice και Bezdružice
Κρήτη / Candia
Προτού φτάσουν στην Κρήτη συναντάνε ιπτάμενα ψάρια (βλ. ζωγραφιά).
Επισκέπτονται το Μοναστήρι του Αγ. Φραγκίσκου, εκεί τρώνε, με λίγα λεφτά,
καλό ψωμί, κρασί (μαλβαζία), καρπούζι, σταφύλια, λεμόνια.
Η εορτή της Αγ. Μαγδαληνής, ακολουθία στο μοναστήρι του Αγ. Φραγκίσκου,
σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Ενώ κατά το καινούριο, η γιορτή πέρασε
ήδη πριν από 10 (!) μέρες.
Πλούσιο γεύμα στο μοναστήρι, ωραία γλυκά και διάφορα κρασιά.
Μένουνε 14 μέρες.
Επίσκεψη λόφου Santa Croce – του Αγ. Παύλου. Εκεί υπήρχε μικρή εκκλησία,
όπου διανυκτέρευσαν, και η καλύβα ενός ερημίτη.
Το νησί προσφέρεται για κυνήγι.
Η κακή φήμη των Κρητικών – σοδομία και λαγνεία, τεμπελιά, ψέμα και κακία.
(Heraclides in politicis, Aristoteles, Strabo lib. 10., Apollonides in epigram)
–Tria kappa kakiza, Cappadoces, Cilices et Cretenses, δηλ. Καππαδόκες, Κύλικες, Κρητικοί: τρία κάπα κάκιστα.
Από τους Plato, de legibus. Ephorus lib. de rebus publ. Europae γνωρίζουμε
για τα καλά κρητικά προϊόντα, τη νομοθεσία και τις καλές τέχνες.
Για τον λαβύρινθο και την Κρήτη γενικά στον Georgius Alexander, Volaterranus
και Bellonius, les Voyages du Villamont, Virgilius, lib. 6. Aeneid., Plinius, lib.
36. cap. 13., Pomponius Mela, lib. 1. Ti Bordonius.
Η Κρήτη ανήκει στους Βενετούς, αν και υπήρξε προσπάθεια κατάληψής της
από το Χαϊρεντίν Πασά-Μπαρμπαρόσα. Από τότε παίρνει 1.000 δουκάτα φόρο
από τους Βενετούς.
Υψηλότατη ποιότητα κρασιού.
Εξαγωγές, όπως ξυλείας από κυπαρίσσι (Dominicus Niger).
Παραγωγή ζάχαρης, από εκεί και η Candia.
Άφθονα και ωραιότατα φρούτα.
Για τη διοίκηση (Bellonius).
Για τα άγρια ζώα (Munsterus, Cosmogr.) και καλόγερος που μιλούσε ιταλικά.
Αντίθετα με τη παράδοση, στο νησί υπάρχουν πολλά φίδια! Και μεγάλες πέρδικες.
Σύμφωνα με τον Πιέρ Μπελόν (Pierre Belon) θεωρεί τον τρόπο που θρηνούν
οι Κρητικές παγανιστικό.

Στα οδοιπορικά και αναφορές των Τσέχων ταξιδιωτών εντοπίζουμε μια
σημαντική αύξηση των ταξιδιών στους Αγίους Τόπους μέσω του βενετοκρατούμενου ελλαδικού κόσμου, καθώς και μια αύξηση των επιθέσεων,
κατά κύριο λόγο από Τούρκους πειρατές. Επίσης, μέσω των κειμένων των
ταξιδιωτών μας βλέπουμε πως οι κτήσεις των Βενετών περνούν σταδιακά
στα χέρια των Οθωμανών.
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Στην περίπτωση του Harant, συναντούμε επίσης κάτι που εκ πρώτης
όψεως δεν μοιάζει πολύ σημαντικό, δηλαδή μια αναφορά σε διαφορετικό
ημερολόγιο! Γνωρίζουμε ότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο εγκαταστάθηκε
στην Ευρώπη το 1582, στη Ρωσία το 1918 και στην Ελλάδα το 1923, με
μοιραίες συνέπειες μέχρι σήμερα: την ύπαρξη κρατικής εκκλησίας του
νέου ημερολογίου και της ουσιαστικά παράλληλης ύπαρξης του παλαιού.
Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους ταξιδιώτες δεν επικεντρώνεται
πρωτίστως στην ελληνική πραγματικότητα και παρότι το ελληνικό στοιχείο, δηλ. οι αναφορές στην κοινωνία της εποχής, σχεδόν απουσιάζει από
τα γραπτά τους, αποκτάμε εν τούτοις πολλές απαιτούμενες πληροφορίες
τόσο για το νησί όσο για τους ίδιους ταξιδιώτες-συγγραφείς. Τέλος, όπου
η επικίνδυνη κατάσταση δεν αφήνει τον προσκυνητή να κυκλοφορεί ελεύθερα κατά τη παραμονή του στο νησί, συναντάμε περισσότερες αυτούσιες
πληροφορίες μέσα από πολυάριθμες και ποικίλες αναφορές που κάνει ο
ταξιδιώτης, χρησιμοποιώντας ως οδηγό του βιβλία αρχαίων και σύγχρονων συγγραφέων της εποχής.
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Abstract
In the era of the European Reformation, there was a growing interest
among Europeans in private trips to Jerusalem and professional missions
to the Sublime Porte, with intermediate stops in “Greek” islands. This paper offers an authentic perception of the Greek world through eyewitness
accounts of 15th and 16th-century travellers, especially that of Jan Hasištejnský of Lobkowitz, Oldřich Prefát of Vlkanov, and Kryštof Harant of
Polžice and Bezdružice.
Λέξεις-κλειδιά: Μεταρρύθμιση – Τσέχοι περιηγητές – Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η ΘΕΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΕΣΟΓΕΊΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ
ΤΩΝ ΑΨΒΟΎΡΓΩΝ ΤΟΝ 16ο ΑΙΏΝΑ: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΆ ΚΕΊΜΕΝΑ
Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός*
«Ισπανικές πηγές για την ελληνική Ανατολή κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας» είναι η ονομασία ενός από τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών
Σπουδών της Γρανάδας, στόχος του οποίου είναι η συμβολή στην κάλυψη
του κενού που υπάρχει στο θέμα της συστηματικής έρευνας και μελέτης
στον συγκεκριμένο χώρο. Τις βάσεις για την τεκμηρίωση και τον σχεδιασμό της πορείας του προγράμματος, θέτει το corpus των εργασιών που
επί δεκαετίες δημοσίευε ο Ιωάννης Χασιώτης, ως αποτέλεσμα επίπονων
ερευνών στα αρχεία της Ισπανίας και στην ευρεία εκδοτική παραγωγή
ιστορικών και λογοτεχνικών έργων της περιόδου1. Το πρόγραμμα, συνεπώς, φιλοδοξεί να συμπεριλάβει τα κείμενα ιστορικού, γεωγραφικού και
λογοτεχνικού χαρακτήρα, που υπάρχουν τόσο σε έντυπη όσο και σε χειρόγραφη μορφή, γεγονός που απαιτεί τη συμμετοχή ερευνητών από τα
αντίστοιχα γνωστικά πεδία. Μέρος του αποτελεί το υποπρόγραμμα που
εστιάζεται στον 16ο και 17ο αιώνα, όταν η Ισπανία των Αψβούργων πρωταγωνίστησε ως υπερδύναμη στο διεθνή χώρο και υπήρξε ένας από τους
κύριους παράγοντες της ματαίωσης των επεκτατικών σχεδίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο χώρο της Μεσογείου. Η εντυπωσιακή λογοτεχνική, και όχι μόνο, παραγωγή του χρονικού αυτού διαστήματος, γνωστού
ως Χρυσός Αιώνας των ισπανικών γραμμάτων, προσφέρει έναν ιδιαίτερα
*
1

Kαθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας, Διευθυντής του Κέντρου
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας.

Τό σύνολο των δημοσιευμάτων του για τις σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στην
περίοδο της τουρκοκρατίας αναδημοσιεύτηκαν στη συγκεντρωτική έκδοση: Ioannis
Hassiotis, Tendiendo puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispanogriegas (ss. XV-XVI). Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chiriotas
(Σειρά: Miscelánea de Estudios Bizantinos y Neogriegos), 2008. Βλ. επίσης του ιδίου:
“El mundo neohelénico en la literatura española del Siglo de Oro”, στο J. Alonso Aldama
y O. Omatos Saenz (Επιμ.), Cultura Neogriega. Tradición y modernidad, VitoriaGasteiz, Universidad del País Vaco, 2007, σσ. 289-310 και “El mundo neogriego en el
espejo de los autores del Siglo de Oro”, LEMIR 24 (2020), σσ. 147-208.
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μεγάλο αριθμό κειμένων, τα οποία καλύπτουν και τον χώρο του ταξιδιού,
που θα μας απασχολήσει εδώ.
Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται στον εξής σχεδιασμό και
εργασίες:
α) Εντοπισμό των χειρογράφων και πρώτων εκδόσεων των έργων
β) Ψηφιοποίηση των ανωτέρω
γ) Εντοπισμό και συγκέντρωση της σχετικής βιβλιογραφίας
γ) Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει:
• το συγκεντρωθέν υλικό,
• δελτίο για κάθε συγγραφέα με πλήρη πληροφόρηση για τη ζωή,
για το έργο του γενικότερα, και το ταξιδιωτικό κείμενο ειδικότερα,
κατάλογο με τα υπάρχοντα χειρόγραφα, εκδόσεις των κειμένων και
σχετική βιβλιογραφία.
ε) Ψηφιακή και έντυπη έκδοση ανέκδοτων κειμένων και επανέκδοση
επιλεγμένων έργων με φιλολογική και ιστορική εισαγωγή και σχόλια
στ) Μετάφραση επιλεγμένων κειμένων στα ελληνικά και έκδοσή τους
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
ζ) Ανάρτηση των ηλεκτρονικών εκδόσεων στον ιστότοπο του Κέντρου
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών για ελεύθερη πρόσβαση από το κοινό.
Για την προσέγγιση της εποχής που μας ενδιαφέρει θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη ότι οι σημαντικές αλλαγές που έλαβαν χώρο τον 16ο και
17ο αιώνα και μετέβαλαν σημαντικά την παγκόσμια πολιτική, κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική εικόνα, άφησαν, όπως είναι φυσικό, έντονη
την παρουσία τους σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Σημαντικά έργα
γεωγραφίας και χαρτογραφίας, χρονικά κατακτήσεων, αυτοβιογραφίες,
απομνημονεύματα κ. ά. έκαναν γνωστά τα επιτεύγματα των κατακτήσεων και εξερευνήσεων που διεύρυναν εντυπωσιακά τις γνώσεις για
την οικουμένη. Όσον αφορά την ταξιδιωτική λογοτεχνία, είναι γεγονός
πως οι μετακινήσεις ήταν δύσκολες για τον, ως τότε, γνωστό κόσμο,
που συνταράσσονταν από τους ενδοευρωπαϊκούς πολέμους και από τις
τουρκικές εισβολές, που αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο για τα ταξίδια
στην Ευρώπη και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
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Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα ταξιδιωτικά κείμενα γίνονται εκτενείς περιγραφές της χλωρίδας και της πανίδας μαζί με
πληροφορίες εθνολογικού και γεωγραφικού χαρακτήρα2, στοιχείο που
αποδεικνύει ότι, σε γενικές γραμμές, το ταξίδι δεν αποτελεί αυτοσκοπό,
αλλά πηγή γνώσης και διαπαιδαγώγησης τόσο του πρωταγωνιστή συγγραφέα, όσο και του αναγνώστη.
Στο νέο πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται στη Μεσόγειο, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει πλέον η Ισπανία των Αψβούργων, που ως τα τέλη του
16ου αιώνα έχουν υπό την εξουσία τους και μεγάλο μέρος του κεντροευρωπαϊκού χώρου. Από τα τέλη επίσης του ίδιου αιώνα αρχίζει, αν και με
αργούς ρυθμούς, να εμπεδώνεται η έννοια του «σύγχρονου κράτους» και
να αναπτύσσεται η διπλωματία με την επακόλουθη αύξηση των ταξιδιών
διπλωματικού και πολιτικού χαρακτήρα. Οι διπλωμάτες, που στέλνονται σε
διάφορες αποστολές, συντάσσουν υπομνήματα για τους μονάρχες τους, τα
οποία συχνά περιλαμβάνουν και πλήθος πληροφοριών για την καθημερινή
ζωή, και τα ήθη και έθιμα των κατοίκων των περιοχών που επισκέπτονται.
Οι νέες συνθήκες δημιουργούν και μια νέα πραγματικότητα στην εξωτερική πολιτική των Αψβούργων που αντικατοπτρίζεται στις αναφορές και
υπομνήματα (Relaciones) των διπλωματικών ταξιδιών και διαφόρων άλλων που δρουν στην ανατολική Μεσόγειο3. Σπανίζουν τα ταξίδια που έχουν
ως κίνητρο την απλή περιέργεια για την γνωριμία μιας περιοχής και δεν
θα γενικευτούν μέχρι τη λεγόμενη εποχή των «Φώτων». Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, στο εξής βασικό αίτιο του ταξιδιού θα είναι η ανακάλυψη και
εξερεύνηση περιοχών, οι διπλωματικές αποστολές, αλλά και θρησκευτικοί
2

3

Για την εκτενή βιβλιογραφία που υπάρχει για το θέμα βλ. Carlos García-Romeral
Pérez, Bio-bibliografía de viajeros españoles (siglo XVI-XVII). Madrid, Ollero y
Ramos, 1998 και Enrique Miralles García - Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo, Viajeros
españoles. Bibliografía. Siglo XVII, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Madrid,
2013 (http://data.cervantesvirtual.com/manifestation/265799 & https://www.biblioteca.
org.ar/libros/134891.pdf)
P. Civil, Fr. Crémoux, J. Sanz Hermida (Επιμ.), España y el mundo mediterráneo a través
de las Relaciones de Sucesos: Actas del IV Coloquio Internacional sobre Relaciones de
Sucesos, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008 και Agustín Redondo, “El mundo
turco a través de las `Relaciones de sucesos´ de finales del s. XVI y de las primeras
décadas del s. XVIIl: la percepción de la alteridad y su puesta en obra narrativo”, στο
A. Paba (Επιμ.), Encuentro de civilizaciones (1500-1750): informar, narrar, celebrar
(Actas del tercer Coloquio Internacional sobre `Relaciones de Sucesos´, Cagliari, 5-8 de
septiembre de 2001), Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2003, σσ. 235-254.
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λόγοι4. Τα ταξίδια των προσκυνητών, από την ύστερη αρχαιότητα ως τις
μέρες μας δεν έπαψαν να πραγματοποιούνται, και αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και μια σταθερή πηγή γνώσεων, στην οποία εντάσσεται και
ο ελληνικός χώρος και ιδιαίτερα ο νησιωτικός, που όμως δεν είναι δυνατόν
να ενταχθεί στην παρούσα εργασία5.
Στην περίπτωση της Ισπανίας, αξίζει να σημειωθεί ότι από τον 15ο
ήδη αιώνα, οι μονάρχες των χριστιανικών βασιλείων της Ιβηρικής είχαν
αρχίσει ήδη να χρησιμοποιούν το ταξίδι της διπλωματίας6. Οι πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτές του Antonio Clavijo (ταξίδι: 1403-1406)7,
που πρόσφατα δημοσιεύτηκε και στα ελληνικά8, και του Pero Tafur (ταξίδι: 1436-1439)9. Οι πληροφορίες που μας δίνουν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την ζωή στις βυζαντινές- επαρχίες (όσες βέβαια απέμειναν
εκείνη την εποχή) και κυρίως για την Κωνσταντινούπολη10.
4

Για το ταξίδι στα ισπανικά κείμενα βλ. Blanca López de Mariscal, “El viaje en el
imaginario español en los Siglos de Oro”, Revista de Humanidades. Tecnológico de
Monterrey 7 (1999), σσ. 195-223 και Nicolás Bas Martín, “Los repertorios de libros de
viajes como fuente documental”, Anales de Documentación 10 (2007), σσ. 9-16.
5 Για μια γενική εικόνα βλ. Víctor de Lama de la Cruz (Επιμ.), Urbs beata Hierusalem.
Los viajes a Tierra Santa en los siglos XVI-XVII, Madrid, Biblioteca Nacional.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017. Κατάλογος που εκδόθηκε με την
ευκαιρία της ομώνυμης έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της
Μαδρίτης (22/9/2017 - 7/1/2018).
6 Για ταξίδια από την Ιβηρική στο Βυζάντιο βλ. Antonio Bravo García, “La imagen de
Bizancio en los viajeros medievales españoles. Notas para un nuevo comentario a sus
relatos” στο I. Pérez Martin y P. Bádenas de la Peña, Bizancio y la Península Ibérica. De
la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, Mαδρίτη, CSIC (Σειρά: Nueva Roma, 24),
2004, σσ. 381-486 και του ιδίου, “Viejo y nuevo sobre los viajeros a y desde Bizancio,
στο M. Cortés Arrese, Caminos de Bizancio, Cuenca, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2007, σσ.13-46.
7 Η κριτική έκδοση του κειμένου έγινε από τον Francisco López Estrada, Embajada a
Tamorlán, Madrid, C.S.I.C., 1943 και γνώρισε διάφορες επανεκδόσεις.
8 Ρουί Γκονζάλες Ντε Κλαβίχο, Το ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, Αθήνα, Καλέντης,
1997. Η κριτική έκδοση του κειμένου έγινε από τον Francisco López Estrada, Embajada
a Tamorlán, Madrid, C.S.I.C., 1943 και γνώρισε διάφορες επανεκδόσεις.
9 Το κείμενο γνώρισε διάφορες εκδόσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Βλ. κυρίως Andanças
é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos (1435-1439). ΄Εκδοση του
Marcos Jiménez de la Espada. Madrid, Imprεντα de M. Ginesta (Σειρά: Libros Españoles
Raros o Curiosos, τ. 8), 1874 και την αναστατική έκδοση (facsimile) του κειμένου με
τίτλο Andanças e viajes de un hidalgo español. Pero Tafur (1436-1439). Estudio y
descripción de Roma por José Vives Gatell y presentación, edición, ilustraciones y notas
por Marcos Jiménez de la Espada, Barcelona, El Albir, 1982. Τελευταία κριτική έκδοση:
Miguel Ángel Pérez Priego, Pero Tafur, Andanzas y viajes», Madrid, Cátedra, 2018.
10 Για ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την Ιβηρική Χερσόνησο στο Βυζάντιο και την
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Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ήδη διακρίνονται στοιχεία τα οποία θα
είναι κοινά στα ταξιδιωτικά και γενικότερα στα λογοτεχνικά κείμενα των
επόμενων αιώνων. Συγκεκριμένα, η επικέντρωση της προσοχής στον
τουρκικό παράγοντα που πλέον διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
Ανατολική Μεσόγειο11. Η γνωριμία λοιπόν του νέου κινδύνου, που έρχεται
από την Ανατολή και απειλεί όλη την Ευρώπη, μετατρέπεται σε πρωταρχικό μέλημα. Ο τρόπος διακυβέρνησης, στρατιωτικής οργάνωσης, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, και η θρησκεία γίνονται αντικείμενο προσοχής
και μελέτης. Οι υπόλοιποι λαοί διαδραματίζουν πλέον δευτερεύοντα ρόλο,
ως μέρος μιας νέας αυτοκρατορίας που χαρακτηρίζεται από την πολυεθνική και «πολυθρησκευτική» της σύνθεση. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται πιο
συγκεκριμένος, όταν μετά την τελική πτώση του Βυζαντίου η Οθωμανική Αυτοκρατορία οργανώνεται με βάση το γνωστό σύστημα των «μιλιέτ». Η προσοχή λοιπόν των ταξιδιωτικών κειμένων επικεντρώνεται στην
περιγραφή των τριών βασικών θρησκευτικών ομάδων (Ορθοδόξων και
Αρμενίων, Εβραίων, Μουσουλμάνων) αν και γίνονται επίσης αναφορές
σε εθνότητες του βαλκανικού και ασιατικού χώρου και ειδικότερα στους
΄Ελληνες ως τη πλέον αναγνωρίσιμη εθνότητα.
Στο εξής, ο θρησκευτικός παράγοντας θα αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους θεώρησης όχι μόνο των μουσουλμάνων12, αλλά των υπολοίπων θρησκευτικών ομάδων. Οι ελληνο-ορθόδοξοι αντιμετωπίζονται
μετέπειτα περίοδο βλ. Susana Morales Osorio, La mirada de Occidente. Bizancio en la
literatura medieval española, siglos XII-XVI, Granada, Centro de Estudios Bizantinos,
Neogriegos y Chipriotas, 2009 και Antonio Bravo García, “Viaje y prejuicio:
Bizantinos, turcos y judíos de Constantinopla medieval y el Estambul moderno vistos
por los españoles”, στο J. María Nieto Ibáñez (Επιμ.), Logos Hellenikós: Homenaje
al Profesor Gaspar Morocho Gayo, León, Universidad de León, 2003, τ. 2, σσ. 619672. ΄Εργα του ιδίου για το αυτό θέμα έχουν συγκεντρωθεί στον τόμο I. Pérez Martín
- J. Signes Codoner - A. Guzmán Guerra (Επιμ.), Viajes por Bizancio y Occidente, Madrid, Dykinson, 2014, pp. 17-153.
11 Dumitrescu. D, “Contribution à une bibliographie de Turcica espagnols (XVI e XVIIe
siècles)”, Revue des Études Sud-est Européennes 2 (1964), σσ. 229-39 A. Mas, Les
Turcs dans la littérature espagnole du siècle d’or (Recherces sur l’évolution d’un thème
littéraire), vols. 1-2, París 1967 και A. Merle, Le miroir ottoman: Une image politique
des hommes dans la littérature géographique espagnole et française (XVIe-XVIIe
siècles), París, 2003.
12 Είναι χαρακτηριστικό το ανώνυμο κείμενο της εποχής που προτρέπει στον πόλεμο
εναντίον του απίστου: Discurso militar en que se persuade y ordena la guerra
contra los Turcos, Introducción y edición M. Á. de Bunes y B. Alonso Acero, Sevilla,
Renacimiento, 2004.
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ως «σχισματικοί», με όλες τις θεωρήσεις που εμπεριέχει ο όρος13: α) τη
γνωστή δογματική διαφορά (Filioque)· β) τη μη αποδοχή της πρωτοκαθεδρίας της Ρωμαϊκής Εκκλησίας· γ) πρακτικές μη αποδεκτές από την
ισπανική θρησκευτικότητα, που την εποχή εκείνη αποτελεί το πρότυπο
της δυτικής χριστιανοσύνης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του
Pero Tafur, που δεν αποδέχεται την πρόταση του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας να παραμείνει στην υπηρεσία του, διότι είναι παντρεμένος με
μουσουλμάνα. Συγκεκριμένα είπε: «με τιμούσε που ήθελε να με έχει στο
πλάι του, όμως δεν μπορούσα να το κάνω γιατί έπρεπε να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι και σε συγκεκριμένο χρόνο να επιστρέψω στη χώρα
μου, γιατί ο βασιλιάς και κύριός μου έχει πόλεμο με τους ΄Αραβες· και
αν έπρεπε να μείνω, δεν θα ήταν μαζί του γιατί ήταν παντρεμένος με την
κόρη ενός Τούρκου, και μάλιστα έλεγαν ότι απ΄αυτό θα μπορούσε να
του έρθει κάποιο κακό. Αυτός μου απάντησε πως εννοούσε ότι ο Θεός
θα του έκανε τη χάρη, και ότι το έπραξε με την πρόθεση να την κάνει
χριστιανή· και εγώ του είπα: κύριέ μου, λένε πως σας την έδωσαν για να
σας κάνει ΄Αραβα (δηλ. μουσουλμάνο) αυτή»14.
΄Οπως αναφέρθηκε, κατά τον 16ο αιώνα, ο τουρκικός κίνδυνος γίνεται το κατ΄εξοχήν πρόβλημα της εξωτερικής πολιτικής της ισπανικής
μοναρχίας των Αψβούργων, που την περίοδο αυτή αποτελεί το αντίπαλο
δέος στην επεκτατική πολιτική των τούρκων σουλτάνων. Ο αυτοκράτορας Κάρολος Ε΄ ο Αυστριακός και Α΄ της Ισπανίας (1516-1556) αναλώνει
σχεδόν όλη του την ενέργεια στην αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου,
στην καταστολή των εξεγέρσεων της Φλάνδρας και στις συγκρούσεις με
τη Γαλλία15. Παρόμοια παρουσιάζεται η κατάσταση και στη βασιλεία του
γιου του, Φίλιππου Β΄ (1556-1598), που όμως τώρα έχει να αντιμετωπίσει
και την αγγλική ισχύ16.
13 I. K. Hassiotis, “El mundo neohelénico en la literatura española..., ό. π., σσ. 162-165
14 Andanças e viajes de un hidalgo español..., ό. π., σσ. 159-160.
15 Beatriz Alonso Acero, “El Mediterráneo de Carlos V: una perspectiva historiográfica”,
στο El Emperador Carlos y su tiempo: Actas IX Jornadas Nacionales de Historia
Militar, Sevilla 24-28 de mayo de 1999, Madrid, Deimos, 1999, σσ. 1127-1138.
16 F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II,
Madrid, 1980, σσ. 133-179·José María Molina Heredia, “Las galeras de España a fines
del reinado de Felipe II: instrumento de poder y defensa del Mediterráneo”, στοv V
Jornadas Nacionales de Historia Militar. Sevilla, Cátedra General Castaños, 1997, σσ.
599-612.
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Από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα η κατάσταση στη Μεσόγειο
σταθεροποιείται, χωρίς να μπορεί κανένα από τα δύο στρατόπεδα (το
τουρκικό και το ισπανικό) να υπερισχύσει του άλλου17 και, συνεπώς, η
σύγκρουση περιορίζεται σε συνεχείς επιδρομές κουρσάρων και από τα
δύο μέρη18. Ταυτόχρονα όμως γίνονται προσπάθειες θεσμοποίησης των
διπλωματικών σχέσεων μέσω αποστολών ή και της εγκαθίδρυσης πιο μόνιμων πρεσβειών.
Για τις δύο αντικρουόμενες υπερδυνάμεις της εποχής, οποιαδήποτε
πληροφορία για τον εχθρό είναι σημαντική και, συνεπώς, το ενδιαφέρον
των Ισπανών για την Ανατολή αυξάνεται στην ιστοριογραφία και μεταφέρεται και στη λογοτεχνία. Πρόκειται για δύο χώρους οι οποίοι παραμένουν αρκετά ανεξερεύνητοι και στους οποίους, όπως προαναφέρθηκε,
εστιάζεται η προσοχή της έρευνάς μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των πηγών
που αναφέρονται στην Ανατολική Μεσόγειο, και κατ’ επέκταση στον ελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι οι περιγραφές και διηγήσεις, περιλαμβάνουν,
έστω και ως δευτερεύον θέμα τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς και
τις περιοχές όπου κατοικούν.

17 Özlem Kumrularei, El duelo entre Carlos V y Solimán el Magnífico (1520-1535),
Istanbul, Isis, 2005 και του ιδίου, “Carlos V y Solimán el Magnífico: dos soberanos en
lucha por un poder universal”, στο Carlos V, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_6_ozlem.shtml).
18 Για την πειρατεία ειδικότερα: M. Mafrici, Mezzogiorno e pirateria nell’etá moderna
(secoli XVIXVIII), Napoli, Edizioni Schientifique Italiana, 1995· Goncal Artur López
Nadal, “El corsarismo en el Mediterráneo (1516-1630)”, στο Piratería y corso en la
Edad Moderna. Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 2014, σσ. 17-36· Eloy
Martín Corrales, “La defensa de las costas, del tráfico marítimo y de los súbditos frente
al corso musulmán en la España de la Edad Moderna”, στο Fr. Morales Padrón, XVII
Coloquio de Historia Canario-Americana. V Centenario de la muerte de Cristobal Colón
(2-6/10/2016), Cabildo Insular Gran Canaria, 2008, σσ. 1854-1882 (file:///C:/Users/
centro9/Downloads/8895-Texto%20del%20art%C3%ADculo-9474-1-10-20140506.
pdf) και Beatriz Alonso Acero, “El Norte de África en la pugna hispano-turca tras
Lepanto: Orán y Mazalquivir”, στο A. Díaz Tejera, V Jornadas Nacionales de Historia
Militar. Sevilla, 9-12 de mayo de 1995. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, σσ. 581598 και της ιδίας “Entre el Mediterráneo y el Atlántico: Corso Europeo y Corso TurcoBerberisco en el siglo de los Felipes”, στο Antonio de Bethencourt Massieu (Επιμ.),
IV Centenario del ataque de Van der Does a las Palmas de Gran Canaria (1999):
Coloquio Internacional «Canarias y el Atlántico, 1580-1648, Las Palmas de Gran
Canaria, 2001, σσ.169-186.
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Οι γνώσεις που είχαν στην Ισπανία του 16ου αιώνα για την Ανατολή
και την Οθωμανική Αυτοκρατορία ειδικότερα, ήταν περιορισμένες19 σε
αντίθεση με αυτές άλλων ευρωπαϊκών κρατών, που από δεκαετίες ανέπτυσσαν στρατιωτικές, εμπορικές και διπλωματικές επαφές με την Υψηλή Πύλη. Το κενό αυτό καλύφθηκε, εν μέρει, από τη χρήση διαφόρων
πραγματειών που εκδόθηκαν κυρίως στα λατινικά και στα ιταλικά20, όπως
το Σχόλιο για τα θέματα των Τούρκων του ανθρωπιστή επισκόπου της
Nocera, P. Giovio (1483-1552), που η πρώτη του έκδοση το 1532 ήταν
στα λατινικά και απευθυνόταν στον αυτοκράτορα Κάρολο Ε΄ τον οποίο
γνώριζε προσωπικά21. Εννιά χρόνια αργότερα (1540) το έργο εκδόθηκε
και στα ιταλικά σε τρίτομη μορφή22, ενώ το 1543 είδε το φως η ισπανική
του μετάφραση στη Βαρκελώνη από τον Carlos Amorós23. Η συγκεκριμένη πραγματεία, όπως και το σύνολο του ιστορικού έργου του Giovio24,
χρησίμευσε πολλαπλά ως πηγή στους μετέπειτα ισπανούς ιστορικούς.
Επιτυχία γνώρισε επίσης το βιβλίο με τις εντυπώσεις για τη ζωή και ήθη
των Τούρκων του G. A. Menavio25, ο οποίος επί τρία χρόνια (1501-1504)
19 Miguel Ángel Bunes Ibarra, “El Imperio Otomano y la Monarquía Hispánica en el siglo
XVI: el conocimiento español del otro extremo del Mediterráneo”, Ankara Üniversitesi
Basimeri, τ. 19, Ankara, 1995, σσ. 23-41.
20 Βλ. σχετικά : I. K. Hassiotis, “El mundo neogriego en el espejo de los autores

del Siglo de Oro”..., ό. π., σσ. 147-208.

21 Paulo Iiovio, Commentario de le cose de’ Turchi, ... a Carlo Quinto imperadore augusto,
Romae, apud Antonium Bladum Asulanum, Venetia, 1532.
22 Delle cose de’ Turchi. Libri tre. Delle quali si descrive nel primo viaggio da Venetia a
Costantinopoli, con gli nomi de’ luoghi antichi e moderni. Nel secondo la Porta, cioè
la corte del soltan Soleyman, signor de’ Turchi. Nel terzo e ultimo il modo del reggere
il stato e imperio suo, Venezia, Bernardino Bindoni, 1541.
23 Baltasar Cuart Moner, “Jovio en España. Las traducciones castellanas de un cronista
del Emperador en Castellano Castellano”, στο J. L. Sánchez-Montes y Fr. González,
Carlos V. Europeismo y Universalidad. Actas del congreso internacional (Granada
mayo 2000), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de
Felipe II y Carlos V, 2001, σσ. 197-224.
24 Paulo Jovio, Libro de las historias y cosas acontescidas en Alemana, España, Francia,
Italia, Flandres, Inglaterra, Reyno de Artois, Dacia, Grecia, Sclauonia, Egypto,
Polonia, Turquia, India y mundo nueuo y en otros reynos y señorios, començando del
tiempo del Papa Leon y de la venida de Carlos quinto de España hasta su muerte,
Valencia, Casa de Ioan Mey, 1562.
25 Giovantonio Menavino, Trattato de’ costumi et vita de’ Turchi, Firenze, 1548 και I
costumi et la vita de Turchi di Giov. Antonio Menavino, con una prophetia ad altre cose
Turchesco tradotta per Lodovico Domenichi, Fiorenza, [s.n.], 1551 και I libri della lege,
religione et vita de Turchi et della corte et guerre del gran Turco di G. Ant. Menavino
tradotte da M. Lod. Domenichi, [s.l.] [s.n.], [s.d.]. Βλ. επίσης De la vida y costumbres
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υπήρξε υπηρέτης στο Σαράι του σουλτάνου. Το ίδιο και το τρίτομο έργο
του G. B. Ramusio για ναυσιπλοΐα και ταξίδια26, που περιλαμβάνει μια
εξαιρετική επιλογή από παλαιότερα ταξιδιωτικά κείμενα γραμμένα σε διάφορες γλώσσες και άλλα χειρόγραφα από αφηγήσεις ταξιδιών σε όλο
τον γνωστό κόσμο, που εκδίδονται για πρώτη φορά σε μια προσεγμένη
μορφή, καθιστώντας το έργο πρότυπο για επόμενες πραγματείες. Στη γερμανική γλώσσα, και πρότυπο έργο επίσης για μεταγενέστερες εργασίες,
υπήρξε η εξάτομη Κοσμογραφία του γεωγράφου, αστρονόμου και εβραϊστή, Sebastian Münster27.
Από τα ταξιδιωτικά κείμενα που γράφηκαν για λογαριασμό των Αψβούργων, εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι αυτό του Ολλανδού Ogier Ghiselin
de Busbecq ή Augerius Gislenius Busbequius (1522-1592), ο οποίος μετά
τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης και σε διάφορα πανεπιστήμια της βόρειας Ιταλίας, μπήκε το 1552 στην υπηρεσία του Φερδινάνδου Α΄ της Αυστρίας, ο οποίος το 1554 και το 1556 τον έστειλε ως πρέσβυ
στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, για να διαπραγματευτεί το status της
Τρανσυλβανίας.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη έγραψε
μια σειρά από επιστολές στον φίλο και συνάδελφο του, Nicholas Michault,
ούγγρο διπλωμάτη στη Φλάνδρα, όπου περιγράφει τα ταξίδια και τις περιπέτειές του στην Ανατολή. Τις επιστολές αυτές εξέδωσε το 1581 σε βιβλίο
με τίτλο Itinera Constantinopolitanum et Amasianum28 που επανεκδόθηκε
de los turcos BNM, Ms. 2794, Relación de las costumbres, gobierno, religión y milicia;
descripción de Constantinopla, sacada por la mayor parte de Antonio Menavio, de
Pedro Velonio y Fr. Antonio Váez, στο Archivo de la Frontera (Colección: Grandes
Fuentes)
(http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2016/09/004TEXTO-CR%C3%93NICA-TURCA-BNM-capit-3.pdf).
26 Giovani Battista Ramusio, Racolta delle Navigationi et viaggi, Venetia, Stamperia de
Giunti, 1563-65. τ. 3.
27 Sebastian Münster, Cosmographia. Beschreibung aller Lender durch Sebastianum
Münsterum, in welcher begriffen aller Voelker, Herrschaften, Stetten, und namhafftiger
Flecken, herkommen: Sitten, Gebreüch, Ordnung, Glauben, Secten und Hantierung
durch die gantze Welt und fürnemlich Teütscher Nation, Getruckt zu Basel: durch
Henrichum Petri 1544. Το έργο του Münster γνώρισε εξαιρετική επιτυχία κατά τη
διάρκεια του 16ου αιώνα, όπως δείχνουν οι επανεκδόσεις και οι μεταφράσεις του που
εκδόθηκαν στα γαλλικά (1552 και 1556, 1575), τσεχικά (1554), ιταλικά (1558).
28 Itinera Constantinopolitanum et Amasianum ab Augerio Gislenio Busbequio ad
solimannum Turcarum Imperatorem C. M. oratore confecta. Eiusdem Bvsbeqvio De re
militari contra Turcam instituenda consilium
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το 1595 ως Turcicae Epistolae29. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα είδε το φως
και η ισπανική του μετάφραση30 με σκοπό να καταστεί εύκολη η μελέτη
και γνώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αποτελούσε την κύρια και
μόνιμη απειλή των παράλιων κτήσεων των Αψβούργων της Ισπανίας στη
Μεσόγειο.
Πρόκειται για το πιο γνωστό έργο του Busbecq31, όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που βλέπει όχι μόνο τους Τούρκους και
την οθωμανική πολιτική, αλλά και τους υπόλοιπους λαούς της Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα τους ΄Ελληνες και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την
εθνική τους ταυτότητα. Το βιβλίο για αρκετά χρόνια χρησίμευσε ως κύρια
πηγή για τη μελέτη και γνωριμία της λειτουργίας της Αυλής της Υψηλής
Πύλης. Ο Busbecq είναι επίσης αυτός που έφερε στη δυτική Ευρώπη διάφορα άνθη της Ανατολής, μεταξύ των οποίων και την τουλίπα.
Επιστρέφοντας από την Τουρκία, συνέχισε να υπηρετεί σε διάφορες
θέσεις τους Αψβούργους της Αυστρίας: σύμβουλος του Φερδινάνδου στο
Αυτοκρατορικό Δικαστήριο της Βιέννης, δάσκαλος του μελλοντικού αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Β΄, φύλακας της Ελισάβετ, κόρης του Μαξιμιλιανού και χήρας του Γάλλου βασιλιά Καρόλου Θ΄ της Γαλλίας και παρατηρητής της εξέλιξης των γαλλικών θρησκευτικών πολέμων για λογαριασμό
του Ρούντολφ Β΄.
Από τις πρώτες πραγματείες για τους Τούρκους, που γνώρισε εξαιρετική επιτυχία, ήταν αυτές του μεταβυζαντινού ιστορικού, Θεόδωρου
Σπανούδη (Spandugino) ο οποίος, όπως και τόσοι άλλοι έλληνες λόγιοι
της διασποράς, προσπάθησε με τα γραπτά του να ευαισθητοποιήσει τους
δυνατούς της Δύσης για τον τουρκικό κίνδυνο. Η πρώτη του έκδοση
που έγινε στα γαλλικά το 1519, σε μετάφραση του ιδίου από το ιταλικό
χειρόγραφο, ήταν αφιερωμένη στον Λουδοβίκο ΙΒ΄ της Γαλλίας32 και
29 Augerii Gislenii Busbequii D. Legationis Turcicae Epistolae quatuor, Frankfurt, Andrea
Wechel, Claud Marnius, Ioannis Aubrius, 1595.
30 Embaxada y viajes de Constantinopla, Pamplona (μετάφραση του Esteban López de
Reta), Carlos Labayen, 1610.
31 Στο ίδιο δημοσίευσε τμήματα ενός χειρόγραφου του Res Gestae Divi Augusti,
και συγκεκριμένα αυτά που αναφέρονται στην παρουσία και τα επιτεύγματα του
συγκεκριμένου αυτοκράτορα στην Άγκυρα (Monumentum Ancyranum). Κατά την
παραμονή του στη Οθωμανική Αυτοκρατορία ανακάλυψε επίσης ένα αντίγραφο του
‘De Materia Medica του Διοσκορίδη (του 6ου αιώνα) και έπεισε τον αυτοκράτορα να
προβεί στην αγορά του. Σήμερα είναι γνωστό ως “Διοσκορίδης της Βιέννης”.
32 Théodore Spandugino, Génealogie du Grant Turc aprésent régnant, Paris, 1519 από το
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γνώρισε διάφορες επανεκδόσεις, η τελευταία από τις οποίες ήταν αφιερωμένη στον βασιλιά της Γαλλίας Ερρίκο Β΄ (1519-1559). Αρκετές ήταν
επίσης οι εκδόσεις του ιταλικού κειμένου33, ενώ το έργο, που θεωρήθηκε
ιδιαίτερα χρήσιμο και αντικειμενικό, χρησίμευσε επίσης ως πηγή για την
μεταγενέστερη ιστοριογραφία34. Το ενδιαφέρον της Γαλλίας για τη νέα
ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο φαίνεται επίσης σε ανώνυμο έργο των
αρχών του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα35 και στο βιβλίο του Giovanni
Battista Cipelli που, αν και με τίτλο παρόμοιο με αυτόν του Σπανούδη,
στερείται της αμεροληψίας του36. Άλλα κείμενα Ιταλών του 16ου αιώνα,
που θα μπορούσαν να είχαν στη διάθεσή τους οι υπήκοοι της ισπανικής
μοναρχίας, ήταν τα ταξιδιωτικά του Benedetto Ramberti (1503-1547)37
και τα ιστορικά των Francesco Sansovino38 και Uberto Foglietta39. Στην

33

34

35

36
37

38

39

χειρόγραφο με τίτλο Delle historie et origine deprincipi de Turchi. De la origine dei
imperatori Ottomani. Ordini de la Corte, forma de guerregiare loro, religione, rito et
costumi de la natione.
Οι πρώτες ιταλικές εκδόσεις: Spandugino, Trattato de costumi de Turchi. - La Vita
di Sach Ismael et Tamas, re di Persia, chiamati Soffi, nella quale si vede la cagione
della controversia ch’è tra il Turco e ìl Saffi. - Discorso della origine de principi
Turchi, Venetia, F. Rampazetto, 1564 και I Commentari di Theodoro Spandugino
Cantacuscino, gentilhuomo costantino-politano, dell’origine de principi turchi, et de’
costumi di quella natione, Fiorenza, Appresso L. Torrentino, 1551.
Για τη ζωή και το έργο του Θεόδωρου Σπανδούνη, και τη σχετική βιβλιογραφία βλ. Pia
Schwarz Lausten, “Teodoro Spandugino Cantacuscino (Cantacuzeno)”, στο D. Thomas
- St. Chesworth κ. ά. (Επιμ.), Christian - Muslim Relations. A Bibliographical History.
Volume 6. Western Europe (1500-1600), Leiden Boston, Brill, σσ. 420-439.
De la Républica des Turcs, Poitiers, Guillaume Postel, 1560. Βλ. σχετικά Frank
Lestrigant, “Guillaume Postel et l´obsession turque”, στο H. Weber, Guillaume Postel
(1581-1981) - Actes du Colloque International d’Avranches (5-9/9/1981), Paris,
Editions de la Maisnie, 1985.
Giovanni Battista Cipelli detto Egnatius venetus (1473?-1553), De Origine Turcarum...
libellus, Parisiis [s.n.], 1539.
Benedetto Ramberti, Libri tre delle cose de Turchi. Nel primo si descrive il viaggio
da Venetia à Costantinopoli, con gli nomi de luoghi antichi & moderni: Nel secondo
la Porta, cioe la corte de Soltan Soleymano, Signor de Turchi: Nel terzo il modo del
reggere il stato e imperio suo, Vinegia, Casa de’ figlivoli di Aldo, 1539 και Viaggi
fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India et in Costantinopoli, con la descrittione
particolare di città, luoghi, siti, costumi et della Porta del Gran Turco et di tutte le
intrate, spese et modo di governo suo et della ultima impresa contra Portoghesi,
Vinegia, Casa de’ figliuoli di Aldo, 1543.
Francesco Sansovino, Dell’Historia universale dell’origine et imperio de Turchi, libri
tre, Venetia, F. Rampazetto, 1564 και Gl’annali turcheschi overo vite de’ principi della
casa othomana ne quali si descrivono di tempo in tempo tutte le guerre fatte dalla
natione de’ Turchi in diverse provincie del mondo, Venetia, Enea de Alaris, 1573.
Uberto Foglietta, De Causis magnitudinis imperii turcici et virtutis ac felicitatis
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υπηρεσία του Ερρίκου Β΄ της Γαλλίας ήταν επίσης ο γεωγράφος και περιηγητής, Nicolo de Nicolai, που το 1551 συνόδεψε τον γάλλο πρέσβυ
στο ταξίδι του για την Κωνσταντινούπολη. Στο τετράτομο και πλούσια
εικονογραφημένο έργο του, Ναυσιπλοΐα, προσκυνήματα και ταξίδια που
έγιναν στην Τουρκία, που εκδόθηκε το 1576 στα γαλλικά και αμέσως
μετά στα ιταλικά, δίνει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες εθνογραφικού
χαρακτήρα για νησιά του Αιγαίου, την Κωνσταντινούπολη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία γενικότερα40.
Από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, άρχισαν να εκδίδονται επίσης στα
ισπανικά διάφορες πραγματείες για ιστορικά θέματα που αφορούσαν την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρκετά από αυτά περιγράφουν τις μάχες στις
θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου, και κυρίως του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, της κατάκτησης της ελλαδικής χερσονήσου, της Δωδεκανήσου, της Κύπρου και της Κρήτης. Άλλα όμως έχουν γενικότερο χαρακτήρα, όπως το Παλινωδία του απαίσιου και κτηνώδους έθνους των Τούρκων
(1547) του Vasco Díaz Tanco41 και η Ιστορία των Τούρκων του Vicente
Roca (1555)42. ΄Οψιμο έργο είναι η Ιστορία της σημερινής κατάστασης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Juan Bautista Ladrito43.
Παράλληλα, από τα τέλη του αιώνα και σε όλη τη διάρκεια του 17ου,
η λογοτεχνική παραγωγή (διήγημα, νουβέλα, θέατρο, ποίηση) αφιερώνει

40

41

42

43

Turcarum in bellis perpetuae, ... lucubratio... [David Chytraeus edidit], Rostochii,
Τypis A. Ferberi, 1594.
Nicolas de Nicolay, Les Navigations, pérégrinations et voyages faicts en Turquie,
Anvers, Guillaume Silvius imprimeur du Roy, 1576 και Le navigationi et viaggi, fatti
nella Turchia, di Nicolo de’ Nicolai del Delfinato ...con diverse singolarità viste, &
osservate in quelle parti dall’autore. Novamente tradotto di francese in italiano da
Francesco Flori da Lilla, aritmetico. Con sessantasette figure naturali, si d’huomini
come di donne... Con due tauole, l’una de’ capitoli, & l’altra delle materie principali,
Venezia, Francesco Ziletti, 1580.
Libro intitulado Palinodia, de la nephanda y fiera nacion de los turcos, y de su
engañoso arte y cruel modo de guerrear y de los imperios, reynos, y prouincias q[ue]
han subjectado, y posseen co[n] inquieta ferocidad, recopilado por Vasco diaz tanco
natural de frexenal de la sierra, Orense, Impresión del propio autor, 1547.
Hystoria en la qual se trata del origen y guerras que han tenido los Turcos, desde
su comienço hasta nuestros tiempos: con muy notables successos que con diuersas
ge[n]tes y nasciones les han aco[n]tescido, y delas costu[m]bres y vida d[e]llos ... /
Recopilada por Vicente Rocca cauallero Valenciano; Vista y examinada por mandado
delos Señores Inquisidores deste reyno de Valencia, Valencia : [s.n.], 1555-1556.
Juan Bautista Ladrito, Historia del estado presente del Imperio Otomano, Salamanca,
Lucas Pérez, 1690.
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ένα μεγάλο μέρος της στο θέμα των Τούρκων και της Αυτοκρατορίας
τους, που η κριτική διακρίνει με τον γενικό όρο “Turquería”44. Στο χώρο
της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας αποτελεί πραγματική έκπληξη το γνωστό με
τον τίτλο Ταξίδι στην Τουρκία (Viaje de Turquía) έργο εκλεκτό της ισπανικής λογοτεχνικής παραγωγής του ισπανικού Χρυσού Αιώνα45. Πρόκειται
για τη διήγηση, σε μορφή ερωταπαντήσεων46, των περιπετειών ενός αιχμαλώτου των Τούρκων, που κατορθώνει να αποδράσει από την Κωνσταντινούπολη και διηγείται όσα είδε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν είναι
η μοναδική περίπτωση κειμένου γραμμένου από αιχμάλωτο των Τούρκων
που κατόρθωσε να διαφύγει, πολλά από τα οποία παραμένουν ανέκδοτα47.
΄Ενα από αυτά είναι και το Αιχμαλωσία και δούλεψες του Diego Galán48.
44 Βλ. Albert Mas, Les Turcs dans la Littérature Espagnole du Siècle d’Or. Paris, Centre
de Recherches Hispaniques – Institut d’Études Hispaniques, 1953, 2 τόμοι· Emilio Sola
Castaño, “La imagen de los turcos en la literatura hispánica del Siglo de Oro y la literatura
de avisos”, στο J. Α. Munita Loinaz (Επιμ.), Mitificadores del pasado, falsarios de la
historia: historia medieval, moderna y de América / coord. por, 2011, σσ. 109-124 και
Ana María Carabias Torres, “La producción editorial sobre el Imperio Otomano y los
turcos en España (1470-1850). Una investigación in fieri”. Tiempos modernos. Revista
Electrónica de Historia Moderna 7, n.o 20 (2010/1)
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/76620/DHMMC_Carabias_Torres_
AM_La_produccion_editorial.pdf ?sequence=1&isAllowed=y.
Βλ.
επίσης
τις
προαναφερθέντες εργασίες του Ι. Χασιώτη “El mundo neohelénico en la literatura
española del Siglo de Oro”... και “El mundo neogriego en el espejo de los autores del
Siglo de Oro”...
45 Τελευταίες κριτικές εκδόσεις: Bataillon, Marcel, Le docteur Laguna, auteur du Voyage
en Turquie, Paris, Éditions Espagnoles, 1958· Viaje de Turquía. Εdición de Fernando
García Salinero, Madrid: Cátedra (Colección Letras Hispánicas 116), 1980 και Viaje de
Turquía, Diálogo de Hurdimalas y Juan de Voto a Dios y Mátalas Callando. Εdición de
Marie Sol Ortolá, Madrid, Castalia, 2000 και Anónimo, Viaje de Turquía de Pedro de
Urdemalas. Edición de Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Madrid, Cátedra, 2019.
46 Javier Gómez-Montero, “Diálogo, autobiografía y paremia en la técnica narrativa
del Viaje de Turquía. Aspectos de la influencia de Erasmo en la literatura española
de ficción durante el siglo XVI”, Romanistisches Jahrbuch 36 (1985), σσ. 324-347·
Nicolas Correard, “Le genre du dialogue more academicorum en Espagne au xvie
siècle”, Sképsis VII, n° 10 (2014a), σσ. 108-127 και Ana Vian Herrero, “El legado
narrativo en el diálogo renacentista. Un caso ejemplar, el Viaje de Turquía”, Studia
Aurea 9 (2015), σσ. 49-112
47 Ricardo González Castrillo, “Cautivos españoles evadidos de Constantinopla en el
siglo XVI”, Anaquel de Estudios Árabes 22(2011), σσ. 265-278.
48 Cautiverio y trabajos de Diego Galán natural de Consuegra y vecino de Toledo. 1589 a
1600, έκδοση του M. Serrano y Sanz, Madrid, Sociedad de Bibliófilos españoles, 1913
και Edición crítica de Cautiverio y trabajos de Diego Galán. Manuscrito R(Ms) 267 de
la Biblioteca Pública de Toledo, έκδοση του Matías Barchino, Cuenca, Universidad de
Castilla-La Mancha, 2001.
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To Ταξίδι στην Τουρκία όμως διακρίνεται από την υψηλή λογοτεχνική
του ποιότητα49 και την πρωτότυπη ουμανιστική θεώρηση του θέματος50·
ο συγγραφέας του δεν περιορίζεται στην περιγραφή της οργάνωσης της
Αυτοκρατορίας, αλλά εξετάζει διεξοδικά θέματα της καθημερινότητας
και ανθρώπινους χαρακτήρες. Το περίεργο είναι ότι αν και γράφηκε το
1557, άργησε τρεις αιώνες να βγει στην επιφάνεια51. Μάλιστα, ακόμη και
σήμερα εξακολουθεί να απασχολεί το θέμα της ταύτισης του συγγραφέα
του, αλλά και αν πράγματι πήγε, ως αιχμάλωτος, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή οι περιγραφές του βασίζονται σε έργα που διάβασε52. Η συγγραφή του, μεταξύ άλλων, αποδόθηκε στον πανεπιστημιακό καθηγητή και
συγγραφέα, Cristóbal de Villalón (αρχές του 16ου αιώνα - μετά το 1588),
στον προσωπικό γιατρό του αυτοκράτορα Καρόλου Ε΄, Andrés Laguna
(1499-1569), και πιο πρόσφατα στον επίσης γιατρό του Φίλιππου Β΄ της
Ισπανίας, Bernardo de Quirós53. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
παρατηρήσεις του για τους μοναχούς του Αγίου ΄Ορους, για τους κατοίκους των νησιών, για θέματα λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και, κυρίως, για την νέα ελληνική γλώσσα, που δείχνει να γνωρίζει. Περιγράφει
τη ζωή στις γαλέρες, τη ζωή των αιχμαλώτων χριστιανών, τις τέχνες και
τα επαγγέλματα της Κωνσταντινούπολης, τα ήθη και έθιμα των λαών και
θρησκειών, τη γαστρονομία (φαγητά που έχουν οι ΄Ελληνες), τα χαμάμ,
49 Jacqueline Ferreras, “Apuntes sobre la escritura del Viaje de Turquía”, στο El Siglo de
Oro a escena. Homenaje a Marc Vitse, Toulouse, Université de Toulouse II – Le Mirail,
2006, σσ. 297-309.
50 Joseph Pérez, “El Viaje de Turquía: un humanista adelantado a su tiempo”, στο
Humanismo en el Renacimiento español, Madrid, Gadir, 2013, σσ. 177-191.
51 Ana Vian Herrero, “Los manuscritos del Viaje de Turquía: notas para una edición crítica
del texto”, Boletín de la Real Academia Española 68 (1988), σσ. 455-496.
52 Juan Gil y Luis Gil, “Ficción y realidad en el Viaje de Turquía (Glosas y comentarios al
recorrido por Grecia)”, Revista de Filología Española 45 (1962), σσ. 89-160 και Anna
Corsi Prosperi, “Sulle fonti del Viaje de Turquía”, Critica Storica 14, 1 (1977), σσ. 66-90.
53 Βλ. σχετικά: Marcel Bataillon, “Andrés Laguna, autor del Viaje de Turquía a la
luz de las nuevas investigaciones”, Estudios Segovianos 15 nº 43 (1963), σσ. 5-69·
Kincaid, Joseph K., Cristóbal de Villalón, New York, Twayne, 1973, σσ. 58-100·
Marie-Sol Ortolá, Un estudio del Viaje de Turquía: autobiografía o ficción. London,
Tamesis Books Limited, 1983· William Markrich, The Viaje de Turquía: A study of
its sources, authorship and historical background, California, University of Berkeley,
1955· Antonio García Jiménez, “El Viaje de Turquía, el viaje iniciático de Bernardo
de Quirós”, LEMIR 20 (2016), σσ. 533-546 και Alfredo Rodríguez López-Vázquez,
“Sobre la atribución del Viaje de Turquía a Andrés Laguna: una refutación lingüística”,
LEMIR 20 (2017), σσ. 457-471.
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τις διασκεδάσεις, τα τυχερά παιχνίδια, το σκάκι κ.ά. Η αμεροληψία που
τον διακρίνει δείχνει ότι ένας από τους σκοπούς του έργου είναι η διαπαιδαγώγηση των συμπατριωτών του, μέσα από τα μειονεκτήματα, αλλά
και τα πλεονεκτήματα των λαών και των θρησκειών που γνώρισε: επαινεί
τη στρατιωτική οργάνωση των Τούρκων, την απόδοση της δικαιοσύνης,
τη θρησκευτική ανεκτικότητα των Οθωμανών, αν και σημειώνει την άνιση μεταχείριση στη φορολογία που έχουν οι χριστιανοί και οι Εβραίοι, οι
οποίοι επιπλέον έχουν και περιορισμούς στην ενδυμασία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η περίπτωση του ισπανοεβραίου ραβίνου της Θεσσαλονίκης, Moshé Almosnino (1518-±1580), που το 1566
στάλθηκε στην Aυλή της Κωνσταντινούπολης για να διαχειριστεί θέματα
σχετικά με την εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Το γεγονός αυτό υπήρξε η
αιτία να συγγράψει το έργο Χρονικό των οθωμανών βασιλέων (Crónica de
los reyes otomanos)54 που έφτασε ως τις μέρες μας σε ένα μόνο χειρόγραφο
που φυλάσσεται στην Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη του Μιλάνου55. Περιέργως,
το έργο δεν εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Μαδρίτη το 1683, δηλ.
ογδόντα χρόνια αργότερα από τη συγγραφή του, και μάλιστα όχι στην αρχική του γλώσσα (romance) και γραφή (aljamiado)56, αλλά σε απόδοση της
ομιλούμενης ισπανικής (καστελλιάνικης) που έγινε από τον Iacob Cansino
με τον τίτλο Ακρότητες και μεγαλεία της Κωνσταντινούπολης (Extremos y
grandezas de Constantinopla)57. Το έργο τoυ Almosnino είναι σημαντικό,
54 Moisés Almosnino, Crónica de los Reyes Otomanos. Έκδοση της Pilar Romeu Ferré,
Barcelona, Tirocinio, 1998.
55 Η εκδότριά του Pilar Romeu θεωρεί ότι δεν είναι το πρωτότυπο αν και βρίσκεται πολύ
κοντά στην αρχική του μορφή. Βλ. επίσης: Alla Markova, “An Unknown Manuscript
on Astronomy by Moshe Almosnino” στο Michel Abitbol, Yom-Tov y Galit HasanRokem (επιμ.), Hispano-Jewish Civilization after 1491 (Fourth International Congress
for Research on the Sephardi and Oriental Jewish Heritage), Jerusalem, Misgav
Yerushalayim, 1997, pp. 41-54.
56 Olga Borovaya, The Beginnings of Ladino Literature. Moses Almosnino and His
Readers, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press 2017· Iacob Hassán, M.
y Pilar Romeu “Apuntes sobre la lengua de la Crónica de los reyes otomanos de Moisés
Almosnino según la edición del manuscrito aljamiado del siglo XVI”, στο M. Ariza,
R. Cano, J. Mª Mendoza y A. Narbona (επιμ.), Actas del II Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, Sevilla, 1992, vol. II, σσ. 161-169.
57 Για τις αλλαγές που έκανε ο Cansino στο πρωτότυπο κείμενο βλ. Pilar Romeu Ferré,
«Diferencias y paralelismos entre la Crónica de los reyes otomanos de rabí Mosé ben
Baruj Almosnino y los Extremos y grandezas de Constantinopla de Iacob Cansino» στο
History and Creativity in the Sephardi and Oriental Jewish Communities, Jerusalem,
Misgav Yerushalayim, 1994, σσ. 189-200.
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διότι δεν περιορίζεται στην περιγραφή της πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής και διπλωματικής εικόνας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά
ενημερώνει και για την κοινωνική ζωή της χώρας, συμπεριλαμβάνοντας
και τους ΄Ελληνες και τις σχέσεις τους με τους Εβραίους58.
Από την ισπανική επικράτεια της Σικελίας, και συγκεκριμένα από την
Κατάνη, ήταν ο καθολικός ιερέας, Ottavio Sapienza (Octavio Sapiencia),
που συνέγραψε το βιβλίο Νέα πραγματεία της Τουρκίας, με μια περιγραφή
της περιοχής και της πόλης της Κωνσταντινούπολης, έθιμα του Μεγάλου
Τούρκου και τρόπος διακυβέρνησης, και το παλάτι του, Συμβούλιο, μαρτύρια και μερικοί μάρτυρες και άλλα αξιοπρόσεκτα πράγματα, που τυπώθηκε
στη Μαδρίτη το 162259. Ο ακριβής τίτλος του έργου στο χειρόγραφο είναι
Περιγραφή μερικών αξιοπερίεργων πραγμάτων της περιοχής της Κωνσταντινούπολης, του Μεγάλου Τούρκου, του παλατιού του και συμβουλίου του,
και άλλα πράγματα που έκανε ο Octavio Sapiencia, κληρικός πρεσβύτερος,
καταγόμενος από το βασίλειο της Σικελίας, που πέντε χρόνια υπήρξε αιχμάλωτος σ΄ αυτήν την πόλη και επτά ελεύθερος60.
΄Οπως βλέπουμε, ο Sapiencia, έπεσε επίσης αιχμάλωτος των τούρκων
κουρσάρων και πέρασε τουλάχιστον 12 χρόνια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πρώτα σε καταναγκαστικά έργα στις γαλέρες (1604-1609) και
στη συνέχεια ως ιερέας και εξομολογητής του γάλλου πρέσβυ στην Πόλη
(1609-1616). Το κείμενο, που πρέπει να γράφηκε το 1619 και εκδόθηκε
58 Strahil Gichev, “The Social and Economic Life of the Balkans during XVIth Century as
Revealed in Moshe Almoznino’s Studies” Annual XXII (1987), σσ. 71-80.
59 Nuevo tratado de Turquia, con una descripción del sitio, y ciudad de Constantinopla,
costumbres del Gran Turco, de su modo de gouierno, de su Palacio, consejo, martyrios
de algunos Martyres, y de otras cosas notables. compuesto por Otauio Sapiecia,
Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1622. Βλ. την μερική ψηφιακή έκδοση του Héctor
Vielva στο εκδοτικό πρόγραμμα Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos
- Colección: Grandes Fuentes του Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias
Sociales (08&22/05/2019): “Prólogo Primera entrega, con paratextos, dedicatoria,
aprobaciones y prólogo para el lector”
(http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2019/05/00-OCTAVIOSAPIENCIA-Nuevo-tratado-de-Turqu%C3%ADa-edic-VIELVA.pdf) και “Capítulo
I: En que se trata de la esclavitud del autor…” (http://www.archivodelafrontera.com/
archivos/octavio-sapiencia-nuevo-tratado-de-turquia-madrid-1622-edicion-de-hectorvielva-capitulo-i-en-que-se-trata-de-la-esclavitud-del-autor/).
60 Relación de algunas cosas curiosas pertenescientes al sitio de la Ciudad de
Constantinopla, Persona del Gran Turco, de su palacio y Consejo, y de otras cosas
hecha por Don Octavio Sapiencia Clérigo Presbítero natural del Reyno de Sicilia, que
estubo Captivo en la dicha Ciudad cinco años, y siette en libertad.
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το 1622, περιγράφει τις περιπέτειες της αιχμαλωσίας του συγγραφέα και
την πολιτική, οικονομική και κοινωνική δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα όμως, δίνει ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη θρησκευτική ζωή των καθολικών, ορθοδόξων και αρμένιων της Πόλης, καθώς
επίσης και τις οικονομικές τους δραστηριότητες στη Μαύρη Θάλασσα.
Από τον Sapienza έχουμε επίσης δύο μεταφράσεις (στα γαλλικά και στα
ισπανικά) μιας επιστολής που έστειλε το 1618 ο σουλτάνος Oσμάν Β΄
(1603-1622) στον Λουδοβίκο ΙΓ΄ της Γαλλίας.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο του Alonso de Guillén
(1582-1645), ή ευρύτερα γνωστού ως Alonso de Contreras, γιατί τελικά πήρε το επώνυμο της γιαγιάς του από τη πλευρά της μητέρας του. Ο
Contreras, που υπήρξε στρατιωτικός, κουρσάρος και συγγραφέας, μας
άφησε ένα αυτοβιογραφικό κείμενο για την εντυπωσιακή ζωή του, πιθανότατα παρακινούμενος από τον φίλο του Lope de Vega. Πρόκειται για
εκλεκτό δείγμα αυτοβιογραφίας ισπανού στρατιωτικού του Χρυσού Αιώνα των ισπανικών γραμμάτων61 το χειρόγραφο της οποίας βρίσκεται στην
Εθνική Βιβλιοθήκη της Μαδρίτης και φέρει τον τίτλο: Ζωή, γέννηση, γονείς και ανατροφή του καπετάνιου Αλόνσο Κοντρέρας, με καταγωγή από τη
Μαδρίτη, ιππότη του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη και τοποτηρητή ενός από
τα φέουδά του στην Καστίλλη, που γράφτηκε από τον ίδιο. Και ως υπότιτλο:
Ομιλία για τη ζωή μου από τότε που βγήκα να υπηρετήσω τον βασιλιά, στην
ηλικία των δεκατεσσάρων χρονών, το έτος 1597, μέχρι το τέλος του έτους
1630, την πρώτη Οκτωβρίου που άρχισα αυτή την εξιστόρηση62.
61 Για τη γραφή του Contreras βλ. María Jesús Ruíz, “Estrategias de la oralidad en la
autobiografía del Siglo de Oro: la Vida de Alonso de Contreras”, στο Ηomenaje a
Christian Wentzlaff- Eggebert , Sevilla: Universidad de Sevilla., 2004, σσ. 322-321 και
Henry Ettinghausen, “The laconic and baroque: two seventeeth-century spanish soldier
autobiographies (Contreras and Duque de Estrada)”, Forum Modern Language Studies,
XXVI, 3 (1990), σσ. 204-211.
Από την ίδια περίπου περίοδο διαθέτουμε περί τις είκοσι αυτοβιογραφίες μικρής
λογοτεχνικής αξίας, με εξαίρεση αυτές που έγραψαν ο Alonso Contreras και ο Bernal
Díaz del Castillo με τίτλο Πραγματική ιστορία (Historia verdadera), που εξιστορεί τις
περιπέτειες του συγγραφέα στο Μεξικό. Βλ. σχετικά Coirault, Yves, “Autobiographie
et Mémoires (XVIIe-XVIIIe siècles), ou existence et naissance de l’autobiographie”,
Revue d`Histoire Littéraire de la France 75 année, 6 (1976), σσ. 937-953 και Molino,
Jean, “Stratégies de l’autobiographie au Siècle d’Or”, στο L’autobiographie dan le
monde hispanique. Actes du Colloque International de la Baume-lès-Aix (11-13 mai
1979), Université de Provençe, 1980, σσ. 115-138.
62 Vida, nacimiento, padres y crianza del capitán Alonso de Contreras, natural de Madrid
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Η ζωή του Alonso Contreras, που ενέπνευσε τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων και τηλεοπτικών σειρών63, είναι πραγματικά μυθιστορηματική:
δεκατριών χρονών μαχαίρωσε έναν συμμαθητή του και έμεινε έγκλειστος
ένα χρόνο στην Άβιλα. Το 1597 (14 ετών) κατατάχθηκε στον στρατό της
Φλάνδρας, αλλά γρήγορα άφησε τη μονάδα του για να πολεμήσει, με τον
Pedro Álvarez de Toledo y Colonna, τους τουρκοβερβερίνους πειρατές
στη Βόρεια Αφρική και στο Αιγαίο.
Το 1601 έγινε καπετάνιος φρεγάτας με την αποστολή να επιτηρεί τα νησιά
του Αιγαίου και να κατασκοπεύει τους Τούρκους. Κατόρθωσε να μπει στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να αιχμαλωτίσει τον εβραίο φοροεισπράκτορα
του σουλτάνου, και το ίδιο έκανε στην Κατάνη με την ουγγαρέζα ερωμένη
του Σουλεϊμάν, για το οποίο και επικηρύχθηκε και επέστρεψε στην Ισπανία.
Το 1603 έγινε υπολοχαγός πεζικού, αλλά απέτυχε να κάνει στρατιωτική καριέρα στην Αυλή και αποχώρησε σε ένα ερημοκκλήσι, όπου κατηγορήθηκε ότι υποκίνησε μια εξέγερση των ισπανοαράβων, αλλά τελικά
αθωώθηκε. Ξαναπήγε στη Φλάνδρα ως αξιωματικός. Το 1611 όμως γύρισε στη Μάλτα, όπου μπήκε στο τάγμα των ιπποτών.
΄Ελαβε μέρος σε μια αποστολή στην Αμερική, όπου ξανάγινε κουρσάρος στο Πόρτο Ρίκο. Για ένα διάστημα υπήρξε κυβερνήτης της L´Aquila,
για να καταστείλει την εξέγερση, πράγμα που έκανε με σκληρότητα.
Το 1631 αποτραβήχτηκε ως τοποτηρητής (comendador) ενός φέουδου
του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Μάλτας στην Καστίλλη, και έγραψε
τα απομνημονεύματά του64 τα οποία επεξεργάστηκε αργότερα με προτροπή
του Lope de Vega65, τα οποία όμως δεν εκδόθηκαν ως το 190066. Αιτώντας

63
64

65
66

Cauallero del Orden de San Juan, Comendador de vna de sus encomiendas en Castilla,
escrita por él mismo, y por subtítulo, Discurso de mi vida desde que salí a servir al
rey, de edad de catorce años, que fue el año de 1597, hasta el fin del año de 1630, por
primero de octubre, que comencé esta relación.
Ο ίδιος ο Lope de Vega έγραψε την κωμωδία Ο βασιλιάς χωρίς βασίλειο (El rey sin
reino) με θέμα τη ζωή του Contreras
Το χειρόγραφο κείμενο βρίσκεται στο Γενικό Αρχείο της Simancas. Ανάλυση της αιτίας
της συγγραφής της αυτογραφίας στο Berverly Sue Jacobs, “Social provocation and
self-justification en the Vida of Captain Alonso de Contreras”, Hispanic Review LI, 3
(1983), σσ. 303-319.
Τις περιόδους συγγραφής του έργου μελέτησε η Margarita Levisi, Autobiografías del
Siglo de Oro. Jerónimo de Pasamonte, Alonso de Contreras, Miguel de Castro, Madrid,
Sociedad General Española de Librería, 1984, σσ. 112-129.
Το χειρόγραφο παρέμεινε αδημοσίευτο μέχρι το 1900 που το εξέδωσε (με λάθη
και παραλείψεις) ο Manuel Serrano y Sanz με τίτλο Vida del capitán Alonso de
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προαγωγές, έγραψε επίσης διάφορα υπομνήματα των υπηρεσιών που προσέφερε στο ισπανικό Στέμμα, μερικά από τα οποία σώζονται στο Αρχείο
της Σιμάνκα. Σημαντικό για μας είναι το Παγκόσμιος πλοηγός από το Cabo
de San Vicente στα νερά του Ωκεανού, περνώντας από τις ακτές της Καρθαγένης, Καταλωνίας, Γαλλίας, Νάπολης, Κόλπου της Βενετίας, Αρχιπελάγους
του Λεβάντε, Καραμανίας, Ανατολίας, Συρίας, Αιγύπτου, Νείλου, επιστρέφοντας από την Μπαρμπαριά μέχρι το Cabo Cantín, τα νησιά της Σικελίας,
Σαρδηνίας, Μαγιόρκας, Καντίας (Κρήτης) και Κύπρου67.
Ειδήσεις για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους κατοίκους της
έχουμε επίσης σε κείμενα ανέκδοτα ακόμη, όπως το Περιγραφή των Χωρών και Εσόδων, του κράτους του Μεγάλου Τούρκου και Μερικές καταστάσεις των Υπηκόων του και των Κτημάτων τους. Από έναν ιππότη της Ρόδου
σε έναν φίλο του68.
Ασφαλώς ο κατάλογος των έργων που έχουν σχέση με ταξίδια στην ελληνική Ανατολή κατά τον 16ο αιώνα δεν εξαντλείται με όσα αναφέρθηκαν.
Απομένει να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να μελετηθούν και άλλα
έργα, που, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν και το οποίο και είναι, όπως
ειπώθηκε, το αντικείμενο του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος.

Abstract
Presentation of part of the research programme “Spanish sources about
the Greek eastern regions during the Ottoman occupation”, which aims
to locate, gather, digitise, print, publish and republish Spanish texts from
the 16th century referring to the Greek eastern regions. The presentation
Contreras, στο Boletín de la Real Academia de la Historia XXXVII. ΄Εκτοτε το έργο
γνώρισε διάφορες εκδόσεις, από τις οποίες κυριότερες είναι: Henry Ettinghausen,
Alonso de Contreras, Discurso de mi vida, edición, introducción y notas, Madrid,
Ed. Bruguera-Libro Clásico, 1983 και Discurso de mi vida, de Alonso de Contreras,
Madrid, La Tinta del Calamar Ediciones, 2007 με προλόγους των Ortega y Gasset και
Rafael Reig.
67 Derrotero universal desde el Cabo de San Vicente, en el Mar Océano, costeando
Cartagena, Cataluña, Francia, Nápoles, Golfo de Venecia, Archipiélago de Levante,
Caramania, Natolia, Suria, Egipto, Nilo, volviendo por Berbería hasta Cabo Cantín,
Islas de Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Candía, Chipre.
68 Relación de las Tierras y Rentas, estado y servicio Del gran Turco y de Algunas
condiciones de sus Vasallos y propiedades de sus Tierras. Por un caballero de Roda a
un amigo Suyo. B.N.M. Mss. 11085, fol. 114 V.
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focuses on the travel texts and particularly on a brief description of them
and the main political reasons that contributed to their writing. These texts
were translated into Spanish from other languages or were used as sources
for other texts, in order to form a more complete picture of the main enemy
of the Christian West, which was the Ottoman Empire and its expansionist
policy.
Λέξεις κλειδιά: ελληνική Ανατολή, ταξιδιωτικά κείμενα, Ισπανία, 16ος
αιώνας

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ, ΜΙΣΙΟΝΑΡΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1820
Dragomira Valtcheva*
Εισαγωγή
Το στεφάνι της Ιωνίας, το στολίδι της Ασίας, το λουλούδι της Ανατολής, το μικρό Παρίσι της Ανατολής – με αυτές τις ετικέτες που δόθηκαν
στη Σμύρνη από αρχαίους και νεότερους συγγραφείς συγκρίνουν τις πρώτες εντυπώσεις τους οι περιηγητές που επισκέφτηκαν την πόλη στις αρχές
του 19ου αιώνα. Ένας άλλος κοινός τόπος ο οποίος αναπαράγεται στην ταξιδιωτική γραμματεία αποτυπώνει τις κρίσιμες συνθήκες που έχουν σημαδέψει τη ζωή της Σμύρνης – ανέκαθεν καταταστρεφόμενης τόσο από τους
βαρβάρους όσο και από τους σεισμούς, τις πυρκαγιές και την πανούκλα.
Les tremblements de terre, les incendies et la peste ont maltraité la
Smyrne moderne, comme les Barbares ont détruit la Smyrne antique
(Chateaubriand 1811: 24).
As ancient Smyrna was destroyed by the barbarians, so has the modern
city suffered severely from earthquakes, conflagrations, and pestilence
(Dearborn 1819: 56).
The favorable position of Smyrna for commerce, is the main source of
its wealth, and political importance. It has been successively plundered
by the enemy, overthrown by the earthquake, depopulated by the plague,
and consumed by the flame; but it has risen again to increased opulence
and power, on the force of its commercial advantages (Colton 1835: 308).
Πέρα από τις τρεις αυτές μάστιγες που ανήκουν στο στερεότυπο ρεπερτόριο των περιηγητικών κειμένων, στις αρχές του 19ου αιώνα η καθημερινότητα της πόλης κλονίζεται συχνά από τις διακρατικές συγκρούσεις
*

Dragomira Valtcheva, PhD, αναπλ. καθ. στο ΝΕ τομέα του Πανεπιστημίου Σόφιας
(dragomiraval@gmail.com, d.valtcheva@uni-sofia.bg). Η παρούσα ανακοίνωση
παρουσιάστηκε στο ΣΤ΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών με τη μερική
οικονομική υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Α. Ωνάσης», στο οποίο εκφράζω
τις ευχαριστίες μου.
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των Μεγάλων δυνάμεων και τις αλληλοδιάδοχες ανατολικές κρίσεις1.
Ιδιαίτερα κρίσιμη υπήρξε η χρονιά που ακολούθησε μετά το ξέσπασμα
της ελληνικής Επανάστασης. Για τα αγριότατα επεισόδια βίας στην οποία
υποβλήθηκε ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης από τον Απρίλιο του
1821 μέχρι τον Ιούνιο του 1822 υπάρχουν αρκετές αυτόπτες μαρτυρίες2.
Σύμφωνα με τις πηγές, για να επανέλθει η πόλη στην ομαλή ζωή της, χρειάστηκαν περίπου πέντε χρόνια.
Ακριβώς την εποχή στην οποία συνέβη η ομαλοποίηση αυτή, το 1825,
στη Σμύρνη μετέβη ένας Βούλγαρος έμπορος, χάρη στις δραστηριότητες
του οποίου, χρόνια αργότερα, το μικρό Παρίσι της Ανατολής θα γίνει η γενέτειρα του βουλγαρικού περιοδικού τύπου. Πρόκειται για τον Κωνσταντίν
Φώτινοβ (1785-1858) ο οποίος υπέγραφε και στα ελληνικά ως Φωτιάδης.
Ο Κωνσταντίν Φώτινοβ γεννήθηκε στη μικρή ορεινή πόλη του Σάμοκοβ της τουρκοκρατούμενης Βουλγαρίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σπούδασε στο ελληνικό σχολείο της Φιλιππούπολης, το πιο έγκυρο εκπαιδευτικό
ίδρυμα στο βουλγαρικό χώρο εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια, ακολουθώντας το παράδειγμα των φιλομαθών νέων της εποχής του, ο Φώτινοβ θέλησε να συμπληρώσει τη μόρφωσή του σε ανώτερο επίπεδο. Έτσι βρέθηκε,
κατά πάσα πιθανότητα την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, στο περίφημο
ελληνικό γυμνάσιο των Κυδωνιών, όπου τα επιστημονικά μαθήματα δίδασκε ο Βενιαμίν Λέσβιος και τα φιλολογικά ο Γρηγόριος Σαράφης. Στα
προεπαναστατικά χρόνια οι Κυδωνίες, μαζί με τη Σμύρνη και τη Χίο, συνιστούσαν ένα ιδιόμορφο πνευματικό τρίγωνο όπου εφαρμόζονταν τα προοδευτικά εκπαιδευτικά σχέδια του Αδαμάντιου Κοραή. Αυτό το νεοτερίζον
κλίμα σίγουρα θα επηρέασε την ιδεολογική συγκρότηση του μέλλοντα
Βουλγάρου εκδότη.
1

2

Πολύ ενδεικτική είναι η ακόλουθη μαρτυρία που καταγράφει ο Henry Post: “I have
lived twenty years in Smyrna,” said an old Swiss merchant to me, “and I have lived
in constant uneasiness and alarm. Every year has brought with it some new peril or
calamity; either war, or pestilence, or earthquake, or massacre, or commotion of some
kind or other. We live with the sword suspended over our heads, and a breath may sever
the hair that holds it” (Post 1830: 286).
О Reinhold Schiffer (1999: 117-121), π.χ., βασίζεται σε ταξιδιωτικά κείμενα των J.
Carne, J. Macfarlane και F. Arundell. Σε αυτά μπορούν να προστεθούν οι αυτόπτες
μαρτυρίες του Γάλλου ταξιδιώτη και ιστορικού Raffenel (1822: 243-277) και του
Αμερικανού ιεραποστόλου Fisk (Bond 1828: 151-155, 157-159, 162). Για μια διεξοδική
περιγραφή των γεγονότων βλ. επίσης το ημερολόγιο του προξένου της Ρωσίας στη
Σμύρνη Σπυρίδωνος Δεστούνη (Prousis 1992).
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Τα οθωμανικά έγγραφα που βρέθηκαν στα αρχεία του Φώτινοβ τον παρουσιάζουν, κατά την περίοδο 1814-1825, ως έμπορο που πληρώνει φόρο
υψίστης κατηγορίας. Πιο σίγουρα στοιχεία για τη ζωή του διαθέτουμε, χάρη
στη σωζόμενη αλληλογραφία του, για τα χρόνια μετά από το 1825, όταν
εγκαταστάθηκε οριστικά στη Σμύρνη. Διαμένοντας εκεί μέχρι το θάνατό του
το 1858, συνέχισε να ασχολείται με εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα έδινε μαθήματα σε Βουλγάρους και σε Έλληνες μαθητές. Από μερικά γράμματά του συμπεραίνουμε ότι χρημάτισε και μεταφραστής προς τα ελληνικά στο Γαλλικό
προξενείο της Σμύρνης, του οποίου φαίνεται ότι ήταν προστατευόμενος.
Τα πενιχρά στοιχεία για το βίο και την πολιτεία του Φώτινοβ λίγο μετά
την εγκατάστασή του στη Σμύρνη τα αντλούμε σχεδόν αποκλειστικά από
την αλληλογραφία του3. Οι πληροφορίες των ταξιδιωτικών κειμένων μπορούν να συμβάλουν στο να διασαφηνίσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες
που επηρέασαν τόσο τις εμπορικές του δραστηριότητες, όσο και την απόφασή του να στραφεί προς το επάγγελμα του δασκάλου.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει, λοιπόν, διπλό στόχο: αφενός, να παρουσιάσει το κρίσιμο για τη Σμύρνη έτος του 1827 όπως αποτυπώνεται σε
δύο κείμενα αυτόπτων μαρτύρων και, αφετέρου, να επιχείρησει μια ανασυγκρότηση της βιογραφικής πορείας του Βουλγάρου εμπόρου με τη βοήθεια των εν λόγω στοιχείων4.
Η πρώτη από τις εξεταζόμενες μαρτυρίες αναφέρεται στην οικονομική
και την κοινωνική κρίση που υπέστη η Σμύρνη μετά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, και περιλαμβάνεται στο ταξιδιωτικό βιβλίο του Σκοτσέζου συγγραφέα Charles Macfarlane ο οποίος πέρασε τη διετία του 1827-1828 στη
Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη (Macfarlane 1829: 25-27, 243-277). Η
δεύτερη μαρτυρία αποτελεί επίσημη αναφορά του Αμερικανού ιεραποστόλου Elnathan Gridley προς το Αμερικανικό Συμβούλιο Επιτετραμμένων
για Εξωτερικές Αποστολές και περιγράφει την κρίση που την ίδια εποχή
διέτρεχε η παιδεία των Ελλήνων κατοίκων της πόλης (Gridley 1827).
3

4

Η ελληνική και η βουλγαρική αλληλογραφία του Φώτινοβ έχουν δημοσιευτεί στο
Αρχείο 1 (2004) και το Αρχείο 2 (2012) αντίστοιχα. Για τη θέση του Φώτινοβ στην
πολιτισμική και την ιδεολογική συγκυρία των Βαλκανίων το 19ο αιώνα βλ. τη διεξοδική
μονογραφία της Νάντια Ντάνοβα (Данова 1994).
Ως γνωστόν, ο ρόλος της ταξιδιωτικής γραμματείας ως πηγής επιστημονικής γνώσης
αναθεωρήθηκε ύστερα από τη λεγόμενη «πολιτισμική τροπή» που συντελέστηκε κατά
τη δεκαετία του 1970, με πρωτοπόρο τον Edward Said ο οποίος, στο θεμελιώδες έργο
του Orientalism, έκανε εκτενή χρήση ταξιδιωτικών κειμένων (πρβλ. Said 2003: 23, 99).
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Αν και φαίνεται να διαφέρουν στην ειδολογική ταυτότητά τους, και τα
δύο υπό εξέταση κείμενα εμπίπτουν στο ταξιδιωτικό είδος με την ευρεία
έννοια του όρου αυτού. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ταξιδιωτικών κειμένων, όπως το διατυπώνει ο Carl Thompson (2011: 26), είναι η
πρωτοπρόσωπη μη μυθοπλαστική περιγραφή ενός ταξιδιού – μια προϋπόθεση στην οποία ανταποκρίνεται μόνο το βιβλίο του Macfarlane. Στην ουσία όμως, συνοψίζει ο Thompson, τα όρια του είδους είναι αρκετά χαλαρά
και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συγγενικών υποειδών στα οποία ανήκουν
βέβαια και οι αναφορές ιεραποστόλων που βρίσκονται σε ξένο έδαφος5.
Σύμφωνα με μια άλλη διατύπωση του Thompson (2011: 27), ο συγραφέας του ταξιδιωτικού κειμένου ταλαντεύεται ανάμεσα στους ρόλους του
ρεπόρτερ, ο οποίος προσπαθεί να καταγράψει επακριβώς τις πληροφορίες
που απέκτησε από το ταξίδι, και του αφηγητή, ο οποίος στοχεύει στο να
προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για τις πληροφορίες αυτές καθιστώντας τες όσο γίνεται πιο διασκεδαστικές. Ο διπλός αυτός ρόλος οδηγεί σε μια χαρακτηριστική για την ταξιδιωτική γραμματεία σύγχυση των
ορίων μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των εξεταζόμενων πληροφοριών, θα πρέπει, άρα, να ληφτεί υπόψη
ότι ο Macfarlane συνδυάζει εξ ορισμού τους δύο παραπάνω ρόλους, ενώ
στην περίπτωση του Gridley υπερισχύει ο ρόλος του ρεπόρτερ.
Ο Charles Macfarlane για την οικονομική και κοινωνική κρίση στη Σμύρνη
μετά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827)
Φτάνοντας στη Σμύρνη τον Αύγουστο του 1827, ο Βρετανός περιηγητής
Charles Macfarlane διαπίστωσε ότι εδώ και ένα χρόνο η πόλη επιτέλους
έχαιρε ησυχίας. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον Τούρκο διοικητή
της πόλης Χασάν Πασά. Ωστόσο, μετά τα τραγικά συμβάντα του 1821 η
Σμύρνη σαν να εξακολουθούσε να χρειάζεται την καθημερινή της δόση
5

Ιδωμένα μέσα από μια τυπολογία της ταξιδιωτικής φιλολογίας που προτάθηκε από την
Ίλια Χατζηπαναγιώτη (1993: 456-457), τα δύο υπό εξέταση κείμενα ανήκουν στην
πρώτη από τις δύο μεγάλες ομάδες έργων: (α) κατηγορίες που παρουσιάζουν την εμπειρία που αποκτήθηκε από το ταξίδι αυτή καθ’ εαυτή (περιγραφές ταξιδιών, ιζολάρια,
τοπογραφικά κείμενα, συλλογές απεικονίσεων) και (β) κατηγορίες που ταξινομούν,
αναλύουν και αξιολογούν την εμπειρία (συλλογές ταξιδιωτικών κειμένων, ιστορίες των
ταξιδιών, βιβλιογραφίες περιηγητικών κειμένων, βιβλιοκριτικές και βιβλιοπαρουσιάσεις που αναφέρονται σε περιηγητικά κείμενα, αναγνώσματα για ταξιδιώτες, ταξιδιωτικές μέθοδοι και ταξιδιωτικοί οδηγοί).
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αναστάτωσης που εκφραζόταν στη συνεχή προφητεία κάθε λογής δεινών.
Σύμφωνα με τη φήμη που κυκλοφορούσε κατά την άφιξη του Macfarlane,
ο λόρδος Τόμας Κόχραν, ο θρυλικός θαλασσόλυκος και τότε αρχηγός του
ελληνικού στόλου, αναμενόταν να καταφτάσει με όλα τα ελληνικά πλοία
και να κάψει σύρριζα τη Σμύρνη μαζί με το σύσσωμο πληθυσμό της: Έλληνες, Τούρκους, Αρμενίους, Εβραίους, Φράγκους και Ευρωπαίους.
Η ανησυχία που κυριαρχούσε εκείνη τη στιγμή υποδαυλιζόταν από τη
συνθήκη του Λονδίνου η οποία υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου 1827 από την
Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία και που προέβλεπε την αυτονομία της
Ελλάδας έναντι καταβολής φόρου υποτέλειας στο Σουλτάνο. Μέσα σε ένα
κλίμα αναμονής αντίποινων, κατασχέσεων και σφαγών, οι Φράγκοι της
Σμύρνης καταριόνταν τον μισοσφαγμένο ελληνικό λαό που θα έπρεπε,
κατά τη γνώμη τους, να κατασφαγεί εξ ολοκλήρου.
Τα νέα για τη ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827), κατά την
οποία ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά,
έφτασαν στη Σμύρνη μια βδομάδα αργότερα μέσω του Άγγλου πλοιάρχου
Davis, κάνοντας τους σμυρναίους να ανατριχιάσουν για πολλοστή φορά,
χωρίς να είναι σαφές ποιοι ήταν πιο φοβισμένοι: οι Φράγκοι ή οι Τούρκοι.
Στη συνέχεια ο Macfarlane αφηγείται πώς αντέδρασαν στα νέα οι διάφορες κατηγορίες του σμυρναϊκού πληθυσμού.
Σε μια αστραπιαία νυχτερινή τους σύσκεψη οι Ευρωπαίοι έμποροι
αποφάσισαν να λάβουν επείγοντα μέτρα ασφαλείας. Τα εμπορεύματά τους
έπρεπε να φορτιστούν αμέσως στα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι και οι
οικογένειές τους να τεθούν σε μόνιμη ετοιμότητα αναχώρησης.
Το ίδιο βράδυ το αφρόκρεμα της σμυρναϊκής κοινωνίας είχε μαζευτεί σε
ένα από τα συνηθισμένα πάρτι του στο πλησίον χωριό Μπουρνόβα. Αφού
πληροφορήθηκε τα συμβάντα λίγο πριν τα ξημερώματα, η τοπική ελίτ
τράβηξε πανικοβλημένη προς τη Σμύρνη, ξεπέφτοντας σε πρωτάκουστους
καυγάδες για το ποιος να φτάσει πρώτος στους γαϊδάρους και τις βάρκες.
Ανύποπτοι για την αιτία της ανακατωσούρας που κυριαρχούσε την επόμενη ημέρα, οι Έλληνες της Σμύρνης ετοιμάζονταν να ζήσουν έναν καινούριο εφιάλτη. Μαθαίνοντας όμως τα νέα για την τουρκική καταστροφή
στο Ναυαρίνο, άρχισαν να μαζεύονται στους δρόμους και να χαιρετιούνται, χωρίς να κρύβουν τη χαρά τους.
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Ο Τούρκος κυβερνήτης Χασάν Πασάς, με τη σειρά του, δέχτηκε μια μεσονύκτια επίσκεψη από τον δραγουμάνο του προξένου της Αγγλίας Werry.
Ο πασάς, παρόλο που ήξερε για την ήττα του τουρκικού στόλου ήδη από
το πρωί χάρη σε έναν Αυστριακό πλοίαρχο που δεν είχε κρίνει αναγκαίο
να τα πει και στους Ευρωπαίους αδελφούς του, προσποιήθηκε έκπληξη.
Αφού παρακολούθησε με ψυχραιμία την αφήγηση του δραγουμάνου, περιορίστηκε στο να πει: «Σαν να το παρέκαναν» [“This is rather too much”
(Macfarlane 1829: 245)]. Καθησύχασε όμως τον πρόξενο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δε θα ακολουθήσει κανένα είδος βίας.
Κατά τους επόμενους δύο μήνες η δημόσια τάξη εξασφαλιζόταν από
μια αστυνομική φρουρά διακοσίων ατόμων με επικεφαλής τον Χατζή
Μπέη, ο οποίος περιπολούσε μέρα και νύχτα στους δρόμους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βρισκόταν σε μερικά σημεία ταυτόχρονα.
Τελικά, οι μεγάλοι χαμένοι της κατάστασης ήταν οι Ευρωπαίοι και οι
Φράγκοι έμποροι οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές οικονομικές απώλειες,
καθώς τα εμπορεύματά τους παρέμειναν αναγκαστικά στα πλοία επί σχεδόν τέσσερις μήνες.
Σε ό,τι αφορά τους Τούρκους σμυρνιώτες, μετά τον αρχικό τους φόβο
στη θέα του πλήθους αγγλικών και γαλλικών πολεμικών πλοίων που μετακινήθηκαν δίπλα στην ακτή, δεν έμοιαζαν να έχουν εγκαταλείψει τη συνήθη ανατολίτικη νωχέλειά τους, λες και η σύγκρουση του Ναυαρίνου είχε
γίνει στη Σελήνη.
Κατά τους πρώτους μήνες του 1828, σύμφωνα με τον Macfarlane, η
Σμύρνη ανέκτησε ξανά την ησυχία της. Ο ίδιος κατάφερε να φύγει από την
πόλη μόλις στις 8 Μαΐου, ύστερα από πολλές αναβολές που οφείλονταν
στις συνέπειες από την κρίση του Ναυαρίνου6.
Ο Elnathan Gridley για την κρίση της ελληνικής παιδείας στη Σμύρνη το
1827
Ως γνωστόν, το ενδιαφέρον των Βρετανών προτεσταντών ιεραποστόλων στράφηκε προς τον ελληνικό χώρο λίγο πριν την Επανάσταση.
Το 1817 η Μάλτα είχε γίνει το κέντρο για τη διάδοση των Γραφών σε
22 γλώσσες, καθώς και αφετηρία για την ιεραποστολική δραστηριότητα
6

Για μια άλλη εκτενή ταξιδιωτική αναφορά στην κρίση που προκάλεσε το Ναυαρίνο βλ.
Jones (1829: 186-190).
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στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια Βιβλική Εταιρεία ιδρύθηκε στη Σμύρνη
το 1818 με πρωτοβουλία του εφημερίου της Levant Company Charles
Williamson (Clogg 1970). Μετά το θάνατο του Williamson το 1820 και
τις ταραχές που προκάλεσε η Επανάσταση, η δράση της Εταιρείας αυτής
σχεδόν διακόπηκε. Το φθινόπωρο του 1822 ο πρώτος μόνιμος εκπρόσωπος
της Βρετανικής και Αλλοδαπής Βιβλικής Εταιρείας (British and Foreign
Bible Society, BFBS) στην Κωνσταντινούπολη Henry Leeves επισκέφτηκε τη Σμύρνη και προσπάθησε να την αναζωογονήσει, μάταια όμως, καθώς τα περισσότερα μέλη της είχαν εγκαταλείψει την πόλη. Το ίδιο έτος
ως μόνιμος εκπρόσωπος της BFBS στη Σμύρνη διορίστηκε ο Benjamin
Barker (Кларк 2007: 111).
Η παρουσία Αμερικανών ιεραποστόλων στην περιοχή επίσης ανάγεται
στα προεπαναστατικά χρόνια. Οι πρώτοι απεσταλμένοι του Αμερικανικού Συμβουλίου Επιτετραμμένων για Εξωτερικές Αποστολές (American
Board of Commissioners for foreign Missions, ABFCM) στην Ανατολή
υπήρξαν ο Levi Parsons και ο Pliny Fisk με την ιδιότητά τους ως μελών
της Αποστολής στην Παλαιστίνη. Το 1820 οι δύο μισιονάριοι έκαναν το
γύρο της Σμύρνης και των περιχώρων της, ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκαν τα γυμνάσια των Κυδωνιών και της Χίου. Στη Χίο έμειναν μάλιστα
επί πέντε μήνες με στόχο να μάθουν τα ελληνικά υπό την καθοδήγηση του
Νεοφύτου Βάμβα. Η Επανάσταση βρήκε τον Fisk στη Σμύρνη και ματαίωσε τις περαιτέρω δραστηριότητές του (Missionary 1821: 78-80, 97-105,
185-187, 201-207, 273-275, πρβλ. και Clogg 1967).
Το 1826 το Αμερικανικό Συμβούλιο, παρατηρώντας την ομαλοποίηση της κατάστασης στη Σμύρνη, έκρινε ότι η στιγμή ήταν πια κατάλληλη για να ξαναστείλει μισιοναρίους σε αυτό το στρατηγικό σημείο της
Μικράς Ασίας. Τον ίδιο χρόνο στη Σμύρνη εγκαταστάθηκαν οι ιεραπόστολοι Josiah Brewer και Elnathan Gridley. Σε μια επιστολή της 18ης
Μαρτίου 1827 προς το Αμερικανικό Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύτικε στο
Missionary Herald, ο Gridley (1827: 265-267) κάνει πολύ ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση της παιδείας των Ελλήνων της
Σμύρνης. Διαπιστώνει ότι εκείνη τη στιγμή στην πόλη υπάρχουν 31 σχολεία στα οποία σπουδάζουν περίπου 1000 μαθητές, κυρίως αγόρια ηλικίας
κάτω των 12 ετών. Τα κορίτσια εκπαιδεύονται κατά κανόνα στα σπίτια
τους, καθώς και πολλά από τα αγόρια.
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Τα 31 αναφερόμενα σχολεία ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχει
μια κεντρική σχολή –πρόκειται προφανώς για την περίφημη παλιά Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης– η οποία περιλαμβάνει μόνο 3 τάξεις και
150 σπουδαστές και βρίσκεται κάτω από την προστασία του βρετανικού
προξενείου. Διευθύνεται από ενάν Έλληνα ιερέα με αξιόλογη μόρφωση ο
οποίος διδάσκει μαζί με τους δύο βοηθούς του. Ωστόσο, το επίπεδο των
σπουδών που προσφέρονται είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με εκείνο
της Φιλολογικής σχολής του Κωνσταντίνου Οικονόμου, η οποία λειτουργούσε πριν την Επανάσταση. Καθώς η τουρκική κυβέρνηση απαγορεύει
τη διδασκαλία μαθηματικών και άλλων επιστημονικών μαθημάτων, το κύριο διδασκόμενο αντικείμενο είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Σε αυτό το
σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Josiah Brewer, ο άλλος Αμερικανός
μισιονάριος, αναφέρει στο ταξιδιωτικό βιβλίο που δημοσίευσε λίγο αργότερα, ότι το 1828, δηλαδή την επόμενη χρονιά, η Ευαγγελική σχολή διευθυνόταν ήδη από τον Αβράμιο Ομηρόλη. Ο Brewer ευελπιστεί ότι κάτω
από τη φωτισμένη ηγεσία του Ομηρόλη το ίδρυμα αυτό δε θα αργήσει να
ανακτήσει την παλιά του δόξα (Brewer 1830: 69-70).
Η δεύτερη κατηγορία των σχολείων, σύμφωνα με την περιγραφή του
Gridley, αποτελείται από μερικά προσκείμενα στις εκκλησίες ιδρύματα
όπου εκπαιδεύονται εκκλησιαστικοί αναγνώστες. Ύστερα από πολυχρόνια
φοίτηση οι εκπαιδευόμενοι καταφέρνουν να μάθουν την αρχαία ελληνική
αρκετά καλά.
Η μεγαλύτερη μερίδα των σμυρναϊκών εκπαιδευτηρίων ανήκει στην
τρίτη κατηγορία – τα ιδιωτικά σχολεία σε καθένα από τα οποία σπουδάζουν 10 με 30 μαθητές περίπου. Οι δάσκαλοι –νεαροί άνδρες, γυναίκες και
ιερείς– λαμβάνουν μισθό 3 δολαρίων ετησίως από κάθε μαθητή. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν μέσα σε στενά, σκοτεινά και βρόμικα δωμάτια που
στερούνται οποιουδήποτε είδους σχολικό εξοπλισμό. Τα παιδιά κάθονται
στο πάτωμα με σταυρωμένα τα πόδια και μαθαίνουν να γράφουν χρησιμοποιώντας το δεξί τους γόνατο. Το Αλφαβητάρι και το Ψαλτήριο, συντεταγμένα στα αρχαία ελληνικά και άσχημα τυπωμένα πάνω σε σκληρό
χαρτί, αποτελούν τα μοναδικά σχολικά βιβλία. Μέσα σε αυτές τις απίθανες
συνθήκες τα ελληνόπουλα καταφέρνουν ωστόσο να μάθουν τη γραφή, την
ανάγνωση και τις βασικές αριθμητικές πράξεις. Η διδακτική διαδικασία
όμως είναι μηχανική και δεν καλλιεργεί τις διανοητικές τους ικανότητες.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ, ΜΙΣΙΟΝΑΡΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ...

443

Ακριβώς η τρίτη αυτή κατηγορία φαίνεται στον Gridley εξαιρετικά
πρόσφορη για την εργασία των ιεραποστόλων. Πιστεύει ότι, εάν τα σχολεία αυτά υποβληθούν σε μεταρρύθμιση, ο χαρακτήρας των Ελλήνων ενδέχεται να αλλάξει ριζικά μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Η μεταρρύθμιση όμως
πιθανώς να προχωρήσει αργά λόγω των προκαταλήψεων που υφίστανται
σε μια κοινωνία όπου η αρχαία ελληνική θεωρείται ιερή γλώσσα ενώ το
συμφέρον των κληρικών απαιτεί ο λαός να ζει σε αμάθεια.
Ως προς τη μέλλουσα δράση των ιεραποστόλων, ο Gridley κάνει τις
ακόλουθες προτάσεις. Οι μισιονάριοι θα μπορούσαν να επισκέπτονται τακτικά τα ιδιωτικά σχολεία, να κηρύσσουν την ανάγκη από θρησκευτική
παιδεία και να διανέμουν φυλλάδια. Με τον τρόπο αυτό ένα φυλλάδιο θα
είναι δυνατό να φτάσει σε 500 οικογένειες μέσα σε ένα απόγευμα. Επιθυμητή θα ήταν η στενή γνωριμία των μισιοναρίων με τους δασκάλους. Τα
υπάρχοντα σχολικά βιβλία που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από
εδάφια των Γραφών, θα πρέπει να μεταφραστούν στην ομιλούμενη γλώσσα. Παράλληλα, θα πρέπει να συνταχτούν και άλλα βιβλία για τη στοιχειώδη μόρφωση που να είναι προσαρμοσμένα στο νυν γνωστικό επίπεδο
των Ελλήνων, η φτώχεια των οποίων θα συμβάλει στην εισαγωγή των
βιβλίων αυτών στη σχολική πρακτική. Τέλος, ένα πολύ ωφέλιμο μέτρο θα
ήταν η ίδρυση ενός σχολείου που θα διευθυνόταν από κάποιον ιεραπόστολο ώστε να αποτελέσει πρότυπο καλώς οργανομένου εκπαιδευτηρίου.
Ο Κωνσταντίν Φώτινοβ και οι κρίσεις του 1827
Μέσω των ταξιδιωτικών αφηγήσεων για τις κρίσεις του 1827 είναι δυνατό να φωτιστούν περαιτέρω –έστω και με έμμεσο τρόπο– μερικές πτυχές από τα δρώμενα του Φώτινοβ για τις οποίες η σωζόμενη αλληλογραφία του δε μας δίνει αρκετές πληροφορίες.
Πρώτα απ’ όλα, δεν είναι γνωστές οι αιτίες για τις οποίες ο Φώτινοβ
έφυγε ξαφνικά από τη Φιλιππούπολη, όπου φαίνεται ότι διέμενε μονίμως,
για να μετακομίσει οριστικά στη Σμύρνη προς τα τέλη του 1825. Μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε ότι η απόφασή του αυτή δεν ήταν άσχετη
με την ομαλοποίηση της ζωής στην πόλη που συνέβαινε την ίδια περίοδο,
όπως το μαρτυρεί ο Macfarlane.
Αμέσως μετά βλέπουμε τον Φώτινοβ να αλληλογραφεί με διάφορους
συνεργάτες του σχετικά με παραγγελίες ποικίλων εμπορευμάτων ανάμεσα
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στα οποία κύρια θέση κατέχουν οι σανίδες. Οι εν λόγω σανίδες φορτώνονταν πάνω σε σχεδίες στη Φιλιππούπολη και μεταφέρονταν μέσα από
τον ποταμό Έβρο μέχρι την Αίνο απ’ όπου κατευθύνονταν δια θαλάσσης
προς τη Σμύρνη. Από μερικά γράμματα που ο Φώτινοβ αντέλλαξε με τον
πατέρα του προκύπτει ότι κάποια στιγμη, προς το τέλος του 1826, ένα
πλοίο που μετέφερε σανίδες βυθίστηκε, γεγονός που του στοίχισε απώλειες ύψους 2000 γροσίων (Αρχείο 1 2004: 98-100, 104-105).
Την ίδια εποχή τον απασχολούσε και ένα μεγάλο σχέδιο. Σε μια επιστολή της 3ης Δεκεμβρίου 1826 γράφει στον φιλιππουπολίτη έμπορο χατζή
Χιουσέν αγά ότι την άνοιξη θα χρειαστεί 50-60 χιλιάδες σανίδες. Επιμένει μάλιστα να λάβει γρήγορη απάντηση «διὰ νὰ μὴ παρατρέξῃ αὐτὸ τὸ
ψωμὶ εἰς ἄλλον». Επειδή το εμπόρευμα προορίζεται για κάποια υπόθεση
του τουρκικού κράτους («διότι εἶναι τοῦ πολυχρονίου καὶ λαμπροτάτου
Ντοβλέτη μας ἡ ὑπόθεσις»), η τιμή των σανίδων, όπως συμβουλεύει τον
εταίρο του ο Φώτινοβ, δε θα πρέπει να είναι υψηλή (Αρχείο 1 2004: 765).
Τον Ιανουάριο του 1827 λαμβάνει από τη Φιλιππούπολη δύο επιστολές επί
του ιδίου θέματος όπου το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως «βασιλική δουλειά»
και «βασιλική υπόθεση», ενώ η τιμή των σανίδων ορίζεται στις 30 χιλιάδες γρόσια (Αρχείο 1 2004: 699, 795). Δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία
για το πώς εξελίχτηκε η εν λόγω βασιλική δουλειά (μάλλον επιτυχώς, γιατί βλέπουμε αργότερα τον Φώτινοβ να τακτοποιεί ένα μεγάλο χρέος του
προς τον προαναφερθέντα χατζή Χιουσέν αγά), αλλά χάρη στο κείμενο
του Macfarlane διαλευκάνεται το αντικείμενό της. Ως γνωστόν, τον Ιούνιο
του 1826 ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ διέλυσε το σώμα των Γενιτσάρων με
στόχο να ανασυγκροτήσει τον οθωμανικό στρατό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Macfarlane λοιπόν, φτάνοντας στη Σμύρνη τον Αύγουστο του 1827, έγινε μάρτυρας των έργων οικοδόμησης του στρατώνα ο
οποίος επρόκειτο να στεγάσει τα νέα τακτικά στρατεύματα και να γίνει
το μεγαλοπρεπέστατο κτίριο της Σμύρνης. Ο στρατώνας περιγράφεται
λεπτομερώς από τον Macfarlane, συμπεριλαμβανομένου και του ξύλινου
τμήματός του7. Ένα άλλο στοιχείο που συμβαδίζει με το περιεχόμενο της
7

“Extensive barracks were then erecting, and in an advanced state, for the accommodation
of these regular troops. They form a hollow oblong square, the front along the line of
the sea-shore, from which it is but a few paces distant. The four exterior walls are
of stone and rubble work, but slightly built for their height and extent. Four interior
walls rise to the elevation of the first story; the rest is in wood. (…) When I saw this
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αλληλογραφίας του Φώτινοβ είναι η διαπίστωση του περιηγητή ότι οι πληρωμές που εξασφαλίζονται από το τουρκικό κράτος, αν και χαμηλές, είναι
σίγουρες και καταβάλλονται τακτικά8.
Όπως και αν διαμορφώθηκε η κατάσταση γύρω από τη «βασιλική υπόθεση», δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κίνδυνοι των θαλάσσιων μεταφορών
σε συνδυασμό με την κρίση μετά το Ναυαρίνο, κατέστησαν τις εμπορικές
συναλλαγές του Φώτινοβ αρκετά αβέβαιες. Σε αυτό συνηγορεί και το κενό
που παρουσιάστηκε στην αλληλογραφία του όσο διαρκούσε η κρίση, καθώς και το γεγονός ότι ένα γράμμα που στάλθηκε από τη Φιλιππούπολη
στις 28 Νοεμβρίου 1827 έφτασε στη Σμύρνη μόλις στις 14 Μαρτίου 1828.
Εν πάση περιπτώσει, το ασταθές του εμπορικού επαγγέλματος εκείνη
την περίοδο μπορεί να εκληφθεί ως παράγοντας που ώθησε τον Φώτινοβ
να αναζητήσει και αλλού τα προς το ζην του. Είναι γεγονός ότι η απόφαση
να γίνει δάσκαλος ωρίμασε μέσα του ακριβώς τη στιγμή που είδαμε το
μισιονάριο Gridley να κάνει το γύρο των ελληνικών σχολείων στη Σμύρνη. Στο πίσω μέρος μιας επιστολής που έλαβε στις 23 Φεβρουαρίου 1827
ο Φώτινοβ έγραψε, για να ασκήσει την πένα του, μερικές λέξεις μεταξύ
των οποίων διακρίνεται η φράση «Θὰ γένω διδάσκαλος» (Αρχέιο 1 2004:
834). Ταυτόχρονα, ζήτησε να του σταλούν στη Σμύρνη τα βιβλία που είχε
στη Φιλιππούπολη, προφανώς για να τα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία.
Έτσι, στο διάστημα από την άνοιξη του 1827 μέχρι το καλοκαίρι του 1828
έλαβε από τον πατέρα του όλα τα ζητούμενα βιβλία – ανάμεσά τους εγχειρίδια γραμματικής, ρητορικής, λογικής, μεταφυσικής, θεωρίας της εκκλησιαστικής μουσικής, γεωγραφίες, ένα ψαλτήριο, οι Χαρακτήρες του
Θεοφράστου κ.ά. (Αρχέιο 1 2004: 101-111).

8

edifice completed, in the autumn of the following year, it presented a very respectable
appearance, with its neat roofs, its plastered and whitewashed walls, and its four
lengthy lines of windows. Seen from the bay, it is, in fact, a fine object, and may bear
a comparison with the new barracks erected in the neighbourhood of Constantinople”
(Macfarlane 1829: 49-50). Ο Henry Post που είδε το στρατώνα το 1828 επίσης παρέχει
μια ενθουσιώδη περιγραφή του: “nothing in Smyrna can compete with the barracks just
erected for the Sultan’s new troops. They form three sides of an immense quadrangle
opening upon the gulf, and have the appearance, at a little distance, of a vast palace”
(Post 1830: 280).
“I observed frequently while it was building, that there were very few Turks engaged
on the works, and they as common labourers; the masons, carpenters, &c. were Greeks;
they were impressed for the service, but their daily hire, though low, was pretty regularly
paid” (Macfarlane 1829: 51).
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Η αναζωογόνηση της παιδείας στη Σμύρνη (αρχής γενομένης το 1828),
την οποία, όπως προαναφέρθηκε, υπαινίσσεται ο μισιονάριος Brewer, καταδεικνύεται και από το χρονικό της παλιάς Ευαγγελικής σχολής. Σύμφωνα με τον Μ. Παρανίκα (1885: 46-47), η Σχολή, αφού είχε κλείσει το 1821
για να μετατραπεί σε καταφύγιο των πασχόντων Ελλήνων κατά τη διάρκεια των αιματηρών γεγονότων, ξαναλειτούργησε μόλις το 1825. Μετά
την πλήρη υποχώρηση των πολιτικών ταραχών, οι επίτροποι αποφάσισαν
να τη μεταρρυθμίσουν και απευθύνθηκαν στον πιο μορφωμένο δάσκαλο
που βρισκόταν στη Σμύρνη εκείνη τη στιγμή, τον Αβράμιο Ομηρόλη, πρώην μαθητή του Κωνσταντίνου Κούμα και του Κωνσταντίνου Οικονόμου
στο Φιλολογικό Γυμνάσιο. Ο Ομηρόλης ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής
στις 5 Απριλίου 1828.
Λίγο αργότερα (21 Ιουνίου 1828) ο Φώτινοβ υπέγραψε μια σύμβαση
ενοικίασης δωματίου στη Φράγκικη γειτονιά, όπου, σύμφωνα με το σωζόμενο κείμενο, επρόκειτο να ζει και να διδάσκει σε μαθητές, έναν με
δέκα τον αριθμό, πληρώνοντας ενοίκιο 300 γροσίων για 10 μήνες (Данова
1994: 112). Αυτό το τεκμήριο εντάσσει το Βούλγαρο έμπορο στην κατηγορία των ιδιωτικών δασκάλων όπως την περιγράφει ο ιεραπόστολος
Gridley.
Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία για την ελληνική παιδεία στη Σμύρνη –η άθλια κατάσταση των εκπαιδευτηρίων, συμπεριλαμβανομένης και
της Ευαγγελικής σχολής, οι προθέσεις των Αμερικανών μισιοναρίων να
συμβάλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, οι στενές σχέσεις που σχεδίαζαν να δημιουργήσουν με τους Έλληνες δασκάλους (ας σημειωθεί ότι ο
Ομηρόλης δίδασκε τα ελληνικά στον Gridley)– οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι η αναζωογόνηση του 1828, καθώς και οι παράλληλες ενέργειες του
Φώτινοβ, δεν ήταν άσχετες με την ιεραποστολική δραστηριότητα.
Η έμφαση που έδιναν στην εκπαίδευση των κορασίων οι μισιονάριοι
μπορεί επίσης να ανιχνευτεί στη διδακτική πρακτική του Φώτινοβ. Έχουν
διασωθεί τρία σχέδια επιστολών που ο ίδιος έγραψε εξ ονόματος δύο μαθητριών του, με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1829. Τα δύο κορίτσια –η Αγκερού Νικολάου, «χία», και η Ελίζα Γ. Πιττακού– γράφουν προς συγγενείς
τους που βρίσκονται στην Τεργέστη. Η Αγκερού αφηγείται ότι οι γονείς
της, κινούμενοι από αγάπη, την «ἔδωσαν εἰς τὰ ἑλληνικὰ μαθήματα». Συμπληρώνει ότι προς το παρόν γυμνάζεται «εἰς τὰς κλίσεις τῶν ὀνομάτων
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καὶ σχηματισμοὺς τῶν ρημάτων ὁμοῦ μὲ τὴν παράδοσιν γνωμικῶν τινῶν
καὶ μέρους τῆς Γεωγραφίας, δι’ ἧς μανθάνουσα ὅτι εἰς τὰς ἄκρας τοῦ
Ἀδριατικοῦ κόλπου εὑρίσκεται τὸ Τρ[ιέστιον]...». Ομοίως, η Ελίζα, αφού
πληροφορεί τον αδελφό της Μιλτιαδάκη, μαθητή στην Τεργέστη, ότι το
χειμώνα άρχισε να κάνει μαθήματα ελληνικών και γεωγραφίας, τον ευχαριστεί για τις «κούτζες» (κούκλες) και τα «οργανέτα» που της έστειλε
δώρο (Αρχείο 2 2012: 48-52).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι πρώτες επαφές του Φώτινοβ με
τους προτεστάντες είναι δυνατό να χρονολογηθούν στο 1827, μολονότι
τα ρητά τεκμήρια που τον συνδέουν με αυτούς είναι λίγο μεταγενέστερα.
Είναι γνωστό, ότι το 1834 ο Benjamin Barker, πράκτορας της British and
Foreign Bible Society, ανέθεσε στον Φώτινοβ να μεταφράσει δοκιμαστικά τρία κεφάλαια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Η μετάφραση αυτή
απορρίφτηκε με την παρατήρηση ότι είχε εκπονηθεί σε μια γλώσσα που
«δεν ήταν ούτε σλαβονική ούτε βουλγαρική, αλλά ένα μείγμα από τις
δύο» (Кларк 2007: 145). Το 1839 τον βρίσκουμε να επιβλέπει, στο τυπογραφείο του Α. Δαμιανού στη Σμύρνη, την εκτύπωση της πρώτης ολοκληρωμένης μετάφρασης της Νέας Διαθήκης στη νεοβουλγαρική γλώσσα, πόνημα του διακεκριμένου λογίου Νεόφιτ Ρίλσκι (Кларк 2007: 195).
Τα βουλγαρικά τυπογραφικά στοιχεία που είχαν εξασφαλισθεί από τους
Βρετανούς ιεραποστόλους για την εν λόγω έκδοση, χρησιμοποιήθηκαν
στη συνέχεια για την υλοποίηση του πρώτου βουλγαρικού περιοδικού
Λιουμποσλόβιε (1844-1846). Ο συντάκτης του Φώτινοβ είχε ως πρότυπο
το σμυρναϊκό περιοδικό Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων (1837-1844),
το οποίο ήταν κι αυτό πρωτοβουλία και προϊόν των μισιοναρίων του
Αμερικανικού Συμβουλίου Επιτετραμμένων για Εξωτερικές Αποστολές
(Valtcheva 2017).
Η περίπτωση του Φώτινοβ, για να επανέλθουμε στο αρχικό μας θέμα,
μπορεί να αναγνωσθεί, με τη βοήθεια των δύο ταξιδιωτικών κειμένων, ως
μια αφήγηση για τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από την κρίση. Ένας
Βούλγαρος έμπορος με ελληνική παιδεία βρέθηκε στη Σμύρνη την εποχή
που η φυγή μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού είχε αφήσει σημαντικά κενά τόσο στην οικονομική, όσο και στην πνευματική ζωή της πόλης. Προσπαθώντας να βρεί τη θέση του στο πρώτο κενό, επλήγη από μια
μικρότερης κλίμακας κρίση –αυτή που προκάλεσε το Ναυαρίνο– και, ως
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αποτέλεσμα, προσέθεσε στις εμπορικές του δραστηριότητες το επάγγελμα
του δασκάλου. Ως προς αυτό, καταλυτικό ρόλο θα έπαιξε η παρουσία των
Βρετανών και Αμερικανών μισιοναρίων που, με τη σειρά τους, είχαν δει
την πνευματική κρίση ως ευκαιρία για να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά
τους σχέδια.
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Abstract
This article has a twofold purpose. On the one hand, I present two
firsthand witness accounts of Smyrna during a period of crisis. The first
is a narrative of the economic tensions after the battle of Navarino (20
October 1827) which is comprised in Charles Macfarlane’s travelogue
Constantinople in 1828. A residence of sixteen months in the Turkish
capital and provinces. The second account is a 1827 report of the American
missionary Elnathan Gridley on the state of education among the Greeks
of Smyrna.
On the other hand, I go on to attempt a reconstruction of the motivations
and activities of Constantin Fotinov, a Bulgarian merchant with Greek
education who found himself in Smyrna in the middle of 1820’s. The
combined evidence from the above narratives and Fotinov’s private
correspondence allows me to argue that it was the Navarino crisis that
led him to devote himself to teaching alongside with trade, and that the
presence of British and American missionaries in Smyrna may have played
a catalytic role in his decision. A further consequence of his involvement
with missionaries was the appearance of the first Bulgarian periodical
Ljuboslovie, issued by Fotinov in Smyrna from 1844 to 1846.
Λέξεις-κλειδιά: Σμύρνη, κρίση του 1827, περιηγητές, μισιονάριοι,
Βούλγαρος έμπορος Κωνσταντίν Φώτινοβ

ΣΟΥΗΔΟΊ ΠΕΡΙΗΓΗΤΈΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΌ ΧΏΡΟ ΚΑΤΆ ΤΟΝ 18o
ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΑΝΈΚΔΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ
ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΟΎ ΠΆΣΤΟΡΑ A. F. STURTZENBECKER ΤΟΥ 1784
Βασίλειος Σαμπατακάκης

Τον 18ο αι. ο ευρύτερος χώρος της άλλοτε ελληνόφωνης χριστιανικής Ανατολής γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος για περιηγητές για
διάφορους λόγους: φιλολογικούς, βοτανολογικούς, ιστορικούς, θρησκευτικούς, οικονομικούς. Η ίδρυση της σουηδικής διπλωματικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη το 1734 διευκόλυνε τα ταξίδια ειδικότερα των Σουηδών προς την περιοχή αλλά και την πρόσβαση και τη
διαμονή τους με κάποια ασφάλεια σε απομακρυσμένους προορισμούς
της τότε Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Στην χορεία των Σουηδών που έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας
συγκαταλέγεται ο βοτανολόγος Fredric Hasselquist που περιηγήθηκε τη
Μεσόγειο κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 1749 - Φεβρουάριος 1752
και επισκέφτηκε μεταξύ άλλων τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο,
την Παλαιστίνη και την Κύπρο. Ένας ακόμη Σουηδός, ο ελληνιστής και
ανατολιστής Jacob Jonas Björnståhl, ξεκίνησε την περιήγησή του το 1767
με πρώτο σταθμό τη Γαλλία και περιηγητικό πεδίο πόλεις και περιοχές της
Γαλλίας, Ιταλίας, Ελβετίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Αγγλίας και τελικά την
Οθωμανική αυτοκρατορία, όπου και πέθανε στη Θεσσαλονίκη το 1779.
Αν και ο καθένας είχε διαφορετικούς λόγους που τον ώθησαν στο ταξίδι αυτό, όλοι τους, και περισσότερο ο Hasselquist που ήταν φοιτητής
του Linné, είχαν σαν γνώμονα τον Carl von Linné (Κάρολο Ληναίο), ο
οποίος είχε συγγράψει ταξιδιωτικό οδηγό με οδηγίες για το πως οι σημειώσεις από ένα ταξίδι μπορούν να αποβούν πολύτιμες για αναγνώστες με
ενδιαφέροντα διαφορετικά από αυτά που είχε ο εκάστοτε περιηγητής.1 Ας
1

Το 1759 δημοσιεύτηκε στη λατινική που ήταν η επιστημονική γλώσσα της εποχής το
Instructio Peregrinatoris (= Οδηγίες προς ταξιδιώτες), το οποίο απευθυνόταν κυρίως στους
ταξιδιώτες με ενδιαφέροντα στη φυσική ιστορία που αποτελούσε και το ερευνητικό αντικείμενο του Linné. Αν και ως συγγραφέας της μικρής αυτής διατριβής αναφέρεται ο Erik
A. Nordblad, είναι αποδεκτό ότι συντάκτης της είναι ο Linné. Το είδος των ταξιδιωτικών
αυτών οδηγών ονομάστηκε «λογοτεχνία των αποδήμων» και είχε ως κεντρική ιδέα ότι το
ταξίδι αποτελούσε μία μορφή εκπαίδευσης. Μία πρώιμη έκδοση είναι για παράδειγμα η
Methodus apodemica in eorum gratiam qui cum fructu in quocumque tandem vitae genere
peregrinari cupiunt του ιατρού Theodor Zwinger που εκδόθηκε στην Βασιλεία το 1577.
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σημειωθεί πως οι Σουηδοί δεν είχαν την οικονομική ευμάρεια των Άγγλων
και Γάλλων περιηγητών και τα ταξίδια τους καλύπτονταν οικονομικά από
σουηδικές αρχές ή φορείς, ανάλογα με τον στόχο τους που τουλάχιστον
τον 18ο αιώνα ήταν πάντα συνδεδεμένος με κάποιο επιστημονικό θέμα
όπως η θεολογία, η οικονομία, η φιλολογία, η ιστορία και η αρχαιολογία.
Οι περιηγητικές εντυπώσεις του J. J. Björnståhl από τη Θεσσαλία κυρίως, περιοχής που προσείλκυσε στο εξής αρκετούς ταξιδιώτες, όσο και
άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου εκδόθηκαν στο διάστημα 1780-1784,
ενώ του F. Hasselquist προηγήθηκαν περίπου δύο δεκαετίες, το 1757.2
Ο J. J. Björnståhl ήταν ο πρώτος ερευνητής που επισκέφθηκε τη Θεσσαλία και περιέγραψε τις μονές των Μετεώρων, την κοιλάδα των Τεμπών,
τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες πλην των Ελλήνων. Η γερμανική μετάφραση της περιήγησής του πραγματοποιήθηκε ενόσω ταξίδευε και τον
έκανε διάσημο. Ο πρώτος τόμος δημοσιεύθηκε στα γερμανικά, στη Γερμανία το 1777 και περιείχε είκοσι πέντε επιστολές στην ίδια χρονολογική
σειρά, όπως και στη μοναδική σουηδική έκδοση το 1780. Ο τελευταίος
τόμος που περιείχε το ελληνικό τμήμα του ταξιδιού, δημοσιεύθηκε στα
γερμανικά το 1783, την ίδια χρονιά με τη σουηδική έκδοση. Ακολούθησαν
μεταφράσεις και εκδόσεις στα ολλανδικά και ιταλικά.

Σημειωματάρια του Jacob Jonas Björnståhl. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Lund
2

Βλ. Björnståhl, Jacob Jonas. 1780-1784. Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland,
Holland, Ängland, Turkiet, och Grekeland beskrifven af och efter Jac. Jon. Björnståhl
; efter des död utgifven af Carl Christof. Gjörwell. Stockholm: Nordström, και F.
Hasselquist, Iter Palaestinum eller Resa till Heliga Landet, förrättad ifrån 1747 til
1752. Stockholm: Lars Salvius, 1757.
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Στη γερμανική παραγωγή ταξιδιωτικών βιβλίων κατά τον 18ο αιώνα,
οι μεταφράσεις περιηγητικών βιβλίων για την Οθωμανική αυτοκρατορία
είναι περισσότερες από αυτές που είχαν ως πρωτότυπη γλώσσα τη γερμανική. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, δημοσιεύθηκαν μόλις 57
πρωτότυπες εκδόσεις στη γερμανική έναντι 125 μεταφράσεων από άλλες
γλώσσες. Αυτό δείχνει το ρόλο που έπαιξε η γερμανική γλώσσα στη διάδοση της ταξιδιωτικής βιβλιογραφίας.3
Η δημοσίευση των ταξιδιών του Σουηδού περιηγητή στα γερμανικά
για τα άγνωστα έως τότε Μετέωρα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ επιστημόνων, ταξιδιωτών, πλουσίων ευγενών και άλλων. Αρκετές ταξιδιωτικές περιγραφές άλλων Ευρωπαίων που δημοσιεύθηκαν κατά τον
19ο αιώνα αξιοποίησαν τις μαρτυρίες του Björnståhl για τον απρόσιτο
κόσμο των μετεωριτικών μοναστηριών, κάνοντας γνωστή τη Θεσσαλία
σε μεγάλη ομάδα Ευρωπαίων που ενδιαφέρονταν για τον ελλαδικό χώρο.
Μνεία και παραπομπή στο έργο του Björnståhl βρίσκει κανείς σε έργα των
François Pouqueville (1779-1838), Henry Holland (1788-1873), EdwardDaniel Clarke (1769–1822), Robert Walpole (1781–1856), Thomas Smart
Hughes (1786–1847), Robert Curzon (1810 – 1873), αλλά και του γεωγράφου Alfred Philippson (1864 –1953).
Τα γραπτά του Björnståhl κέντρισαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του νέου
σε ηλικία πάστορα Adolf Fredric Sturtzenbecker να επισκεφτεί την Ελλάδα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε ακολούθησε επακριβώς το ταξίδι του
Björnståhl, επισκεπτόμενος όλα τα μέρη για τα οποία έγραψε εκείνος, και
μιμήθηκε κάθε του ενέργεια, όπως τον να αφήσει αυτόγραφες σημειώσεις
του σε μοναστηριακούς κώδικες και έντυπα βιβλία. 4 Ο Sturtzenbecker
γεννήθηκε το 1757 στη νήσο Γοτλάνδη, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της
Ουψάλα και τελείωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο De damno et
utilitate pecuniarum το 1776. Χειροτονήθηκε ιερέας το 1778 και έπειτα
από αίτησή του κατέλαβε τη θέση του πάστορα στη σουηδική διπλωματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη. Αναχώρησε από τη Στοκχόλμη
3
4

Χατζηπαναγιώτη – Sangmeister, 2015: 110–111.
Σταυρόπουλος (1982:431-433). «Οι περιηγήσεις στή Θεσσαλία των Σουηδών J. J.
Björnstahl (1779) και Α. F. Sturtzenbecker (1784). Αυτόγραφα τους σέ κώδικες μοναστηριών και χρονολογικά σημειώματα της εποχής. Προεκτάσεις πάνω σέ προβλήματα
μελέτης του περιηγητισμού στον ελληνικό χώρο», Δελτίο της ‹Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 25 (1982), 431-433.
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στις 17 Ιουνίου 1780 και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη στις 18 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Γράφει ο ίδιος:
«Τρία χρόνια, έμεινα εκεί (στην Κωνσταντινούπολη) και λόγω των λίγων εκκλησιαστικών καθηκόντων μου, τα οποία μου έδωσε ο μικρός αριθμός των
πιστών της εκκλησίας μου, είχα το χρόνο και την ευκαιρία να αποκτήσω
επάρκεια στις ανατολικές γλώσσες, δηλαδή την τουρκική, την αραβική, την
περσική αλλά και τη νέα ελληνική γλώσσα καθώς και να συνηθίσω τα έθιμα
και τους τρόπους ζωής των ανθρώπων. Η τωρινή μείωση του ποιμνίου της εκκλησίας μου, έκανε την παρουσία μου στην Κωνσταντινούπολη περισσότερο
αφόρητη από ποτέ και με ώθησε να ζητήσω από τον Σουηδό διπλωματικό επιτετραμμένο στη Κωνσταντινούπολη, τον Gerhard von Heidenstam, την άδεια
να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για ένα ταξίδι στην Ανατολή. Ήμουν
πολύ τυχερός που έλαβα όσο χρόνο θεωρούσα απαραίτητο για την περιήγηση
αυτών των αξιόλογων χωρών»5.

Έχοντας λάβει την άδεια να ταξιδέψει από τον τότε πρέσβη της Σουηδίας στην Κωνσταντινούπολη Heidenstam, ο Sturtzenbecker ξεκίνησε το
ταξίδι του καταγράφοντας λεπτομερώς στο ταξιδιωτικό του ημερολόγιο τις
εντυπώσεις του από την περιήγησή του στον τότε τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο.6 Το τελευταίο φυλάσσεται σήμερα στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη της Ουψάλα και εκτείνεται σε 59 φύλλα, περίπου 103.000 λέξεων.7 Η
δημοσίευσή του που βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία από τον γράφοντα στη
σουηδική θα περιέχει πραγματολογικά στοιχεία καθώς και λεξιλόγιο, αφού
η σουηδική γλώσσα, που χρησιμοποιεί ο Sturtzenbecker έχει διαφοροποιηθεί από τα τέλη του 18ου μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα θα κυκλοφορήσει και
η ελληνική μετάφραση του ημερολογίου με εκτενή εισαγωγή και σχόλια.
Ο Sturtzenbecker περιγράφει επί τόπου τις εικόνες που αντικρίζει και
μολονότι μπορεί να είχε κατά νου να επεξεργαστεί αυτές τις σημειώσεις
5
6

7

Τα παραθέματα από το ταξιδιωτικό ημερολόγιο του Sturtzenbecker έχουν αποδοθεί στα
ελληνικά από το συγγραφέα.
Οι ταξιδιωτικές περιγραφές του ελλαδικού χώρου από τον Björnståhl, σε βιβλία και
επιστολές, ήταν ουσιαστικά οι πρώτες εκτενείς στη σουηδική γλώσσα. Μέχρι τότε
οι Σουηδοί είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν περιηγητικά βιβλία για την Ελλάδα
γραμμένα κυρίως στη γαλλική, γερμανική και αγγλική.
Η καταγραφή του έγινε με τη βοήθεια της αρχειοθέτου Karin Bauman και η
συστηματοποίηση των καταγεγραμμένων εκδόσεων στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες
καθώς και των επιγραμμάτων μνημείων από τον Δρ Δημήτριο Αγορίτσα.
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για μελλοντική δημοσίευση, εντούτοις δεν έχει επιφέρει καμία διόρθωση,
καταλείποντας το κείμενό του χωρίς άλλη επεξεργασία, άκρως πληροφοριακό και σε πολύ μεγάλο βαθμό επιστημονικό. Επιπλέον, όλες οι καταγραφές του είναι προϊόν συγκρίσεων με παλαιότερα κείμενα, τα οποία
πολλές φορές παρατηρεί με κριτική ματιά. Αν και λόγω του νεαρού της
ηλικίας του –όταν ταξίδεψε στην Ελλάδα ήταν 26 ετών– δεν διαθέτει τις
επιστημονικές γνώσεις και την πολυετή εμπειρία του Björnståhl, μας δίνει
πολύ ζωντανές περιγραφές από τόπους και ανθρώπους. Στην περιήγησή
του αυτή ο Sturtzenbecker ανέδειξε τη σημασία του αρχαίου περιηγητή
Παυσανία για τη γνώση της αρχαίας τοπογραφίας των Δελφών.8 Φυσικά
και έκανε λάθη τόσο στην καταγραφή αρχαίων επιγραφών όσο και σε αρχαιολογικά θέματα γενικότερα, αλλά αυτό δεν μειώνει τη προσφορά του.

8

Callmer (1985:168· 1946-1947: 149-194).
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Κατά το παράδειγμα προηγούμενων περιηγητών, ο Sturtzenbecker δίνει πληροφορίες για τους τόπους που επισκέπτεται, τη δημογραφική κατάσταση κάθε περιοχής, όπου αυτό είναι δυνατόν, τις σχέσεις διάφορων
πληθυσμιακών ομάδων μεταξύ τους, τη θρησκευτική κατάσταση, τα ήθη
και τα έθιμα, τη στρατιωτική διοίκηση κ.ά. Χαρακτηριστικό των ενδιαφερόντων του είναι και η φροντίδα του να καταγράψει στο ημερολόγιό
του και βιβλία των μοναστηριακών βιβλιοθηκών που επισκέπτεται, όπως
επίσης επιγράμματα και επιγραφές που συναντά σε διάφορους αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους.
Σημαντική για τον Sturtzenbecker είναι η γνώση της γλώσσας που
ομιλείται στις χώρες που επισκέπτεται ένας περιηγητής, ώστε να μην
επαφίεται η γνώση που αποκομίζει για τους γηγενείς, τη ζωή, τα ήθη και
τα έθιμά τους στους διάφορους, κατά τόπους μεταφραστές που χρησιμοποιεί στο ταξίδι του. Θεωρεί συνεπώς ότι η γνώση της γλώσσας δίδει προβάδισμα στον περιηγητή για να καταλάβει τους ανθρώπους που
συναντά και να μπορεί να κάνει τις αναγκαίες ερωτήσεις, όταν κάποια
θέματα χρήζουν διευκρίνησης. Επιπλέον, ο Sturtzenbecker θεωρεί ότι οι
μεταφραστές δεν έχουν άριστη γνώση της μητρικής γλώσσας του περιηγητή, και επομένως δεν έχουν ούτε επίγνωση του τί ακριβώς επιθυμεί
αυτός να μάθει, ούτε γνώση του του αντικειμένου κάθε ερώτησης. Έτσι,
χάνεται πολύτιμος χρόνος σε άσκοπες συνομιλίες και διευκρινίσεις και η
σχέση περιηγητή και γηγενούς έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο προκύπτουν παρεξηγήσεις, όπου οι εκ προοιμίου εικόνες/γνώσεις
του μεταφραστή καθορίζουν τις μεταφράσεις του, εξαπατώντας έτσι τους
αναγνώστες του περιηγητικού κειμένου. Σύμφωνα με τον Sturtzenbecker
η Κωνσταντινούπολη ενδεικνυόταν για την εκμάθηση όχι μόνον ανατολικών γλωσσών αλλά και άλλων ζωντανών γλωσσών· και όπως φάνηκε
αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία.
Για το ταξίδι του στην Ελλάδα ο Sturtzenbecker, δεν αρκέστηκε στη
γνώση γλωσσών, αλλά προμηθεύτηκε και μία Camera Obscura, προπομπό
των σημερινών φωτογραφικών μηχανών, μία πυξίδα και τις περιηγητικές
εκδόσεις. Οι τελευταίες ήταν απαραίτητο στοιχείο για όσους ταξιδιώτες
επεδίωκαν να ταξιδεύσουν για να πλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και
να καταγράψουν την περιήγησή τους.9
9

Ανάμεσα στις εκδόσεις αυτές υπάρχουν οι εξής: Corneille de Bruijn, A Voyage to the
Levant: or Travels in the Principal Parts of Asia Minor (English translation, London,
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Στις 5 Φεβρουαρίου 1784 ο Sturtzenbecker απέπλευσε από την Κωνσταντινούπολη για την Θεσσαλονίκη με ένα βενετσιάνικο πλοίο και έφτασε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια του πλου
του για τη Θεσσαλονίκη περιγράφει τα μέρη από όπου περνούν δίνοντας
πληροφορίες για τα χωριά, τους κατοίκους, τις εκκλησίες, τα τζαμιά που
συναντούν, την τοπογραφία και την τοπική οικονομία. Πρόκειται για πληροφορίες που αντλεί κυρίως από τους συνεπιβάτες του, από τις έντυπες
ταξιδιωτικές περιγραφές που έχει προμηθευτεί αλλά και από σημειώσεις
που έχει κρατήσει πριν από το ταξίδι. Φροντίζει μάλιστα να διανθίσει τις
καταγραφές του με την αρχαία και σύγχρονή ιστορία εκάστοτε τόπου. Τέλος, επιχειρεί να συγκρίνει τις τοπογραφικές παρατηρήσεις που δίνουν οι
προηγούμενοι περιηγητές με αυτό που ο ίδιος αντικρύζει.
Στον ελλαδικό χώρο εκτός από Έλληνες/Ρωμιούς, ο Sturtzenbecker συναντά Τούρκους, Αλβανούς και Εβραίους. Όσον αφορά στους παραπάνω
πληθυσμούς και στις μεταξύ τους σχέσεις ο Σουηδός περιηγητής φαίνεται πως αντιμετωπίζει θετικά τους Έλληνες, λόγω της χριστιανικής τους
πίστης· εντούτοις δεν διαβλέπει αντιπαλότητες μεταξύ των διαφορετικών
θρησκευτικών ομάδων, χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων. Στο ημερολόγιό του πάντως απουσιάζουν γενικά αναφορές σε εθνικές ομάδες, καθώς ο ίδιος προτάσσει το στοιχείο της θρησκείας, που αποτελούσε και τον
κύριο τρόπο διάκρισης των πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Φθάνοντας στη Θεσσαλονίκη, περιγράφει όλα τα μνημεία της πόλης
καθώς και τους χώρους λατρείας των δογμάτων που συναντά και αφιερώνει λίγο χρόνο για το ανθρώπινο δυναμικό που έχει μπροστά του. Η πόλη
είναι μεγάλη και τα αξιοθέατα τόσα πολλά, που τον εμποδίζουν να εισέλθει
σε μεμονωμένα γεγονότα. Πάντως, ενώ περιγράφει τις διάφορες εθνότητες,
δίνοντας μάλιστα και αριθμητικά στοιχεία που αντλεί κατά πάσα πιθανότητα από τους προξένους διαφόρων χωρών, οι οποίοι αποτελούσαν πάντα
χρήσιμη πηγή πληροφοριών, δεν προχωρά σε εκτιμήσεις καταστάσεων,
1702. Barthélemy d’Herbelot, Bibliothèque orientale, ou dictionnaire universel
contenant tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l’Orient. A. F. Busching,
Neue Erdbeschreibung. Joseph Pitton de Tournefort, Voyage du Levant, 1717. Richard
Pococke, Description of the East and some other countries, London 1743-1745. J.
Spoon and G. Whelers, Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant. Lyon,
1678. Σε όλη του την περιήγηση χρησιμοποιεί την Περιήγηση του Παυσανία σε γαλλική
μετάφραση: Nicolas Gedoyn, Pausanias, au Voyage Historique de la Grece Pausanias,
Paris, 1731.
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όπως κάνει αργότερα στην περιήγησή του. Μεταξύ άλλων πληθυσμιακών
ομάδων της Θεσσαλονίκης, ο Sturtzenbecker περιγράφει τους δομνέδες,
Εβραίους στην καταγωγή που ασπάστηκαν τον μωαμεθανισμό, οι οποίοι λόγω της αυτο-απομόνωσής τους και της μη ανάμιξής τους με άλλες
πληθυσμιακές ομάδες τους στοχοποιήθηκαν και κατέστησαν μισητοί. Τον
Sturtzenbecker εντυπωσίασαν και οι πολλές εβραϊκές συναγωγές και το τυπογραφείο τους, το οποίο θεωρεί μοναδικό στην Ανατολή.
«Στην πόλη υπάρχουν περίπου 20.000 εβραϊκές οικογένειες, οι οποίες ζουν με
τις αγοραπωλησίες, τη χειροτεχνία και τις ημερήσιες εργασίες. Όλοι οι χαμάληδες (sic) της πόλης είναι Εβραίοι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους
είναι φτωχοί και διαμένουν έως και 14 οικογένειες σε ένα μεσαίου μεγέθους
σπίτι. Οι Εβραίοι έχουν 32 συναγωγές στην πόλη και όλες είναι χωρίς ιδιαίτερο
στολισμό, διατηρούν δε ένα σχολείο που είναι σε κακή κατάσταση, με μεγάλες
τάξεις, όπου όλα τα παιδιά τους μαθαίνουν να αποστηθίζουν τη συνήθη λειτουργία. Από το πλήθος των ραβίνων που υπάρχει εδώ, τέσσερις από αυτούς
θεωρούνται ως οι ανώτεροι διδάσκαλοι και δικαστές για οποιαδήποτε αντιδικία μεταξύ των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Έχουν επιπλέον ένα τυπογραφείο
όπου τυπώνονται όλα τα απαραίτητα βιβλία για τη λειτουργία στις συναγωγές
και επίσης ένα ημερολόγιο για τον εβραϊκό λαό. Aυτό το τυπογραφείο, το μοναδικό μάλλον που έχει ο λαός αυτός στην κατοχή του στον κόσμο, αποτελεί το
μόνο πλεονέκτημα και στοιχείο ελευθερίας που του έχει απομείνει».

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Sturtzenbecker συνέχισε δυτικά προς τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου και τελικά
πέθανε. Πολυγραφότατος, αφήνει σημαντικές περιγραφές και παρατηρήσεις όχι μόνον για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μοναστήρια αλλά
και για τις κατοικημένες και μη περιοχές και την ανθρωπογεωγραφία τους
καθώς και τις πολιτικο-οικονομικές καταστάσεις που συναντά στις πόλεις.
Έρχεται σε επαφή με χριστιανούς και μουσουλμάνους, μοναχούς και λαϊκούς, τοπικούς/πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες, προξένους και
εμπόρους άλλων χωρών, άντρες και γυναίκες.
Περιγράφει ακόμη την ανασφάλεια που επικρατεί στην ύπαιθρο
και βλέπει τις μονές των Μετεώρων, όχι μόνον ως χώρο προσευχής και
διαφύλαξης χειρογράφων, αλλά και ως ασφαλές καταφύγιο λαϊκών και
κληρικών απέναντι στις οπλισμένες ομάδες ατάκτων που κυριαρχούν στην
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ύπαιθρο. Είναι αξιοσημείωτο πως μετά την επίσκεψή του στην Άρτα, ο
Sturtzenbecker επέλεξε να επιστρέψει στα Τρίκαλα μέσω Ιωαννίννων,
γιατί, όπως γράφει, το να ταξιδέψεις από την Άρτα προς την Πύλη των
Τρικάλων μέσω του ορεινού όγκου χρειάζεται να έχεις μαζί σου συνοδεία
από τουλάχιστον 30 οπλισμένους Αρναούτηδες.
Κύρια αιτία για την αναρχία που βασιλεύει στην ύπαιθρο ο Sturtzenbecker
θεωρεί την παντελή απουσία διοίκησης εκ μέρους των οθωμανικών αρχών·
παραθέτει μάλιστα και παραδείγματα πόλεων, όπου το χριστιανικό στοιχείο έφευγε και εγκαθίστατο σε πόλεις, όπου μπορεί να υπερτερούσε το
μουσουλμανικό στοιχείο, αλλά υπήρχε χρηστότερη διοίκηση.
Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες προς τους ταξιδιώτες που είχε συγγράψει και εκδώσει στις αρχές του 18ου αιώνα ο Carl von Linné, μας δίνει
μία ζωντανή, πολυεπίπεδη περιγραφή του ελλαδικού χώρου. Αν και μόλις
26 ετών, με γνήσιο ενδιαφέρον για οτιδήποτε βρίσκεται στο δρόμο του, ο
Sturtzenbecker αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα παρατηρητικό περιηγητή, του
οποίου τα κείμενα αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσεων για την Ελλάδα της
εποχής του.
Ακολουθώντας τα χνάρια του J. J. Björnståhl, επισκέφτηκε θεσσαλικές
πόλεις και χωριά καθώς και όλες τις μονές των Μετεώρων περιγράφοντας
το ανθρώπινο δυναμικό τους, τις Βιβλιοθήκες και τα εκεί αποκείμενα χειρόγραφα και έντυπα βιβλία.10
Από τη Θεσσαλία, συνέχισε για την Ήπειρο και στις 23 Απριλίου του
1784 έφτασε στα Γιάννινα. Η γη της Ηπείρου και τα σημαντικά αστικά
κέντρα των Ιωαννίνων και της Άρτας αποτελούν μια μελέτη περίπτωσης
(case study) για τον τρόπο που λειτουργούν οι περιγραφές στο ημερολόγιο
του ο Sturtzenbecker, όπως επίσης και για το είδος και το εύρος των ενδιαφερόντων του. Έτσι, μετά από μία αναδρομή στην ιστορία των Ιωαννίνων, ο Σουηδός περιηγητής και πάστορας δίνει μία γεωγραφική περιγραφή
και αναφέρει φυσικά και τη λίμνη, όπου παρατηρεί ότι οι άνθρωποι, όταν
θέλουν να διασκεδάσουν, συγκεντρώνονται γύρω από αυτή τη λίμνη. Η
περιγραφή του αποκαλύπτει μια πόλη αρκετά καλά οργανωμένη:
«Εκτός από την όμορφη τοποθεσία που βρίσκονται τα Γιάννινα, είναι νομίζω
και η ωραιότερη και καλύτερα κατασκευασμένη και ευχάριστη πόλη σε όλη
10 Σαμπατακάκης (2017: 83-102).
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τη Ρούμελη ή την οθωμανική αυτοκρατορία. Η πόλη είναι βυθισμένη σε ένα
όμορφο δάσος, έχει πλατιούς, ασυνήθιστα πλατιούς, πλακόστρωτους, κανονισμένους δρόμους που είναι στεγνοί και άνετοι, με ένα αυλάκι στο μέσον του
δρόμου για να περνά το νερό, απ’ όπου τυχόν ακαθαρσίες ρέουν και χάνονται.
[…] Τα σπίτια είναι κτισμένα διαφορετικά από ότι στην Τουρκία. Όλα είναι
πέτρινα, ογκώδη, τα περισσότερα με δύο ορόφους, με μεγάλα παράθυρα και
αντί για τζάμια έχουν σιδερένια κάγκελα που εξέχουν από τους τοίχους και δίνουν στα σπίτια μία ωραιότατη όψη. Παράπλευρα κτίσματα δεν υπάρχουν στα
σπίτια εδώ· τα περισσότερα έχουν ανοικτούς χώρους και μικρούς ή μεγάλους
κήπους. Το νερό εδώ είναι φρέσκο και καλής ποιότητας».

Περιγράφει ακόμη το κάστρο της πόλης και τα δύο τζαμιά που υπάρχουν σε αυτό και τους μιναρέδες τους. Καθώς η επίσκεψή του συνέπεσε
με την περίοδο του Πάσχα, περιγράφει τον τρόπο που το εορτάζουν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί και εντυπωσιάζεται από το γεγονός πως τρεις ημέρες
μετά την Κυριακή του Πάσχα ασπάζονται αλλήλλους και δίνουν ευχές.
Ακολούθως ο ο Sturtzenbecker δίνει πληροφορίες για τον πληθυσμό και
την οικονομία της πόλης.
«Ο αριθμός των κατοίκων υπολογίζεται σε περίπου τριάντα χιλιάδες ψυχές. Οι
Έλληνες εδώ ζουν σε απόλυτη ελευθερία και ασφάλεια έχουν τα περίπου 1500
σπίτια και 4 εκκλησίες που όμως είναι παλιές γι αυτό και αρκετά διακοσμημένες. Η μητρόπολη, ο Άγιος Αθανάσιος, έχει πολλά καντήλια από ασήμι αλλά
και ασημένια κηροπήγια. Είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη εκκλησία. Της
Αγίας Αικατερίνης είναι μικρή και μόνον τριών ετών. Όπως όλες οι καινούριες
εκκλησίες δεν είναι διακοσμημένη. […] Υπάρχουν περίπου 2500 σπίτια και οι
Τούρκοι είναι περίπου 16000 με 18000. Η κατοικία του τελευταίου πασά είναι
και το στολίδι της πόλης. Είναι μεγάλη και όμορφα κτισμένη. Οι πλούσιοι
Τούρκοι έχουν για φύλακες Αλβανούς που είναι πολυάριθμοι. Ο αριθμός των
Τούρκων είναι μεγαλύτερος από αυτόν των Ελλήνων. […] Υπάρχουν επίσης
περίπου διακόσια εβραϊκά σπίτια. Οι Έλληνες ζουν στο νότιο μέρος της πόλης
ενώ οι Τούρκοι στο βόρειο αλλά και στο φρούριο. […] Η συνδεση με την Αρτα
βοηθά στο να βρίσκει κανείς όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις ανέσεις. Οι
περισσότεροι καταλαβαίνουν ιταλικά αλλά επίσης γερμανικά και γαλλικά. Τα
προϊόντα έρχονται στην Αρτα, αλλά το μεγάλο παζάρι είναι στα Ιωάννινα».
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Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό πως οι πρώτες εντυπώσεις
και γενικές πληροφορίες που λαμβάνουν οι περιηγητές για κάθε πόλη ή
περιοχή προέρχεται από τους Οθωμανούς στρατιωτικούς διοικητές, τους
πλουσίους άρχοντες, συχνά Έλληνες, και μέλη του χριστιανικού κλήρου.
«Γνώρισα τους πιο γνωστούς της πόλης και συγκεκριμένα έναν, ο οποίος παράλληλα με τον μπέη, είναι ο ισχυρότερος Έλληνας στα Γιάννινα, ο Δρόσος.
Εχει ένα γιο που επέδειξε αγάπη στις επιστήμες, έμαθε και ομιλεί τόσο την
αρχαία ελληνική όσο και την λατινική και θα έπρεπε να ταξιδέψει στην Ευρώπη σε κάποια ακαδημία για να εντρυφήσει περαιτέρω στις επιστήμες. […] Η
ελευθερία που υπάρχει εδώ έχει συμβάλλει, ώστε πολλοί να καταλαβαίνουν
την αρχαία ελληνική, να έχουν σπουδάσει τη νεότερη φιλοσοφία και να μην
ακολουθούν τυφλά, όπως αλλού στην Ελλάδα, τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη
και την αστρονομία του Πτολεμαίου».

Πληροφορίες, ωστόσο, αντλεί ο Sturtzenbecker και από τα χάνια, τα
οποία εκτός από χώρο ξεκούρασης για τους κάθε λογής ταξιδιώτες αποτελούν και χώρο συλλογής πληροφοριών. Μεταξύ άλλων, η ασφάλεια είναι
ένα θέμα που απασχολεί όλους τους περιηγητές. Για το ζήτημα της ασφάλειας στα Ιωάννινα ο Sturtzenbecker σημειώνει σχετικά:
«Για την ασφάλεια και την ελευθερία τόσο εδώ όσο και στην Αλβανία οι κάτοικοι πρέπει να ευχαριστήσουν τον ισχυρό Kurd Pascha που τους επέτρεψε
να έχουν τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες τους. Εδώ δεν κρύβονται τα πλούτη και η διακόσμηση, υπάρχει δε μία ασυνήθης μεγαλοπρέπεια στα κτίρια των
πλουσίων αλλά και στην επίπλωσή τους. […]»

Στα Ιωάννινα ο Sturtzenbecker συναντά μεταξύ άλλων και τον Δημήτριο
Βλαχούτση, προεστό και προστατευόμενο του Αλή πασά. Κάνει μικρές περιηγήσεις έξω από τα Γιάννινα και μιλά για τα δερβένια, μικρά ή μεγαλύτερα φυλάκια, επανδρωμένα με Aλβανούς για την ασφάλεια των δρόμων και
των γύρω περιοχών. Εντυπωσιάζεται απο τις στολές τους, στις οποίες τα
γιλέκα κοστίζουν 3 πιάστρα, ενώ τα ασημένια τους κουμπιά κοστίζουν 200
έως και 300 πιάστρα. Παρατηρεί πως είναι πιο πιστοί μωαμεθανοί από ότι
οι Τούρκοι και δεν πίνουν καθόλου αλκοόλ. Ο ίδιος πάντως μεταφέρει έναν
φόβο που υπάρχει κυρίως εναντίων των Αρναούτηδων, όπως τους αποκαλεί,
οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και οι εχθροί των Τούρκων στις περιοχές αυτές.
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Οι συχνές και εν πολλοίς αρνητικές αναφορές του Sturtzenbecker για
τους μουσουλμάνους Αρναούτηδες, οφείλονται στα όσα ακούει γι αυτούς,
στις εικόνες ερήμωσης και αναστάστατωσης που συναντά στην ύπαιθρο,
αλλά και στον φόβο που αισθάνεται ο ίδιος κάθε φορά που τους συναντά
στη διάρκειτα της περιήγησής του. Ας σημειωθεί εξάλλου ότι ελάχιστα
χρόνια είχαν περάσει από την καταστολή των Ορλοφικών (1770) και η
ασυδοσία των άτακτων Τουρκαλβανών που οι οθωμανικές αρχές χρησιμοποίησαν για την καταστολή της επανάστασης, ήταν ακόμη εμφανής.
Ο Σουηδός πάστορας δεν αρκείται σε παρατηρήσεις πολιτικοκοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς την προσοχή του προσελκύουν και ζητήματα
αμφίεσης, ιδιαίτερα όταν αυτά αποτυπώνουν τις διαφορές μεταξύ των
πληθυσμιακών ομάδων αλλά και τη θέση των γυναικών. Τα Ιωάννινα
βρίθουν παραδειγμάτων, γιαυτό και ο ο Sturtzenbecker σημειώνει σχετικά:
«Οι Έλληνες εδώ, εκτός από κίτρινο γιλέκο και τσαρούχια, φορούν επίσης ένα
περίεργο σκούφο που δεν παρατήρησα πουθενά αλλού. Είναι από μαύρο γιαλιστερό δέρμα, υψηλό που στενεύει προς τα πάνω και είναι ανοικτό, και ένα
κόκκινο πανί κρέμεται πίσω του που είναι η συνέχεια της φόδρας του. Οι περισσότεροι όμως φορούν ένα απλό κόκκινο σκούφο. […] Οι γυναίκες έχουν ένα διαφορετικό χαμηλό κεφαλομάντηλο από λευκό ύφασμα που σκεπάζει το μέτωπο
και τυλίγεται γύρω από το κεφάλι. Στα Γιάννινα οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη
ελευθερία από οπουδήποτε αλλού στην Τουρκία. Όχι μόνον δεν περπατούν με
το πρόσωπο καλυμμένο αλλά έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται και σε χώρους
με άγνωστους άνδρες. Αναζωογονούν την παρέα χωρίς να είναι αναιδείς όπως
στην υπόλοιπη χριστιανοσύνη και δεν είναι τόσο υπερτιμημένες όσο σε εμάς.
Κάθονται συνήθως κάτω, πάνω στα πόδια τους, και είναι ταπεινές».

Ο Sturtzenbecker δεν μιλά μόνον για τις γυναίκες της πόλης, αλλά η
προσοχή του στρέφεται και στις αγρότισες, που απασχολούνται όλη τη
μέρα στις αγροτικές δουλειές τους. Γράφει, επίσης, για τα γεωργικά εργαλεία και τις διαφορές που έχουν από τα αντίστοιχα σουηδικά, αλλά και για
τα ζώα που χρησιμοποιούν οι αγρότες στις εργασίες τους.
Όπως μαθαίνουμε από τη ροή του ημερολογίου του, στην περιοχή είχε
εκδηλωθεί πανούκλα –τα Γιάννινα βρισκόταν σε καραντίνα– γιαυτό και
υπήρχαν φυλάκια που καθιστούσαν αδύνατη τη μετακίνηση από τα Ιωάννινα προς την Αρτα ή την Πρέβεζα, όπως αναφέρει στα γραπτά του ο
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Sturtzenbecker. Την απουσία φόβου την αποδίδει ο ίδιος στην πίστη που
υπήρχε ήδη κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη, ότι με τις προσευχές ήταν
δυνατή η εξάλειψη της ασθένειας.
Στην Άρτα εντυπωσιάζεται από τις γυναίκες της και την ελευθερία που
απολάμβαναν στον χριστιανικό κόσμο, σε αντιδιαστολή με τον μουσουλμανικό. Γράφει σχετικά:
«Ο γυναικείος πληθυσμός στην Άρτα απολαμβάνει περισσότερες ελευθερίες
απ’ ότι στα Γιάννινα. Επισκέπτονται όλες τις συναθροίσεις, κάνουν παρέα με
άντρες ακόμα και όταν οι σύζυγοί τους απουσιάζουν· με μία λέξη είναι το ίδιο
ελεύθερες όσο και στη χριστιανοσύνη (Ευρώπη). […] Οι Τούρκοι είναι πολύ
ευγενείς μαζί μας, τόσο οι δύο μπέηδες όσο και οι δύο στρατιωτικοί διοικητές
ήλθαν στον πρόξενο, όταν τον επισκεφτήκαμε· γελούσαν και έλεγαν αστεία,
μας ασπάστηκαν όταν μπήκαμε όπως και όταν φύγαμε μετά από δύο ώρες.
Όταν τους ξανασυναντήσαμε, όμως, παρατηρήσαμε μία υπεροψία απέναντι
(σε εμάς) τους Φράγκους, αφού δεν σηκώθηκαν, κάτι που έκαναν όμως για
άλλους Τούρκους που ήλθαν ταυτόχρονα μ’ εμάς».

Ενόσο βρίσκεται στην Άρτα, δεν θα ξεχάσει να επισκεφθεί τη Νικόπολη. Γράφει μάλιστα ότι είναι ο μόνος που έχει επισκεφτεί αυτή την αρχαία
πόλη. Κατά την περιήγησή του σε αυτή, αναφέρει καταστροφές μνημείων και από Τούρκους και από Βενετούς. Δεν του επετράπη, ωστόσο, να
εισέλθει στην πόλη της Πρέβεζας, λόγω της πανούκλας που μάστιζε την
Ήπειρο. Σημειώνει, πάντως, ότι τον επισκέφτηκαν Βενετοί αξιωματούχοι
από την πόλη αυτή στο μοναστήρι της Αναλήψεως, όπου έμενε όσον καιρό
περιδιάβαινε στη Νικόπολη, και συνομίλησαν μαζί του.
Επόμενος μεγάλος σταθμός στο ταξίδι του είναι οι Δελφοί, για τους
οποίους ο Sturtzenbecker έγραψε μία καταπληκτική περιγραφή, ίσως η
λεπτομερέστερη που γράφτηκε έως τότε. Η συγκεκριμένη περιγραφή είναι
και το μοναδικό μέρος του περιηγητικού του ημερολογίου που έχει εκδοθεί. Σύμφωνα με την διήγησή του, πήγε αρχικά στο Δίστομο και από εκεί
μας άφησε ένα σχεδίασμα από μία αρχαία επιτύμβια πλάκα που εκτίθεται
σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Για την αποτύπωσή της ο
Sturtzenbecker χρησιμοποίησε την camera obscura που είχε μαζί του. Ο
ίδιος, πάντως, δεν φαίνεται να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στην αρχαία τέχνη και τη ελληνική μυθολογία, γιαυτό και γράφει λανθασμένα πως
η εικονιζόμενη μορφή είναι ο θεός Παν.
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Μετά τους Δελφούς, θα επισκεφθεί τη Μονή του οσίου Λουκά, όπου
μένει μερικές μέρες. Θαυμάζει μεν τη μονή, αλλά κάθε φορά που επισκέπτεται μοναστήρια εκφράζεται πάντοτε αρνητικά για τους μοναχούς. Ο
λόγος είναι ότι η κριτική εναντίον Ορθοδόξων και Καθολικών μοναχών
αποτελεί κοινό τόπο για τους Διαμαρτυρόμενους. Όταν ο Λούθηρος το
1517, μοναχός ο ίδιος, επιτέθηκε στον καθολικό μοναχισμό και στην Καθολική Εκκλησία για τη χρήση μεταξύ άλλων της λατινικής που μόνον οι
θεολόγοι μπορούσαν να καταλάβουν, στις περιοχές που επικράτησαν οι
Διαμαρτυρόμενοι χάθηκαν τα μοναστήρια, η γη των μονών πουλήθηκε και
ο μοναχικός βίος αποτέλεσε παρελθόν στη Σουηδία. Έτσι και οι μοναχοί
αποτέλεσαν για πολλούς αιώνες αντικείμενο χλεύης για τους μορφωμένους δυτικούς και κυρίως για τους πάστορες της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Ο Sturtzenbecker ως πάστορας γράφει με θέρμη ανάλογη του νεοφώτιστου Διαμαρτυρόμενου.
Τελευταίος σταθμός η Λιβαδειά, όπου δίνει μία εκτενή περιγραφή του
μυστηρίου ενός γάμου που γίνεται στο σπίτι της νύφης. Λίγες μέρες αργότερα ο Sturtzenbecker αρρωσταίνει. Εμφανίζει πυρετό και πιθανότητα δυσεντερία, και τελικά πεθαίνει στις 14 Ιουνίου 1784, μετά από ένα
κοπιώδες και εντατικό ταξίδι στην Ελλάδα που διήρκησε 6 μήνεs. Κατά
ειρωνεία της μοίρας, οι τελευταίες λέξεις του ημερολογίου του είναι:
«ο αέρας της Λιβαδειάς είναι υγιεινός αν και κάπως υγρός εξ αιτίας των
μεγάλων ορυζόνων, αλλά και των καπνοκαλιεργιών που περικλείουν την
πόλη εκ του σύνεγγυς».
Το ταξιδιωτικό του ημερολόγιο διασώθηκε χάρη στον λογοθέτη Σπυριδάκη Στάμου, τον πλούσιο προύχοντα και πρόξενο της Σουηδίας στη
Λιβαδειά, που το απέστειλε μαζί με τα υπόλοιπα υπάρχοντα του άτυχου
Σουηδού περιηγητή στην Σουηδική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη.
Λίγες μέρες πριν από τον πρόωρο χαμό του ο Στάμου είχε σημειώσει στο
ταξιδιωτικό άλμπουμ του Sturtzenbecker τα ακόλουθα:
1784. ἐν μήνι μαϊω: 30: λιβαδία:
μαθημάτων φρόντιζε καὶ μὴ χρημάτων
τὰ γὰρ μαθήματα φέρουσι τα χρήματα:
διὰ νὰ ὑμασταῖ εἰς τὴν μνήμὴν τοῦ σιόρ φρεδερικου
στουρτζενμπερ περιηγητοῦ σβετζίας ἐγραψαμαν τής ἄνωθεν δύω στίχους:
ἰωάννης στάμου λογοθέτου
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Abstract
In this study, we discuss Swedish travelers from different backgrounds
during their visits to Greece and Asia Minor in the 18th century. Besides their
scientific interests, they write about their impressions of the Greeks and
other people in the area, as well as education, language, religion, local
economy, culture, and social life. They have good knowledge of ancient
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Greek history and the Greek language from their background studies.
Their travel diaries are important and valuable resources, providing infor
mation about everyday life, as well as the customs and practices of Greekspeaking people and others they met during their travels. Adolf Fredrik
Sturtzenbecker traveled to Greece in 1784, and he visited the regions of
Macedonia, Thessaly, Epirus, and Central Greece. Here, we present parts
of his unpublished travel diary (to be published) and, more specifically,
samples of his descriptions from his visit to Epirus.
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