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Στη λατρευτή μνήμη των γονιών μου, χάρη στους
οποίους απέκτησα τις πρώτες γνώσεις μου για την
Ελλάδα και οι οποίοι με στήριξαν καθώς ανακάλυπτα
όλο και περισσότερα θαύματα του ελληνικού κόσμου
Τζάνετ Μέρυ Μπίτον
24 Ιουλίου 1922 – 15 Απριλίου 2018
Ντάνκαν ΜακΓκιλλίβρεϋ Μπίτον
13 Σεπτεμβρίου 1922 – 7 Απριλίου 2018
Αιωνία η μνήμη

Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο
το αλωνάκι.
Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι πολιορκημένοι (1826-1829)

Αυτές οι αρχές που τώρα εφαρμόζονται στην Ελλάδα θα παραγάγουν βαθμιαία τα αποτελέσματά τους
τόσο εδώ όσο και σε άλλες χώρες […] Δεν μπορώ […]
να υπολογίσω σε τι ύψη θα ανυψωθεί η Ελλάδα. Μέχρι
τώρα ήταν θέμα για ύμνους και ελεγείες φανατικών
και ενθουσιωδών, αλλά τώρα θα προσελκύσει την
προσοχή των πολιτικών.
Λόρδος Μπάιρον, ομιλία στο Μεσολόγγι (1824)

«Έθνος;» ρωτά ο Μπλουμ. «Έθνος είναι οι άνθρωποι
που ζουν στον ίδιο τόπο… Ή επίσης που ζουν σε
διαφορετικούς τόπους».
Τζέιμς Τζόυς, Οδυσσέας (1922)

Ένας λαός που έχει μέσα του μια ψυχή, όταν φτάσει
στον τελευταίο βυθό της απογοήτευσης, βρίσκει τη
δύναμη να αντιδράσει εναντίον του εαυτού του […]
Είναι η ώρα κατάλληλη για τολμηρούς σκαπανείς.
Γιώργος Θεοτοκάς, Ελεύθερο πνεύμα (1929)
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Τοις εντευξομένοις

Άρχισα να εργάζομαι σε αυτό το βιβλίο τον Αύγουστο του 2015.
Μόλις έναν μήνα νωρίτερα η Ελλάδα είχε αποφύγει την τελευταία στιγμή, για τρίτη φορά, μια χαοτική έξοδο από την Ευρωζώνη, η οποία θα είχε δυνητικά ανυπολόγιστες παράπλευρες συνέπειες αλλού. Όταν τελείωσα το βιβλίο, η δική μου χώρα είχε
αρχίσει την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «Grexit»
είχε ξεχαστεί, ενώ το 2016 το «Brexit» είχε γίνει η συχνότερα
χρησιμοποιούμενη νέα λέξη στη βρετανική αγγλική γλώσσα.
Όμως προηγήθηκε το «Grexit». Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που
αντιμετώπισαν αυτή την υπαρξιακή επιλογή. Και την ξεπέρασαν. Στη σύγχρονη εποχή οι Έλληνες ήταν συχνά οι σκαπανείς,
και αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα τούτου του βιβλίου.
Σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής του είχα πάντα επίγνωση ότι έγραφα σε μια ιδιαίτερη ιστορική στιγμή, που κράτησε
λίγο παραπάνω από ένα ανοιγοκλείσιμο των ματιών ανάμεσα
στο «Grexit», που δεν έγινε, και το «Brexit», του οποίου δεν έχουμε δει ακόμη τις συνέπειες. Αυτή η στιγμή είναι το «τώρα» ή το
«σήμερα», που εμφανίζονται συχνά στις σελίδες που ακολουθούν. Όμως η βαθύτερη ουσία αυτού του βιβλίου γεννήθηκε πολύ νωρίτερα.
Ασχολούμαι με την Ελλάδα και τον ελληνόφωνο κόσμο όλη
την ενήλικη ζωή μου, από τότε που ήμουν φοιτητής –υπό τη σκιά
της στρατιωτικής δικτατορίας, με τους ανθρώπους να προσπαθούν να ξεφύγουν από τα τανκς και τους ελεύθερους σκοπευτές
στις ταράτσες των πολυκατοικιών της Αθήνας τη δεκαετία του
1970– μέχρι τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες σεμιναρίων του King’s
College στο Λονδίνο, όπου ήμουν καθηγητής σύγχρονης ελληνι•
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κής και βυζαντινής ιστορίας, γλώσσας και λογοτεχνίας στην έδρα
Αδαμάντιος Κοραής για τρεις δεκαετίες έως το καλοκαίρι του
2018. Όχι μόνο ως φοιτητής αλλά και ως καθηγητής συνέχισα να
μαθαίνω συνεχώς από ομοτίμους, συναδέλφους και ιδίως από
τους φοιτητές, πολλοί από τους οποίους ήταν Έλληνες. Από αυτούς έμαθα να εκτιμώ ποικίλες διαφορετικές αντιλήψεις οι οποίες
συνέβαλαν στην αλλαγή και στο βάθεμα της κατανόησής μου
για την Ελλάδα και το τι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας
στον σύγχρονο κόσμο.
Με γοήτευσε βαθιά και για μεγάλο διάστημα όχι τόσο η ιστορία του ελληνικού κράτους, που είναι δραματική και μερικές φορές σπαραξικάρδια, όσο η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στέρεα
ιστορικά γεγονότα της οικοδόμησης του κράτους και στο πιο νεφελώδες σύμπλεγμα ιδεών, στάσεων και προσδοκιών που συγκροτούν την κοινή συνείδηση ενός έθνους. Προκειμένου να ανακαλύψουμε τι δημιουργεί ένα έθνος, θα πρέπει να κοιτάξουμε
πέρα από τα κύρια γεγονότα της ιστορίας, πέρα από τις πράξεις και τα λόγια των ηγετών ή τα γραφήματα και τις στατιστικές που μπορούν να συλλάβουν την ανθρώπινη δραστηριότητα
διαφόρων ομάδων και πληθυσμών. Η ιστορία ενός έθνους πρέπει επίσης να είναι η ιστορία του πώς αντιλαμβάνεται ένας λαός
τον εαυτό του, τον κόσμο και τη θέση του σε αυτόν.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να αποκαλέσω
την ιστορία την οποία αφηγούμαι σε αυτό το βιβλίο «βιογραφία» και όχι «ιστορία». Μια βιογραφία απαιτεί μακρά και βαθιά γνώση του υποκειμένου, αλλά και μια ορισμένη απόσταση.
Συνήθως δε γράφουμε τη βιογραφία κάποιου με τον οποίο έχουμε στενές σχέσεις ή είναι μέλος της οικογένειάς μας. Δεν έχω
καμιά οικογενειακή σχέση με την Ελλάδα ή τους Έλληνες. Γράφω ως ξένος, και η απόσταση που αυτό συνεπάγεται βοήθησε
να διαμορφωθεί ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αφηγούμαι
την ιστορία. Όμως δεν ισχυρίζομαι ότι γράφω χωρίς πάθος. Πιστεύω –πράγματι με πάθος– ότι η Ελλάδα και η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους έχουν σημασία πολύ πέρα από τα όρια
της παγκόσμιας ελληνικής κοινότητας. Αν έκανα σωστά τη δουλειά μου, όταν θα τελειώσετε το βιβλίο θα έχετε καταλάβει το
γιατί και θα αποφασίσετε οι ίδιοι αν έχω δίκιο.

•
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Σημείωμα για τις ημερομηνίες

Μέχρι την 1η Μαρτίου 1923 η Ορθόδοξη Εκκλησία και το ελλη-

νικό κράτος εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν το παλιότερο
ιουλιανό ημερολόγιο (από το όνομα του Ιούλιου Καίσαρα), ενώ
τα περισσότερα δυτικά κράτη είχαν υιοθετήσει το γρηγοριανό
(από το όνομα του πάπα Γρηγορίου ΙΓ ΄, ο οποίος το καθιέρωσε
το 1582). Τον 19ο αιώνα οι ημερομηνίες του ιουλιανού ημερολογίου έπεφταν νωρίτερα κατά δώδεκα ημέρες από τις ημερομηνίες του γρηγοριανού, ενώ τον 20ό αιώνα δεκατρείς ημέρες νωρίτερα. Έτσι στην Αθήνα τον 19ο αιώνα τα Χριστούγεννα γιορτάζονταν στις 6 Ιανουαρίου με βάση το γρηγοριανό ημερολόγιο.
Τον 20ό αιώνα και μέχρι το 1922 η αντίστοιχη ημερομηνία ήταν
7 Ιανουαρίου. Τα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα ιστορικά έργα χρησιμοποιούν συνήθως τις ημερομηνίες του ιουλιανού ημερολογίου για την περίοδο κατά την οποία αυτό χρησιμοποιούνταν, δυνητική πηγή συγχύσεων. Στο βιβλίο αυτό όλες οι ημερομηνίες στο κυρίως κείμενο δίνονται με βάση το δυτικό γρηγοριανό ημερολόγιο. (Στις σημειώσεις οι ημερομηνίες των ντοκουμέντων ακολουθούν την πηγή που παρατίθεται· αν η πηγή είναι
στην ελληνική γλώσσα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ημερομηνία ακολουθεί το ιουλιανό ημερολόγιο.) Στις περιπτώσεις στις
οποίες η ημερομηνία με βάση το παλαιό ημερολόγιο είναι σημαντική ή παρατίθεται συχνά, επισημαίνω για τον αναγνώστη τη
διαφορά, όπως στη συμβατική ημερομηνία για την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης στις 25 Μαρτίου 1821, που στη Δυτική
Ευρώπη ήταν 6 Απριλίου 1821.

•
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Κατάλογος χαρτών

1.	(σ. 19) Η «ορθόδοξη κοινοπολιτεία» στα τέλη του 18ου αιώνα, με τα κέντρα ελληνικού πληθυσμού και ελληνικής παιδείας,
και τα σημερινά εθνικά σύνορα.
2.	(σ. 20) Η γεωγραφική έκταση του ελληνικού έθνους στην Ευρώπη, στη δυτική Ασία και στο Λεβάντε στα τέλη του 19ου
αιώνα (περιοχές και πόλεις με ελληνόφωνο πληθυσμό). Ο προσδιορισμός και τα ποσοστά των πληθυσμών ήταν πολύ διαμφισβητούμενα εκείνη την εποχή (βλ. σ. 218-219). Οι χρονολογίες δείχνουν την περίοδο της μαζικής εξόδου.
3. (σ. 21) Η επέκταση του ελληνικού κράτους, 1832-1947.
4.	(σ. 22) Κύριες τοποθεσίες που συμμετείχαν στην Ελληνική
Επανάσταση τη δεκαετία του 1820.
5. (σ. 23) Η Ελλάδα και οι γείτονές της μετά το 1923.
6. (σ. 24) Η Κύπρος, διαιρεμένη από το 1974.

•
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Βελιγράδι
ΒΟΣΝΙΑ

Ταγκανρόγκ
Μαριούπολη

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
(δεκαετ. 1990)

Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα
Α ΝΗ
ΕΠ Τ

ΑΙΟΛΙΑ
(1922-1923)

ΕΛΛΑΔΑ

(1923)

Άγκυρα

ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Καισάρεια (Καϊσερί)

Σμύρνη (Ιζμίρ)

ΣΑ

Αθήνα
ΔΩ

ΔΕ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
(1923)

Κόνια
ΙΩΝΙΑ
(1922-1923) Αντάλια
ΚΑ

Χανιά Ηράκλειο

ΝΗ

Χαλέπι

Ρόδος

ΣΑ

ΡΟΔΟΣ

ΣΥΡΙΑ

Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
(ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ: 1974)

ΚΡΗΤΗ

Δαμασκός

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ιερουσαλήμ

Βεγγάζη
ΚΥΡΗΝΑΪΚΗ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Αλεξάνδρεια
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
(1955-1963)

Κάιρο

0
0

150 μίλια
200 χμ.

Η γεωγραφική έκταση του ελληνικού έθνους στην Ευρώπη, στη δυτική Ασία και στο Λεβάντε στα τέλη του 19ου αιώνα (περιοχές και
πόλεις με ελληνόφωνο πληθυσμό). Ο προσδιορισμός και τα ποσοστά
των πληθυσμών ήταν πολύ διαμφισβητούμενα εκείνη την εποχή (βλ.
σ. 218-219). Οι χρονολογίες δείχνουν την περίοδο της μαζικής εξόδου.

Η επέκταση του ελληνικού κράτους, 1832-1947.

0

100 χμ.

75 μίλια

Άρτα

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ναύπλιο

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΗ

Βόλος

Λάρισα

ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τρίκαλα

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χανιά

Αθήνα

Εύβοια

ΔΥΤΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Χίος

Λέσβος
(Μυτιλήνη)

Θάσος

Λήμνος

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κως

Σάμος

Ιζμίρ (Σμύρνη)

Ρόδος

ΤΟΥΡΚΙΑ

1947

1923

1920 Αποδόθηκε με
τη συνθήκη των Σεβρών, χάθηκε το 1922

1913

1881

1864

1832

Σημερινά
ελληνικά σύνορα

Καστελλόριζο
(Δωδεκάνησα)

Ιστανμπούλ
(Κωνσταντινούπολη)

ΒΙΛΑΕΤΙ
ΤΟΥ ΑΪΔΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ

Εντίρνε (Αδριανούπολη)

Δ
ΝΗ

0

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Κέρκυρα

Ιωάννινα

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΩ
Α
ΕΚ
ΣΑ

Κύριες τοποθεσίες που συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση τη
δεκαετία του 1820.

75 χμ.

50 μίλια

Κόλπος Ναυαρίνου
ΜΑΝΗ

ΥΔΡΑ

ΤΣΙΡΙΓΟ (ΚΥΘΗΡΑ)

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΣΥΡΟΣ

ΚΡΗΤΗ

ΝΑΞΟΣ

ΧΙΟΣ

Χίος

ΛΕΣΒΟΣ

Χάνδακας (Ηράκλειο)

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΤΗΝΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ

Ψαρά

ΨΑΡΑ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΑΜΟΣ

ΚΑΣΟΣ

ΡΟΔΟΣ

Σμύρνη (Ιζμίρ)

Αϊβαλίκ

ΣΑ

0

(ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Αθήνα
Καλάβρυτα Κόρινθος
ΑΙΓΙΝΑ
Δερβενάκια
Επίδαυρος Αίγινα
Άργος
Ναύπλιο
Πόρος
Τριπολιτσά (Τρίπολη)
Άστρος Δαμαλάς ΠΟΡΟΣ
ΜΟΡΙΑΣ
(Τροιζήνα) Ύδρα

Θήβα

ΕΥΒΟΙΑ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Δ
ΝΗ

0

Ναύπακτος

Ισθμός της
Κάστρο του Μοριά (Ρίο) Κορίνθου

Μεσολόγγι
Πάτρα

Λιβαδειά

Λαμία

Καλαμάτα
Ναυαρίνο (Πύλος)
Κορόν
Μοντόν (Μεθώνη)
(Κορώνη)

ΤΖΑΝΤΕ
(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Βρετανικό προτεκτοράτο

Όρος Πήλιο

Βόλος

Κάστρο της Ρούμελης
(Αντίρριο) ΡΟΥΜΕΛΗ

Άρτα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ου

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Αμβρακικός
κόλπος

ΗΠΕΙΡΟΣ

ε

ί νδ

Πέτα

Ιωάννινα

οσ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέρκυρα

Ορ

Π
ι ρά

ΔΩ
Α
ΕΚ

Σέρρες

Βεργίνα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Φλώρινα

Καστοριά

Βίτσι

Μπίτολα
(Μοναστήρι)

Η Ελλάδα και οι γείτονές της μετά το 1923.

100 χμ.

75 μίλια

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ο σε

ΚΥΘΗΡΑ

Λευκά Ρέθυμνο
Ό ρη

Χανιά

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΝΑΞΟΣ

ΚΩΣ

ΙΜΙΑ

ΚΑΣΟΣ

Ρόδος
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
(αποδόθηκαν στην
Ελλάδα το 1947)

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΗΝΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΡΟΣ
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
Σπάρτη
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Όρμος
Φαλήρου

ΣΑΜΟΣ

Τσεσμέ Ιζμίρ (Σμύρνη)

Μυτιλήνη

Δαρδανέλια

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ιζνίκ (Νίκαια)

Ιστανμπούλ
(Κωνσταντινούπολη)

Θάλασσα του Μαρμαρά

Εντίρνε
(Αδριανούπολη)

ΘΑΣΟΣ Αλεξανδρούπολη

Δράμα
ΘΡΑΚΗ
Καβάλα
Κομοτηνή

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑ Λ ΑΣΣ Α

Καλαμάτα
Πύλος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Επίδαυρος
Ναύπλιο
Τρίπολη

Πύργος

ου
ίνδ

0

0

ΑΛΒΑΝΙΑ

Τίρανα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη)

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΓΚΙΟΚΤΣΕΑΝΤΑ
Κοζάνη Κατερίνη
(ΙΜΒΡΟΣ)
Όρος
Άθως
Τύρναβος Όρος Όλυμπος
Λάρισα
Ιωάννινα
ΛΗΜΝΟΣ
Κέρκυρα
Τρίκαλα
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΜΠΟΖΚΑΝΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Όρος Πήλιο
(ΤΕΝΕΔΟΣ)
Βόλος
Άρτα Γέφυρα
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΕΠΤΑΝΗΣΑ Πρέβεζα
Γοργοπόταμου Λαμία Θερμοπύλες
ΑΙΓΑΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΠΕΛΑΓΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Δελφοί
ΙΘΑΚΗ
Μεσολόγγι
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΧΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Ισθμός της Θήβα
ΑΤΤΙΚΗ
Πάτρα Κορίνθου
Αθήνα
Γέφυρα Χ. Τρικούπη
Κόρινθος Πειραιάς
ΑΝΔΡΟΣ
Βάρκιζα

Δυρράχιο

Σκόπια

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ /
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ος

Γρά

μμ

Ορ

Π
ι ρά

Ριζοκάρπασο

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
Κυρήνεια
Μόρφου
Λεύκα
Πόλη

Μονή Κύκκου

Λευκωσία

Κακοπετριά

Οροσειρά Τρόοδος

Αμμόχωστος

Λάρνακα

Πάφος
Λεμεσός
0
0

30 μίλια
30 χμ.

Πράσινη γραμμή ΟΗΕ
Βρετανική βάση Δεκέλειας
Βρετανική βάση Ακρωτηρίου

Η Κύπρος, διαιρεμένη από το 1974.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Το έθνος και οι πρόγονοί του

Ποιοι είναι οι Έλληνες; Ποιες κοινές εμπειρίες, συλλογικές μνή-

μες, βλέψεις και ποια κοινά επιτεύγματα διαμόρφωσαν έναν
πληθυσμό ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 15 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους; Οι περισσότεροι Έλληνες ζουν στο νότιο άκρο
της Ευρώπης, σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη
μας μπορούμε να βρούμε κοινότητες Ελλήνων, οι οποίες είναι
γνωστές ως η «ελληνική διασπορά».
Υπάρχουν βιβλία που θέτουν το ερώτημα: Ποιοι ήταν οι Έλληνες; Αυτό το ερώτημα απασχολεί τους στοχαστές της Δυτικής
Ευρώπης από την εποχή της Αναγέννησης, όταν λόγιοι και ταξιδιώτες άρχισαν να ανακαλύπτουν τα φιλολογικά, φιλοσοφικά,
πολιτικά και επιστημονικά επιτεύγματα του πολιτισμού που είχε ανθήσει στην ίδια γωνιά της Ευρώπης πριν από περίπου 2.500
χρόνια. Είναι σημαντικό ερώτημα επειδή περίπου τα πάντα που
σήμερα καθορίζουν την «ευρωπαϊκή» ή «δυτική» κουλτούρα
στις τέχνες, στις επιστήμες, στις κοινωνικές επιστήμες και στην
πολιτική οικοδομήθηκαν σε θεμέλια τα οποία έθεσαν οι δημιουργοί αυτού του αρχαίου πολιτισμού, τους οποίους γνωρίζουμε επίσης ως «Έλληνες».
Αυτοί οι νεκροί εδώ και πολύ καιρό Έλληνες παίζουν επίσης
ρόλο στην ανά χείρας ιστορία, αλλά δεν είναι η ιστορία τους. Το
βιβλίο αρχίζει και τελειώνει με τον σύγχρονο ελληνικό λαό. Διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι σημερινοί Έλληνες έγιναν αυτό που είναι, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν αυ•
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τοί και οι γενιές πριν από αυτούς και τις επιλογές οι οποίες τους
διαμόρφωσαν. Πάνω απ’ όλα το βιβλίο ασχολείται με την εξελισσόμενη διαδικασία της συλλογικής ταυτότητας. Στην περίπτωση των Ελλήνων, τους τελευταίους δύο αιώνες είναι λογικό
να αποκαλούμε αυτή την ταυτότητα εθνική, εφόσον ήταν η περίοδος κατά την οποία δημιουργήθηκε και σταθεροποιήθηκε το
ελληνικό έθνος-κράτος. Ας αρχίσουμε με το έθνος.
Υπάρχουν διαφορετικές γνώμες για το τι συγκροτεί ένα έθνος.
Από τον ύστερο 20ό αιώνα ένα σημαντικό ρεύμα της ιστορικής
σκέψης επαναπροσδιόρισε το έθνος ως εξ ορισμού σύγχρονο
φαινόμενο, προϊόν του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα και της Βιομηχανικής Επανάστασης. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, δεν μπορούμε να έχουμε ένα έθνος χωρίς τις σύγχρονες ιδέες του αυτοκυβερνώμενου κράτους στο οποίο οι περισσότεροι πολίτες του
συμμετέχουν εθελοντικά. Άλλοι ιστορικοί έχουν αναζωογονήσει
την παλιότερη αντίθετη θέση ότι κοινότητες βασισμένες σε κατά το μάλλον ή ήττον «εθνοτικές» παραμέτρους υπήρχαν πάντα στην ανθρώπινη κοινωνία, επομένως γιατί δε θα πρέπει να
αποκαλούμε και αυτές τις κοινότητες έθνη;1
Στην περίπτωση του ελληνικού έθνους η διάσταση απόψεων
είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό, το ελληνικό έθνος έτσι όπως το
γνωρίζουμε σήμερα, βασισμένο σε μια γεωγραφική πατρίδα, κοινούς θεσμούς και συμμετοχική δημοκρατία, δημιουργήθηκε από
την επανάσταση εναντίον της εξουσίας των Οθωμανών Τούρκων
τη δεκαετία του 1820. Όμως η ελληνική γλώσσα έχει μια συνεχή
καταγραμμένη ιστορία στη γεωγραφική περιοχή της σημερινής
Ελλάδας για πάνω από 3.000 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν από κάθε άποψη και η ιστορία του ελληνικού έθνους εξίσου παλιά;2
Και οι δύο αντιλήψεις είναι έγκυρες. Όμως η ιστορία την
οποία αφηγούμαι σε αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία της Ελλάδας ως σύγχρονου έθνους. Επομένως χρησιμοποιώ τον όρο
«έθνος» με τη στενότερη και αυστηρότερη σημασία του, και έτσι
αρχίζω την αφήγηση με τον αιώνα που οδήγησε στη γένεση αυτού του έθνους.
Μια άλλη επιλογή θα ήταν να φανταστώ αυτό το έθνος ως
ζωντανό πρόσωπο, ως το υποκείμενο μιας βιογραφίας. Η ζωή
ενός έθνους και η ζωή των ατόμων παρουσιάζουν συναρπαστι•
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κές, ίσως ακόμη και διαφωτιστικές, αναλογίες. Κυρίως οι ιδέες
που ενώνουν ένα έθνος βασίζονται τις περισσότερες φορές σε
θεμελιακά μεταφορικά σχήματα. Ας αποδεχτούμε λοιπόν υποθετικά, πειραματικά, ότι το ελληνικό έθνος που «γεννήθηκε»
από την επανάσταση τη δεκαετία του 1820 έχει μερικά χαρακτηριστικά ανθρώπινου όντος. Μπορούμε να ερευνήσουμε την
ιστορία αυτού του υποκειμένου ακριβώς όπως μια βιογραφία
πραγματεύεται τη ζωή και τη σταδιοδρομία ενός ατόμου.
Όπως ένα άτομο, ένα έθνος έχει μακρινούς προγόνους και
μια πιο άμεσα ανιχνεύσιμη γενεαλογία ή οικογενειακό δέντρο.
Στη ζωή των εθνών η Ελλάδα, η οποία με αυτή την έννοια γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, πρέπει να θεωρείται νεαρή.
Η βιογραφία ως είδος περιλαμβάνει ένα στοιχείο το οποίο σε
αυτή την περίπτωση μπορούμε να αποφύγουμε ευχαρίστως:
Με το πέρασμα του χρόνου ένα έθνος μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε ότι η
ιστορία του θα τελειώσει με τον θάνατό του. Σίγουρα όλοι θα
συμφωνήσουν με αυτό στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεν περιμένουμε τη νεκρολογία της. Ο βιογράφος της δε διαθέτει το αμφίβολο πλεονέκτημα να μπορεί να εξετάσει μια ζωή που ολοκληρώθηκε και τελείωσε. Από αυτή τουλάχιστον την άποψη μπορείτε να αντιμετωπίσετε το ανά χείρας βιβλίο ως τη βιογραφία μιας
«διασημότητας» η οποία τελειώνει ενώ αυτή είναι ακόμη στην
ακμή της ζωής και της φήμης της. Η ιστορία του ελληνικού έθνους
δεν τελειώνει στο τέλος του βιβλίου.
Όμως πρώτα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή, από τους
προγόνους και την πολύπλοκη κληρονομιά τους.

ΠΡΟΓΟΝΟΙ: Α ΡΧ Α ΙΟΙ ΕΛ Λ Η ΝΕΣ
Κ Α Ι Μ ΕΣΑ ΙΩΝ ΙΚΟΙ ΡΩΜ Α ΙΟΙ
Κανένας από εμάς δεν ξέρει ποιοι ήταν οι πιο μακρινοί πρόγονοί του. Εφόσον όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι κατάγονται από
ομάδες οι οποίες άρχισαν να μεταναστεύουν από την Αφρική
πριν από 50.000 και πάνω χρόνια, τότε οι Έλληνες δεν μπορεί
να αποτελούν εξαίρεση. Περαιτέρω πρόοδοι στη γενετική ίσως
αποκαλύψουν σε ποιο βαθμό οι άνθρωποι που σήμερα μιλούν
•
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την ελληνική γλώσσα έχουν κοινό γενετικό υλικό με τους δημιουργούς του «κλασικού» πολιτισμού της αρχαιότητας. Με όρους
κατανόησης της ιστορίας των Ελλήνων στη σύγχρονη εποχή, αυτό το ζήτημα δεν έχει καμιά σημασία. Στην κλίμακα μερικών χιλιετιών η ιστορία διαμορφώνεται από το περιβάλλον, τις πράξεις, τα γεγονότα και τις ιδέες, και όχι από την εξελικτική βιολογία. Το ζήτημα δεν είναι η βιολογική καταγωγή των ατόμων
που αποτελούν έναν πληθυσμό, παρότι τις περισσότερες φορές
χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι, αλλά μάλλον η «καταγωγή», με
την εν μέρει μεταφορική σημασία της, του έθνους, του κράτους
ή του πολύπλοκου φαινομένου το οποίο αποκαλούμε κουλτούρα. Είναι αμφίβολο αν μπορούμε να αποκαλέσουμε έθνος τον
αρχαίο ελληνικό πληθυσμό, και σίγουρα αυτός ο πληθυσμός δεν
υπήρξε ποτέ ως ενιαίο κράτος. Όμως οι Έλληνες βιώνουν ένα αίσθημα συγγένειας με εκείνους τους οποίους αποκαλούν «οι αρχαίοι ημών πρόγονοι». Τις τελευταίες δεκαετίες η φράση έχει
γίνει στερεότυπο και είναι ευρέως αποδεκτό ότι αποτελεί στερεότυπο. Εντούτοις συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό κάτι που συνεχίζει να προσδιορίζει το ελληνικό έθνος στον σύγχρονο κόσμο.
Αυτό το αίσθημα συγγένειας διατυπώθηκε με τον πιο εκλεπτυσμένο τρόπο από τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη στην ομιλία του
κατά την αποδοχή του Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1963: «Δεν θα πω
πως είμαστε από το ίδιο αίμα, γιατί αποστρέφομαι τις φυλετικές θεωρίες – αλλά κατοικούμε πάντα την ίδια χώρα και κοιτάμε τα ίδια βουνά που τελειώνουν στη θάλασσα».3 Ο Σεφέρης τόνιζε επίσης τη συνέχεια της γλώσσας. Επισήμαινε ότι οι λέξεις
«φως του ήλιου» είναι σχεδόν οι ίδιες με τις λέξεις τις οποίες
είχε χρησιμοποιήσει ο Όμηρος πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια.
Όπως οι περισσότεροι της γενιάς του, ο Σεφέρης είχε γνωρίσει
τις φρικαλεότητες τις οποίες είχε εξαπολύσει στον κόσμο το ρατσιστικό δόγμα των ναζί τις δεκαετίες του 1930 και του 1940. Ο
Σεφέρης μιλά για συγγένεια, η οποία βασίζεται στο τοπίο και
στη γλώσσα, στοιχεία με τα οποία συνδέονται οι άνθρωποι στην
πορεία του χρόνου, για ένα βαθύ αίσθημα συγγένειας το οποίο
νιώθουν οι άνθρωποι, και όχι για ένα δόγμα βασισμένο στη γενετική.
Δεν έχουν μόνο οι Έλληνες αυτή την αντίληψη. Τα χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2010 οι γελοιογράφοι των
•
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παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης στηρίχθηκαν σε κλασικά στερεότυπα και εικόνες για να εκφράσουν εικαστικά τη θλιβερή κατάσταση ενός άλλοτε μεγάλου πολιτισμού. Εικόνες αρχαίων
ναών με τα λαμπερά μάρμαρά τους γεμάτα ρωγμές, εικόνες που
παρουσιάζουν το ευρώ ως δίσκο που λόγω κακής βολής προκαλεί καταστροφή, εικόνες με κριτική ή ακόμη και ξεκάθαρα εχθρικές αιχμές κατέκλυσαν τη λαϊκή φαντασία σε χώρες πολύ μακριά από την Ελλάδα.4 Το ίδιο αίσθημα συγγένειας εξηγεί το
πάθος με το οποίο οι Έλληνες απαιτούν την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία πήρε από την Ακρόπολη των
Αθηνών ο λόρδος Έλγιν τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα και τα
οποία από το 1817 εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Αυτά τα δημιουργήματα τεχνιτών εξαιρετικής δεξιότητας και φαντασίας, οι οποίοι είναι νεκροί εδώ και δυόμισι χιλιετίες, έχουν γίνει στη φαντασία των Ελλήνων, σύμφωνα με τα
αξιομνημόνευτα λόγια της ηθοποιού και τραγουδίστριας και αργότερα υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, «το καμάρι
μας […] η φιλοδοξία και το όνομά μας […] η ουσία της ελληνικότητάς μας».5
Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να αρνηθούμε ή απλώς να
αγνοήσουμε. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η δεξαμενή των γονιδίων
των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι δυνατό να έχει επιβιώσει από
τις διαδοχικές μεταναστεύσεις και εισβολές στη διάρκεια αιώνων. Άλλοι απορρίπτουν την εμμονή με τους προγόνους, θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα γεγονότα της
ιστορίας. Όμως αυτές οι απόψεις χάνουν την ουσία. Μιλούμε για
αίσθημα συγγένειας, για αντίληψη, και όχι για ένα σύνολο γεγονότων που μπορούν να επαληθευτούν αντικειμενικά. Το αίσθημα της συγγένειας με τους αρχαίους είναι ιστορικό γεγονός, το
οποίο πρέπει να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε. Το πώς δημιουργήθηκε αυτό το αίσθημα και κατόπιν πώς απέκτησε μια
τέτοια ανθεκτική κυριαρχία αποτελούν ουσιαστικά συστατικά
της ιστορίας του πώς η Ελλάδα έγινε σύγχρονη χώρα, που είναι
το θέμα αυτού του βιβλίου.
Σήμερα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σκεφτόμαστε τη «σύγχρονη Ελλάδα» ως απόγονο της αρχαίας Ελλάδας, που είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι στη διάρκεια πολλών αιώνων ανά•
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μεσα στην κλασική αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή δεν υπήρχε μεταξύ των ελληνόφωνων κανένα τέτοιο αίσθημα συγγένειας. Στην αρχαιότητα τα εδάφη στα οποία ζούσαν οι Έλληνες
ήταν γνωστά συνολικά και μάλλον ασαφώς ως Ελλάδα. Φυσικά
τα ίδια ονόματα, «Έλληνες» και «Ελλάδα», χρησιμοποιούνται
και σήμερα. Τι άλλαξε λοιπόν;
Η απάντηση είναι πως άλλαξαν πάρα πολλά. Τον 4ο αιώνα
Κ.Χ. (Κοινή Χρονολογία) οι πληθυσμοί των κεντρικών περιοχών
της ανατολικής Μεσογείου οι οποίοι μιλούσαν και έγραφαν ελληνικά ζούσαν για εκατοντάδες χρόνια υπό την εξουσία της Ρώμης. Όταν στη διάρκεια αυτού του αιώνα υιοθετήθηκε ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο
όρος «Έλληνες» διατηρήθηκε για εκείνους τους Έλληνες που είχαν πεθάνει πριν να εμφανιστεί η νέα θρησκεία και επομένως
δεν μπορούσαν παρά να είναι ειδωλολάτρες. Πριν να περάσει
πολύς καιρός ο όρος «Έλλην» κατέληξε να σημαίνει απλώς «ειδωλολάτρης», δηλαδή κάποιος που δεν ήταν χριστιανός. Σε όλη
τη διάρκεια του χριστιανικού Μεσαίωνα αυτή ήταν η κύρια σημασία της λέξης «Έλλην». Με τη διάδοση των κοσμικών ιδεών
τον 18ο αιώνα, η λέξη «Έλλην» έγινε πρωτίστως όρος που αφορούσε την αρχαιότητα. Οι Έλληνες ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ
οι ζώντες ομιλούντες την ελληνική γλώσσα είχαν βρει αιώνες νωρίτερα ένα διαφορετικό όνομα για τον εαυτό τους. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της προσωρινής ελληνικής κυβέρνησης τον Δεκέμβριο
του 1821 επέλεξε συνειδητά να αναβιώσει το αρχαίο όνομα «Έλληνες» για τους πολίτες του νέου κράτους που πάλευε για την
ανεξαρτησία του και το αρχαίο όνομα «Ελλάς» για το κράτος.6
Κατά τον ίδιο τρόπο η δραχμή, την οποία συχνά θεωρείται
ότι θα επανέφερε η Ελλάδα αν έφευγε από την Ευρωζώνη, αποκαλείται συχνά «το παλιότερο νόμισμα του κόσμου». Η λέξη
«δραχμή» είναι πάρα πολύ παλιά, αλλά για περίπου δεκαεπτά
αιώνες πριν να επανεισαχθεί το 1833 δεν είχε κοπεί ούτε μία
δραχμή. Για να πάρουμε ένα ακόμη παράδειγμα: Στην αρχαιότητα η Αθήνα κυριαρχούσε μεταξύ των αντίπαλων ελληνικών
πόλεων-κρατών. Οι κατεστραμμένοι ναοί της κλασικής αρχαιότητας στην Ακρόπολη στο κέντρο της Αθήνας ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα συμβολικό συνώνυμο της Ελλάδας. Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι η Αθήνα ήταν πάντα η πρωτεύουσα.
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Στην πραγματικότητα όμως έγινε για πρώτη φορά η πρωτεύουσα τον Δεκέμβριο του 1834.
Κύρια ονόματα –τοπωνύμια και ονόματα προσώπων– μοιάζουν συχνά να υποδεικνύουν μια στενότερη συγγένεια από εκείνη την οποία έχουν ιστορικά. Αν κοιτάξουμε οποιονδήποτε χάρτη της Ελλάδας, τουλάχιστον τα μισά ονόματα πόλεων και φυσικών χαρακτηριστικών μπορούμε να τα βρούμε σε αρχαίες πηγές. Όμως πολλά από αυτά τα ονόματα υιοθετήθηκαν μετά την
ανεξαρτησία για να αντικαταστήσουν τα ονόματα που χρησιμοποιούνταν επί αιώνες και τα οποία βρίσκουμε σε παλιότερους χάρτες και σε αφηγήσεις περιηγητών. Για παράδειγμα,
στον Κορινθιακό κόλπο το «Αίγιο» αντικατέστησε τη «Βοστίτσα», την οποία είχε επισκεφθεί ο λόρδος Μπάιρον και όπου το
1821 έγινε μια διάσημη συνάντηση των ηγετών της Επανάστασης. Το όνομα «Τροιζήνα», γενέτειρα του μυθολογικού Θησέα,
επανήλθε τη δεκαετία του 1820 εκδιώκοντας το χρησιμοποιούμενο από καιρό όνομα «Δαμαλάς», όπου άλλοτε είχε την έδρα
της μια μεσαιωνική γαλλική βαρονία. Αρχαία ονόματα αντικατέστησαν παλιά ονόματα, αντικαθιστώντας μιαν ιστορία με μια
άλλη. Ας πάρουμε ονόματα προσώπων. Για μιάμιση χιλιετία όλα
τα παιδιά των Ελλήνων ορθόδοξων γονέων βαφτίζονταν με ονόματα χριστιανών αγίων. Μόλις τη δεκαετία του 1790 τα ονόματα διάσημων ειδωλολατρών της αρχαιότητας άρχισαν να συνοδεύουν ή να εκτοπίζουν τα χριστιανικά ονόματα. Καθώς σήμερα υπάρχουν Έλληνες που ονομάζονται Οδυσσέας, Σωκράτης ή
Ευκλείδης και Ελληνίδες που ονομάζονται Πηνελόπη ή Καλλιόπη, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτά τα ονόματα υπήρχαν από την εποχή της αρχαιότητας. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει
και κάτι άλλο σε σχέση με τους προγόνους: Μπορείς να διαλέγεις και να επιλέγεις.
Η αποδοχή αυτών των γεγονότων δε μειώνει φυσικά την τεράστια σημασία την οποία απέκτησαν οι πρόγονοι αυτοί στον
καθορισμό της ελληνικής συλλογικής ταυτότητας τους δύο τελευταίους αιώνες. Μόνο όταν αντιληφθούμε την πλήρη έκταση
αυτών των επιλογών τις οποίες έκαναν εκατοντάδες και χιλιάδες Έλληνες αυτά τα χρόνια γίνεται φανερή η κλίμακα του επιτεύγματος. Περίπου από το 1800 η διεκδίκηση της συγγένειας με
τον χαμένο πολιτισμό της κλασικής αρχαιότητας ήταν μια συ•
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νειδητή και ελάχιστα αμφισβητούμενη επιλογή πολιτικής. Ήταν
επίσης μια εξαιρετικά επιλεκτική επιλογή. Αρκεί να σκεφτούμε όλες εκείνες τις αρχαίες πρακτικές που εξαλείφθηκαν πλήρως: τον γυμνισμό, την παιδεραστία, τη δουλεία, την υποταγή
των γυναικών, την παιδοκτονία, τον παγανισμό, τη θυσία των
ζώων.
Και ήταν εξαιρετικά επιτυχής πολιτική, και αυτό το επιβεβαιώνουν ακόμη και εκείνες οι γελοιογραφίες με το ευρώ-δίσκο
και τα σπασμένα μάρμαρα.
Μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να ζει κανείς έχοντας διάσημους προγόνους. Το ελληνικό έθνος δεν έχει έναν, αλλά δύο προγόνους. Ο δεύτερος δεν απέκτησε ποτέ το κύρος του πρώτου,
τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη. Όμως τόσο χρονικά όσο και
ίσως στις συμπάθειες πολλών Ελλήνων είναι ένας λιγότερο μακρινός πρόγονος. Αναφερόμαστε στον πολιτισμό ο οποίος από
τον 19ο αιώνα είναι γνωστός ως «βυζαντινός», ένας ακόμη προβληματικός όρος, αφού οι «Βυζαντινοί» δεν αυτοαποκαλούνταν
ποτέ «Βυζαντινοί». Λέγεται συχνά ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία άρχισε όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετονόμασε το Βυζάντιο, πόλη στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου απέναντι από την Ασία, δίνοντάς του το όνομά του, Κωνσταντινούπολη (σήμερα Ιστανμπούλ, η μεγαλύτερη πόλη της
Τουρκίας). Αυτή η μετονομασία έγινε το έτος 330 και συμπίπτει
με την υιοθέτηση του χριστιανισμού. Για πάνω από χίλια χρόνια οι διάδοχοι του Κωνσταντίνου κυβερνούσαν, έχοντας ως πρωτεύουσα την πόλη την οποία είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος, μια
χριστιανική αυτοκρατορία της οποίας η επίσημη γλώσσα και το
μοναδικό μέσο παιδείας έγινε σύντομα η ελληνική. Με αυτόν τον
τρόπο οι ελληνόφωνοι κατέληξαν να μη νιώθουν συνδεδεμένοι
με το παλιό όνομα «Έλληνες» και προτιμούσαν να αυτοπροσδιορίζονται απλώς ως «Ρωμαίοι» και αργότερα «Ρωμιοί», επειδή πολιτικά η αυτοκρατορία στην οποία ανήκαν ήταν συνέχεια
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Διατήρησαν αυτό
το όνομα ακόμη και όταν το 1453 έπαψε να υπάρχει η αυτοκρατορία τους και η Κωνσταντινούπολη έγινε η πρωτεύουσα των
Οθωμανών Τούρκων. Για τον ίδιο λόγο μέχρι τις αρχές του 19ου
αιώνα η σύγχρονη ελληνική γλώσσα ήταν γνωστή ως «ρωμαίικη»
•
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και όχι ως «ελληνική». Για μιάμιση χιλιετία εκείνοι τους οποίους
οι Δυτικοί αποκαλούσαν «Greeks» (Γραικούς) συνήθιζαν να αυτοπροσδιορίζονται ως «Ρωμαίοι» ή «Ρωμιοί».
Για μεγάλο μέρος αυτής της περιόδου η Κωνσταντινούπολη
ήταν η μεγαλύτερη και πιο ευημερούσα πόλη της Ευρώπης, αν
όχι ολόκληρου του κόσμου. Την περίοδο της μεγαλύτερης εδαφικής επέκτασής της η αυτοκρατορία ξεκινούσε από τη βόρεια
Αφρική και την Ιταλία στη δύση και έφτανε μέχρι τα σύνορα της
Περσίας στην ανατολή. Με τη σύντομη εξαίρεση του Μεγάλου
Αλέξανδρου τον 4ο αιώνα Π.Κ.Χ. (Προ Κοινής Χρονολογίας),
κανένας ελληνόφωνος δεν είχε εξουσιάσει ποτέ και δε θα εξουσίαζε ποτέ στη συνέχεια τόσο εκτεταμένες κτήσεις ή τόσο πολλούς υπηκόους. Ο βυζαντινός πολιτισμός παρουσιάζεται συχνά
ως έντονα πνευματικός, ακόμη και ασκητικός. Είναι αλήθεια πως
η φιλολογία, η αρχιτεκτονική και οι τέχνες του είναι σε τεράστιο
βαθμό θρησκευτικού χαρακτήρα. Όμως οι Βυζαντινοί, ή τουλάχιστον η ελίτ τους, είχαν υψηλό επίπεδο εγγραμματοσύνης και
κοσμικής παιδείας. Ήταν επιμελείς μελετητές και εκλεπτυσμένοι αναγνώστες του θεάτρου, της ποίησης, της φιλοσοφίας και
της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας. Πράγματι, χάρη σε Βυζαντινούς βιβλιοθηκάριους, αντιγραφείς, μορφωμένους άνδρες (και
μερικές γυναίκες), διασώθηκαν η φιλολογία και μεγάλο μέρος
της επιστήμης της ελληνικής αρχαιότητας που γνωρίζουμε σήμερα και από τον 14ο αιώνα μεταβιβάστηκαν στη Δυτική Ευρώπη. Οι Βυζαντινοί διέθεταν πλούτο και ισχύ που δε διέθεταν παρά ελάχιστοι ελληνόφωνοι πριν ή ύστερα από το Βυζάντιο.
Όλα αυτά ήταν βάσιμοι λόγοι για να αποτελέσει το Βυζάντιο
ισχυρό πόλο έλξης για τη φαντασία των Ελλήνων τους αιώνες
μετά την οριστική καταστροφή της αυτοκρατορίας το 1453. Ένας
άλλος λόγος είναι η θεσμική συνέχεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία εξακολούθησε να λειτουργεί χωρίς διακοπή σε όλη
τη διάρκεια των αιώνων της οθωμανικής τουρκικής εξουσίας.
Αντιθέτως, κανένας θεσμός της κλασικής εποχής δε διατηρήθηκε στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων. Το σύγχρονο ανώτατο δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος, που διαιωνίζει την ονομασία του
δικαστηρίου της αρχαίας Αθήνας, ονομάστηκε έτσι μόλις το 1844.
Το αρχαίο δράμα, μια από τις σπουδαιότερες πολιτιστικές κληρονομιές των αρχαίων Ελλήνων, δεν ήταν ποτέ πιο ζωντανό απ’
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όσο είναι σήμερα, ενώ παραστάσεις ελληνικών τραγωδιών και
κωμωδιών σαγηνεύουν το ακροατήριο στο Λονδίνο και σε άλλες
μεγάλες πόλεις, καθώς και στην Ελλάδα, στα ετήσια φεστιβάλ
στην Αθήνα, στην Επίδαυρο και αλλού. Όμως ούτε στην Ελλάδα ούτε οπουδήποτε αλλού υπήρξε ιστορική συνέχεια στις παραστάσεις του αρχαίου δράματος.
Όταν τις δεκαετίες του 1820 και του 1830 άρχισαν να δημιουργούνται εθνικοί θεσμοί, τα πρότυπα θα μπορούσαν να αντληθούν από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και να στηριχθούν σε μια θρησκευτική παράδοση την οποία ασπάζονταν οι
περισσότεροι ελληνόφωνοι εκείνης της εποχής. Το Βυζάντιο όμως
άρχισε να αποκτά ρόλο προτύπου για το σύγχρονο έθνος-κράτος μόνο μεταγενέστερα. Αυτή ήταν μία ακόμη επιλογή η οποία
είχε καθοριστικές συνέπειες. Το Βυζάντιο ήταν υποχρεωμένο να
περιμένει μέχρι το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα για να γίνει ο
δεύτερος πιο επιφανής πρόγονος μετά τους αρχαίους Έλληνες.

Α ΠΟΓΟΝΟΙ: ΔΥ ΤΙΚΟΙ ΕΛ Λ Η ΝΕΣ
Ή Α ΝΑΤΟΛ ΙΚΟΙ ΡΩΜΙΟΙ;
Για ενάμιση τουλάχιστον αιώνα αυτοί οι δύο επιφανείς πρόγονοι, ο αρχαίος και ο βυζαντινός, διαγκωνίζονταν ανήσυχα στην
εθνική φαντασία. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για μια επισφαλή σύνθεση, η οποία μερικές φορές αποκαλούνταν «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός». Όμως στα τέλη της δεκαετίας του 1960
και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η στρατιωτική Χούντα οικειοποιήθηκε αυτόν τον όρο, ο οποίος αμαυρώθηκε και δε χρησιμοποιείται πια. Η αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο ήταν δύο
πολιτισμοί τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, που είναι δύσκολο
ακόμη και να τους σκεφτούμε ταυτοχρόνως.
Η συνέπεια της ταυτόχρονης αναπόλησης δύο τόσο διαφορετικών προγόνων οδήγησε σε μια διπλή ταυτότητα, ή μάλλον στη
διάσπαση της ταυτότητας. Οι σύγχρονοι όροι που χρησιμοποιούνται για την ταυτότητα, «Έλληνας» και «Ρωμιός», έχουν την ίδια
σημασία. Όμως δεν είναι εναλλάξιμοι. Ο κλασικός όρος είναι
«Έλληνας». Από το 1822 χρησιμοποιείται σε όλα τα επίσημα κείμενα, στα οποία από το 1974 περιλαμβάνεται η ονομασία του ελ•
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ληνικού κράτους, Ελληνική Δημοκρατία. Αντιθέτως, ο όρος «Ρωμιός» δεν υπάρχει σε κανένα διαβατήριο ή επίσημο έγγραφο.
Από τις αρχές του 19ου αιώνα ο όρος αυτός έγινε ο ανεπίσημος,
πιο οικείος τρόπος για να αναφέρονται οι Έλληνες στον εαυτό
τους και πολύ συχνά αναμεταξύ τους. «Έλληνας» είναι ο όρος
για εξωτερική χρήση, καθορίζει τον Έλληνα για τον ξένο. Η λέξη «Ρωμιός» έχει συναισθηματική φόρτιση. Γράφοντας στις αρχές του 20ού αιώνα, ο ποιητής Κωστής Παλαμάς ανίχνευε στη
λέξη «Ρωμιός» «κάτι τι ποιητικά και μουσικά χρωματισμένο, κάτι τι φτερωτό, λεβέντικο για μας και ανάλαφρο, που νομίζω πως
δεν τόχει ο Ελληνισμός, με όλη τη βαριά του ασάλευτη μεγαλοπρέπεια».7 Αυτή είναι μια αντίληψη την οποία συμμερίζονται
σιωπηρά και εκτιμούν οι μυημένοι. Δεν αφορά κανέναν άλλον.
Όταν η στρατιωτική Χούντα αφαίρεσε από τη Μελίνα Μερκούρη την ελληνική ιθαγένεια, η τελευταία κατέγραψε σε ένα τραγούδι την περιφρόνησή της για τους ασήμαντους γραφειοκράτες που τόλμησαν να νομοθετήσουν «πως δεν είμαι πια Ρωμιά».
Ο στίχος θέλει να πει ότι η ιθαγένεια μπορεί να δίνεται ή να αφαιρείται, αλλά η ταυτότητα κάποιας ως Ρωμιάς ή κάποιου ως Ρωμιού είναι αναπαλλοτρίωτη. Η ταυτότητα βρίσκεται σε ένα πεδίο που στο κατώφλι του σταματάει το οποιοδήποτε δικαίωμα
των επίσημων αρχών να παρέμβουν ή ακόμη και να πλησιάσουν.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτές οι εν μέρει αλληλοκαλυπτόμενες αλλά διακριτές ταυτότητες του «Έλληνα» και του «Ρωμιού» μπορούν να χαρτογραφηθούν σε πολιτισμικά γνωρίσματα ή πρότυπα συμπεριφοράς. Έτσι, όταν οι Έλληνες σκέφτονται
τον εαυτό τους ως «Έλληνες», έχουν την τάση να σκέφτονται τις
ελίτ και την επίσημη κουλτούρα, να ταυτίζονται με τη Δυτική
Ευρώπη στις πολιτικές και πολιτισμικές προτιμήσεις τους (π.χ.
θαυμάζοντας την κλασική μουσική), να ασπάζονται μια κοσμική αντίληψη και ορθολογικούς τρόπους σκέψης. Όταν σκέφτονται τον εαυτό τους ως «Ρωμιούς», το κάνουν για να τονίζουν
την οικειότητα και την έλλειψη επισημότητας, να ταυτίζονται
με τις παραδοσιακές μορφές κουλτούρας οι οποίες συνδέονται
πιο άμεσα με τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή (π.χ. θαυμάζοντας τα ρεμπέτικα, που οι ρίζες τους ανάγονται στις παραδόσεις του Λεβάντε), να ασπάζονται μια θρησκευτική αντίληψη,
τον αυθορμητισμό και συναισθηματικούς τρόπους σκέψης.8
•
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Αυτό δε σημαίνει ότι τα άτομα κατατάσσονται στη μία ή την
άλλη κατηγορία, αλλά μάλλον ότι το ίδιο άτομο βιώνει και τις
δύο ταυτότητες, ίσως σε διαφορετικές αλλά σπανίως σταθερές
αναλογίες. Σε αυτή την εισαγωγή δεν αναφέρουμε τυχαία τη
Μελίνα Μερκούρη δύο φορές, τη μία φορά ως τη χαρισματική
υπέρμαχο της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, μια απολύτως «ελληνική» επιλογή, και την άλλη φορά ως
την τολμηρή υποστηρίκτρια της ταυτότητας της «Ρωμιάς», που
αψηφά με περιφρόνηση τις γραφειοκρατικές κατηγορίες της δυτικής αντίληψης.
Όπως αρχίζουν να δείχνουν αυτά τα παραδείγματα, η διττή
αναφορά στους αρχαίους και τους Βυζαντινούς προγόνους ενθαρρύνει ή αντανακλά μια πολύ βαθύτερη διττή σκέψη και αντίληψη. Η Ελλάδα (οι Έλληνες) ανήκει στην Ανατολή ή στη Δύση;
Οι δύο προγονικοί πολιτισμοί άνθησαν στον ίδιο σε μεγάλο βαθμό γεωγραφικό χώρο. Όμως με γεωπολιτικούς όρους θεωρούμε
πάντα ότι η αρχαία Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Αναμφίβολα αυτό οφείλεται στην επιρροή την οποία άσκησε η αρχαία Ελλάδα
στη Ρώμη και πολύ αργότερα στην Αναγέννηση. Αντιθέτως, το
Βυζάντιο ήταν πάντα το ανατολικό ήμισυ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Κωνσταντινούπολη ήταν (και είναι) το επιφανές
κέντρο της ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, από την οποία διασπάστηκε το 1054 η δυτική Καθολική Εκκλησία. Η ταύτιση με
το Βυζάντιο είναι ταύτιση με μια ορθόδοξη παράδοση, η οποία
σήμερα είναι κοινή κυρίως με τη Ρωσία, τα περισσότερα βαλκανικά κράτη, καθώς και με τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη
Γεωργία.
Ο Σάμιουελ Χάντινγκτον, στο σημαντικό βιβλίο του Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας
τάξης, που εκδόθηκε το 1996, έγραφε το εξής παράδοξο: «Η Ελλάδα δεν είναι τμήμα του δυτικού πολιτισμού, αλλά ήταν η κοιτίδα του κλασικού πολιτισμού, ο οποίος ήταν σημαντική πηγή
του δυτικού πολιτισμού».9 Στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι τμήμα του δυτικού πολιτισμού, για τον πολύ απλό λόγο ότι
τα τελευταία διακόσια χρόνια οι Έλληνες αποφάσισαν ότι έπρεπε να είναι. Όμως, όπως δείχνει η διπλή κληρονομιά από τους
προγόνους της, η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο στη Δύση. Ανήκει επίσης στην Ανατολή. Αυτό απορρέει από τη διττή ταυτότητα και
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δεν ανάγεται σε μια απλή θέση. Δεν είναι «είτε/είτε», αλλά «τόσο/όσο και».
Όπως σημείωνε με σαφήνεια ο συγγραφέας ενός έργου που εισάγει σε αυτό το ζήτημα, το οποίο εκδόθηκε στα αγγλικά το 2015
και γράφτηκε εν μέρει ως απάντηση στον Χάντινγκτον, στην ιστορία της ως έθνους-κράτους διάρκειας διακοσίων ετών, «η Ελλάδα
δε σκέφτηκε ποτέ σοβαρά να εγκαταλείψει τη Δύση».10 Από τη δεκαετία του 1820 κάθε πολιτική απόφαση με μακροχρόνιες επιπτώσεις, σχεδόν κάθε επίσημη πράξη και κάθε δημοκρατική επιλογή
επιβεβαιώνουν την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τη Δύση, όπως
με το πλήρωμα του χρόνου επιβεβαιώνουν και την ευθυγράμμιση
της Δημοκρατίας της Κύπρου με τη Δύση. Όμως δε θα πρέπει να
παραβλέψουμε το κόστος αυτής της επαναλαμβανόμενης επιβεβαίωσης. Τις περισσότερες φορές αυτή η άποψη επικράτησε μόνο
ύστερα από εσωτερική σύγκρουση και με μικρή πλειοψηφία. Τη
δεκαετία του 1820 και ξανά τη δεκαετία του 1940 οι Έλληνες αλληλοσκοτώθηκαν σε εμφύλιους πολέμους που αφορούσαν θεμελιακά αυτό το ζήτημα. Τέτοιες ουλές δεν επουλώνονται εύκολα.
Στη διάρκεια των πολέμων στα Βαλκάνια τη δεκαετία του
1990, όταν η πρώην Γιουγκοσλαβία κατακερματίστηκε στη βάση των προ-κομμουνιστικών θρησκευτικών διαιρέσεών της, η ελληνική κοινή γνώμη συμπαρατάχθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία
της με τους ορθόδοξους Σέρβους. Μερικές φορές αυτό έκανε και
η επίσημη κυβερνητική πολιτική, ερχόμενη σε ρήξη με τη Δύση,
κάτι που συμβαίνει σπάνια. Προσφάτως, την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού του 2015, η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα εξέτασε σοβαρά την εναλλακτική λύση της συμπαράταξης με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περίπτωση που η Ελλάδα δε θα μπορούσε να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Ενώ το έθνος κατέληγε πάντα να ευθυγραμμίζεται (κατά το μάλλον ή ήττον) με τη Δύση, δεν ευθυγραμμίστηκε ποτέ ομόφωνα ή χωρίς τεράστιο κόστος, όπως δείχνουν
αυτά τα παραδείγματα. Η ιστορία για τους προγόνους αποκαλύπτει γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν οι περιστάσεις θέτουν το
έθνος μπροστά στην ανάγκη να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές, η όποια επιλογή προσβάλλει αναπόφευκτα τα βαθύτερα αισθήματα πίστης και αφοσίωσης ενός σημαντικού τμήματος του έθνους.
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Με δεδομένη αυτή την ιστορία, δε θα ήταν σώφρον να υποθέσουμε ότι στο μέλλον οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πάντα
προς την ίδια κατεύθυνση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ Α ΚΟ ΔΕΝ ΤΡΟ
Οι μακρινοί πρόγονοι είναι σημαντικοί ως πρότυπα ρόλου, ως
σημεία αναφοράς για σύγκριση. Επιπροσθέτως, ακριβώς όπως
κάποιο άτομο, ένα έθνος μπορεί να αναγάγει την καταγωγή του
στο παρελθόν μέσω του ισοδύναμου ενός οικογενειακού δέντρου.
Υπάρχει μια γενεαλογία η οποία μπορεί να ανακατασκευαστεί
μέσω των «κρυμμένων αιώνων», όπως τους αποκάλεσε προσφάτως κάποιος ιστορικός, οι οποίοι χωρίζουν την κατάρρευση της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τα πρώτα σκιρτήματα που θα
οδηγούσαν στον σχηματισμό του ελληνικού έθνους-κράτους.11
Η ελληνική γλώσσα, τόσο ως ομιλούμενη γλώσσα όσο και ως
η γλώσσα της παιδείας, και η Ορθόδοξη Εκκλησία παρείχαν τη
συνέχεια διά μέσου των αιώνων. Αυτά τα δύο ουσιώδη συστατικά ενός σύγχρονου έθνους υπήρχαν ήδη πριν από τον 18ο αιώνα,
έχοντας πίσω τους μια μακρά παράδοση. Όμως τι συνέβαινε με
τα πολιτικά και πολιτισμικά συστήματα υπό τα οποία ζούσαν οι
ελληνόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί αυτούς τους αιώνες; Υπήρχαν αρκετά διαφορετικά συστήματα και ο ρόλος τον οποίο έπαιζαν οι ελληνόφωνοι στο καθένα από αυτά ήταν διαφορετικός.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχε μέχρι το 1453, αλλά η κατάρρευσή της είχε αρχίσει δυόμισι αιώνες νωρίτερα. Το αποφασιστικό πλήγμα που διέλυσε την πολιτική ενότητα του ελληνόφωνου χριστιανικού κόσμου του Βυζαντίου δεν προήλθε από την
Ανατολή ή το ισλάμ, αλλά από την καθολική Δύση. Το 1204 οι ιππότες της Δ΄ Σταυροφορίας, που τους έλειπαν τα αναγκαία χρήματα για να φτάσουν στους Αγίους Τόπους, παρεξέκλιναν από
την πορεία τους και επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Στο
όνομα ενός ιερού πολέμου, χριστιανοί διαγούμισαν την πλουσιότερη και πολυπληθέστερη πόλη της μεσαιωνικής χριστιανοσύνης. Με τα λόγια του Στίβεν Ράνσιμαν, συγγραφέα μιας κλασικής ιστορίας των σταυροφοριών: «Δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερο έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας από την Δ΄ Σταυροφο•
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ρία».12 Οκτακόσια χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2004, ο πάπας Ιωάννης-Παύλος Β΄ απηύθυνε μια ιστορική αίτηση συγγνώμης γι’ αυτό στον ομόλογό του πατριάρχη Βαρθολομαίο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Οι Βυζαντινοί θα ανασυγκροτούνταν και θα ανακτούσαν την
πρωτεύουσά τους το 1261. Όμως ένα οικοδόμημα που είχε καταστραφεί δεν μπορούσε να επισκευαστεί. Από το 1204 οι ελληνόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί ήταν υποχρεωμένοι να συνηθίσουν τη ζωή σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, στον οποίο κυβερνούσαν αφέντες οι οποίοι ήταν συνήθως σε θανάσιμο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Μερικοί ελληνόφωνοι παρέμειναν υπήκοοι
του Βυζαντινού αυτοκράτορα ή των τοπικών υποτελών του, οι
οποίοι ήταν ορθόδοξοι. Άλλοι ελληνόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί βρέθηκαν υπό την εξουσία Γάλλων ή Ιταλών, οι οποίοι ήταν
ρωμαιοκαθολικοί. Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι ελληνόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί κατέληξαν να περιληφθούν μέσω κατακτήσεων στη συνεχώς διευρυνόμενη μουσουλμανική αυτοκρατορία των Οθωμανών Τούρκων.
Από το 1261 έως το 1453 το «κολοβό» κράτος του Βυζαντίου
ήταν η Κωνσταντινούπολη και η συνεχώς συρρικνούμενη ενδοχώρα της. Υπήρχαν επίσης απομονωμένες δεσποτείες στη διάρκεια διαφορετικών περιόδων: στη δύση το δεσποτάτο της Ηπείρου, στον νότο το δεσποτάτο του Μοριά (η μεσαιωνική και μεταγενέστερη ονομασία της Πελοποννήσου) και στην ανατολή η
αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, στη νότια ακτή του Εύξεινου
πόντου, η οποία διατηρήθηκε περισσότερο από όλες, μέχρι το
1461. Στη διάρκεια του 14ου και του 15ου αιώνα αυτά τα τελευταία βυζαντινά προκεχωρημένα φυλάκια, στα οποία περιλαμβανόταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν απλώς πόλεις-κράτη λιγότερο ισχυρές ή πλούσιες από τις μεγάλες ιταλικές ναυτικές πόλεις-κράτη της Βενετίας και της Γένοβας, με τις οποίες ήταν υποχρεωμένες να ανταγωνίζονται.
Αλλού την εξουσία είχαν οι απόγονοι και διάδοχοι των σταυροφόρων. Στην Πελοπόννησο, μέχρι την προσωρινή ανάκτησή
της από τους Βυζαντινούς, για πάνω από εκατό χρόνια, στον 13ο
και στις αρχές του 14ου αιώνα, άνθησε ένα ανεξάρτητο κράτος
υπό την κυριαρχία εποίκων Γάλλων αριστοκρατών. Στην ανατολή η Κύπρος με τον ελληνόφωνο ορθόδοξο πληθυσμό της είχε
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περιέλθει στην εξουσία των σταυροφόρων πριν από το 1204. Εκεί
η γαλλική δυναστεία των Λουζινιάν κυβερνούσε το βασίλειο της
Κύπρου και της Ιερουσαλήμ μέχρι το 1479, όταν ο έλεγχος περιήλθε στη Βενετία για έναν σχεδόν αιώνα, μέχρι την κατάκτηση του
νησιού από τους Οθωμανούς το 1571. Οι Βενετοί κατείχαν επίσης
την Κρήτη από το 1211 έως το 1669 και είχαν τον έλεγχο των
Επτανήσων μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας της Βενετίας το 1797.
Η Κρήτη υπό τους Βενετούς, ιδίως τον 16ο και στις αρχές του
17ου αιώνα, γνώρισε μια εξαιρετική άνθηση των τεχνών. Εμφανίστηκε μια διακριτή σχολή αγιογραφίας. Θεατρικά έργα και ποιήματα γράφτηκαν στην κρητική διάλεκτο, παραστάσεις γίνονταν
στις κύριες πόλεις. Σε αυτά τα έργα το πνεύμα της ιταλικής Αναγέννησης συνδυαζόταν με την τοπική παράδοση, ακριβώς όπως
συνέβαινε με τα έργα του Σαίξπηρ και των συγχρόνων του στην
Αγγλία την ίδια ακριβώς περίοδο. Η βενετική Κρήτη έδωσε στον
κόσμο τον ζωγράφο Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, γνωστότερο στη Δύση ως Ελ Γκρέκο. Το Κάστρο, γνωστό επίσης ως Χάνδακας (το
σύγχρονο Ηράκλειο), πρωτεύουσα της Κρήτης, ήταν μια πολιτισμένη πόλη όπως άλλες πόλεις στην Ευρώπη στις αρχές του 17ου
αιώνα. Κρήτες αριστοκράτες, έμποροι και βιοτέχνες ταυτίζονταν
με το νησί τους και τον σύνθετο ελληνικό και ιταλικό τρόπο ζωής.
Τέλος, υπήρχε η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η επέκταση των Οθωμανών στην Ευρώπη, στην άλλη πλευρά του Βοσπόρου, άρχισε τη δεκαετία του 1340, παραδόξως με τη μορφή μισθοφόρων τους οποίους στρατολόγησε η μια παράταξη εναντίον
της άλλης σε έναν βυζαντινό δυναστικό πόλεμο. Το 1669 η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνόφωνων είχε γίνει υποτελής λαός
εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ελληνόφωνοι αποκλείονταν από πολλά προνόμια που ανήκαν μόνο στους μουσουλμάνους και υφίσταντο ειδικούς φόρους και απαγορεύσεις. Όμως
δεν υφίσταντο συστηματικές διώξεις, όπως οι «αιρετικοί» στη
μεσαιωνική και την πρώιμη σύγχρονη Ευρώπη. Οι Οθωμανοί δεν
επιδίωξαν ποτέ να επιβάλουν ομοιομορφία στους υπηκόους τους.
Υπό τους σουλτάνους, ορθόδοξοι χριστιανοί με ελληνική παιδεία
ανήλθαν κοινωνικά και αποτέλεσαν μια αριστοκρατία και μια
ελίτ οι οποίες θα κατείχαν σημαντική εξουσία και επιρροή εντός
του οθωμανικού συστήματος χωρίς να χάσουν τίποτε από τη διακριτή θρησκευτική ταυτότητά τους.
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Αυτοί είναι λοιπόν οι πολιτικοί και πολιτισμικοί πρόγονοι του
ελληνικού έθνους-κράτους, η γενεαλογία του ή το «οικογενειακό δέντρο» του. Ακριβώς όπως οποιοδήποτε πραγματικό οικογενειακό δέντρο, έτσι και το οικογενειακό δέντρο του ελληνικού
έθνους-κράτους περιλαμβάνει το «μαύρο πρόβατό» του, εκείνους τους οποίους οι μεταγενέστερες γενιές μάλλον θα προτιμούσαν να ξεχάσουν. Η κληρονομιά των σταυροφόρων από τη
Δύση ή ενός οθωμανικού πολιτισμού που επιβλήθηκε με την κατάκτηση από την Ανατολή μπορεί να μην εκτιμώνται πολύ από
τους περισσότερους σημερινούς Έλληνες, ιδίως όταν συγκρίνονται με την πιο μακρινή δόξα της αρχαίας Ελλάδας ή του Βυζαντίου. Όμως, μας αρέσει ή όχι, αυτοί και άλλοι παράδρομοι της
ύστερης μεσαιωνικής και της πρώιμης σύγχρονης ιστορίας θα
έπαιζαν εξίσου μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου
ελληνικού έθνους. Η ιστορία αυτής της διαμόρφωσης ξεκινά στις
αρχές του 18ου αιώνα.
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Κ Ε ΦΑ Λ Α ΙΟ 1

Η Ανατολή συναντά τη Δύση;
1718-1797

Το ελληνικό έθνος-κράτος θα γεννιόταν από μια σειρά συνα-

ντήσεων ανάμεσα στη χριστιανική Ευρώπη και την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, από το σώμα της οποίας θα αποκοβόταν κυριολεκτικά. Αυτές οι συναντήσεις άρχισαν σε μια περίοδο σχετικά
ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα σε αυτούς τους παραδοσιακά
εμπόλεμους αντιπάλους.
Η οθωμανική επέκταση στην Ευρώπη είχε λήξει με τη δεύτερη πολιορκία της Βιέννης το 1683. Ωστόσο η ειρήνη δε θα εγκαθίστατο αμέσως. Οι Αυστριακοί και οι Βενετοί θα διεξήγαν δύο
ακόμη πολέμους και η Ρωσία έναν πόλεμο εναντίον των Οθωμανών πριν να εγκαθιδρυθούν σχετικά σταθερά, υπερασπίσιμα και
κατά το μάλλον ή ήττον αμοιβαία συμφωνημένα σύνορα ανάμεσα στη μουσουλμανική Τουρκία και τη χριστιανική Ευρώπη. Αυτά τα σύνορα επικυρώθηκαν με τη συνθήκη του Πασσάροβιτς,
την οποία υπέγραψαν οι Αψβούργοι και οι Οθωμανοί τον Ιούλιο
του 1718.
Δυτικά η Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος οριοθετούσαν τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στον βορρά τα φυσικά σύνορα καθόριζε ο ποταμός Δούναβης, από το Βελιγράδι, όπου ο ρους του στρέφεται προς ανατολάς, έως τον Εύξεινο πόντο, στον οποίο εκβάλλει. Στην ευρωπαϊκή πλευρά αυτών των τριών φυσικών συνόρων βρίσκονται τρεις ενδιάμεσες
ζώνες ή παραμεθόριες περιοχές. Η πρώτη ήταν τα Επτάνησα δυτικά της ηπειρωτικής Ελλάδας, από την Κέρκυρα στον βορρά
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μέχρι το Τσιρίγο (αρχαία και σύγχρονα Κύθηρα) στον νότο. Η
δεύτερη ζώνη ήταν οι ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, βορείως του Δούναβη. Η τρίτη ήταν οι βόρειες ακτές του
Εύξεινου πόντου και η ενδοχώρα τους. Σε όλες αυτές τις παραμεθόριες περιοχές ελληνόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί κατείχαν
θέσεις ελίτ και απολάμβαναν τα οφέλη του πλούτου και της παιδείας. Σε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην Ανατολή και τη
Δύση.

Π Α ΡΑ Μ ΕΘΌΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧ ΈΣ
Στα Επτάνησα συνεχιζόταν η βενετική εξουσία, που είχε εγκαθιδρυθεί την επαύριον της Δ΄ Σταυροφορίας. Τον 18ο αιώνα οι
συνθήκες παρέμεναν σε πολύ μεγάλο βαθμό παρόμοιες με εκείνες που υπήρχαν στη βενετική Κρήτη μέχρι την οθωμανική κατάκτηση, η οποία ολοκληρώθηκε το 1669. Πολλοί Κρήτες των
ανώτερων τάξεων, οι οποίοι είχαν συνδεθεί με την εμπνευσμένη
από την Αναγέννηση κουλτούρα του νησιού τους, βρήκαν στη
συνέχεια καταφύγιο στα Επτάνησα. Αυτή την εποχή σχεδόν όλοι
όσοι εγκαθίσταντο μόνιμα στα Επτάνησα ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί και στην καθημερινή ζωή μιλούσαν την τοπική ελληνική
διάλεκτο. Όμως η επίσημη γλώσσα ήταν η ιταλική. Οι αριστοκράτες έστελναν τους γιους τους να σπουδάσουν σε σχολεία και
πανεπιστήμια της Ιταλίας. Με αυτό τον τρόπο, στη διάρκεια αυτού του αιώνα, οι ιδέες της Δύσης άρχισαν να διεισδύουν στα
Επτάνησα μέσω των πιο εύπορων τμημάτων της κοινωνίας. Μόνο η γαιοκτημονική αριστοκρατία μπορούσε να έχει πρόσβαση
σε αυτή την παιδεία, έτσι δεν ήταν ιδιαιτέρως πιθανό η παιδεία
τους να οδηγήσει σε ιδέες υπέρ της επαναστατικής αλλαγής.
Στη διάρκεια του 18ου αιώνα οι μορφωμένοι κάτοικοι των Επτανήσων ήταν πιστοί και αφοσιωμένοι στο νησί τους, στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας.
Η δεύτερη παραμεθόρια περιοχή, οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, αποτελεί σήμερα τμήμα
της Ρουμανίας. Κι εδώ υπήρχε σημαντικός ελληνόφωνος αυτόχθων πληθυσμός. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν ορθόδοξοι χρι•
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στιανοί, οι οποίοι μιλούσαν την προερχόμενη από τη λατινική
γλώσσα την οποία γνωρίζουμε σήμερα ως ρουμανική και που
τότε αποκαλούνταν βλαχική. Η συνθήκη του Πασσάροβιτς του
1718 επιβεβαίωνε την οθωμανική επικυριαρχία, αλλά όχι την
άμεση οθωμανική εξουσία. Κατά συνέπεια οι σουλτάνοι διόριζαν έμπιστους εκπροσώπους τους, ηγεμόνες οι οποίοι προέρχονταν από τους πλουσιότερους και πιο μορφωμένους ορθόδοξους χριστιανούς υπηκόους που ήταν εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ελίτ ήταν ένα είδος οιονεί αριστοκρατίας που είχε αναπτυχθεί στην υπηρεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι τα μέλη αυτής της
ελίτ έγιναν γνωστά συλλογικά ως Φαναριώτες, από την ονομασία της περιοχής Φανάρι, όπου ήταν (και εξακολουθεί να είναι)
η έδρα του Πατριαρχείου. Ανεξαρτήτως της μητρικής γλώσσας
τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μορφώνονταν στην ελληνική. Με
αυτή την έννοια οι Φαναριώτες θα μπορούσαν να θεωρηθούν
Έλληνες, παρότι με σύγχρονους «εθνοτικούς» όρους πολλοί δεν
ήταν.
Από τα τέλη του 17ου αιώνα το οθωμανικό κράτος ανέθετε
στα μέλη αυτής της ομάδας σημαντικά κρατικά αξιώματα, ιδίως
αξιώματα που απαιτούσαν τη γνώση διαφόρων γλωσσών και
υψηλό βαθμό παιδείας. Σε μια εποχή κατά την οποία η επέκταση με στρατιωτικά μέσα είχε δώσει τη θέση της στη νέα τέχνη
της διπλωματίας, η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρειαζόταν ένα
σώμα διπλωματών με μόρφωση και προσόντα. Στη διάρκεια του
18ου αιώνα αυτοί οι πολυτάλαντοι ορθόδοξοι χριστιανοί γλωσσομαθείς, στους οποίους οι Οθωμανοί έδιναν συχνά τον τίτλο
του «δραγουμάνου» (διερμηνέα), άρχισαν να ενσωματώνονται
όλο και περισσότερο στο οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης.
Για πάνω από εκατό χρόνια, από το 1711 μέχρι το ξέσπασμα
της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, με σύντομες διακοπές στη
διάρκεια πολέμων, Φαναριώτες ηγεμόνες κυβερνούσαν τη Μολδαβία και τη Βλαχία. Ο ανταγωνισμός για τη θέση του ηγεμόνα
ήταν μεγάλος και η παραμονή σε αυτό το αξίωμα συνήθως ήταν
σύντομη. Κανένας διάδοχός του δεν παρέμεινε σε αυτό το αξίωμα τόσο μακρύ διάστημα όσο ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, ο
οποίος, ύστερα από μια σύντομη περίοδο στη Βλαχία και κατόπιν στη Μολδαβία, θα ασκούσε επί έντεκα χρόνια την αδιαμφι•
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σβήτητη εξουσία του στο Βουκουρέστι, την πρωτεύουσα της
Βλαχίας, από το 1719 μέχρι τον θάνατό του το 1730.
Ακριβώς όπως η ελληνόφωνη αριστοκρατία των Επτανήσων
ήταν συνεχώς και χωρίς αμφισβητήσεις πιστή στη Βενετία, η συντριπτική πλειοψηφία των Φαναριωτών ταυτιζόταν με το οθωμανικό κράτος σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Πράγματι, η
έκταση της εξουσίας τους ήταν τόσο ευρεία και η εμπιστοσύνη
την οποία απήλαυναν ήταν τόσο μεγάλη, που το δεύτερο ήμισυ
του 18ου αιώνα ο σίγουρος δρόμος για να προαχθούν οι ορθόδοξοι χριστιανοί εντός του οθωμανικού συστήματος ήταν η ελληνική γλώσσα και οι εκπαιδευτικοί θεσμοί των πλούσιων Φαναριωτών και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η τρίτη παραμεθόρια περιοχή ήταν η Κριμαία και τμήματα
της σημερινής Ουκρανίας. Αυτή η περιοχή εισέρχεται στην ιστορία μας μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1770. Από το 1768 μέχρι το 1774 οι Ρώσοι και οι Οθωμανοί ήταν σε πόλεμο. Οι Ρώσοι
νίκησαν, και έτσι απέκτησαν τον έλεγχο της ακτής και της ενδοχώρας βορείως του Εύξεινου πόντου. Η ρωσο-τουρκική σύγκρουση προκάλεσε αναταραχή στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, οι
οποίες για ένα διάστημα πέρασαν υπό ρωσικό έλεγχο, και καταστροφή στην Πελοπόννησο και σε μερικά νησιά του Αιγαίου.
Στα τέλη του 1769 ο ρωσικός στόλος, που ξεκίνησε από την Αγία
Πετρούπολη, εισήλθε για πρώτη φορά στην ανατολική Μεσόγειο
μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ. Μια χλιαρή προσπάθεια των
Ρώσων να παρακινήσουν τους ελληνόφωνους ομοθρήσκους να
ξεσηκωθούν πυροδότησε ανταρσίες στην Πελοπόννησο και την
Κρήτη. Όταν ο ρωσικός στόλος αποσύρθηκε, οι ανταρσίες αυτές συντρίφτηκαν εύκολα. Τα Ορλωφικά (που αποκλήθηκαν έτσι
από το όνομα του Ρώσου ναυάρχου κόμη Ορλώφ) αναφέρονται
συχνά ως ένα είδος πρωτοεθνικής επανάστασης. Όμως στη διάρκειά τους δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα της αυτοδιάθεσης των χριστιανών κατοίκων της Πελοποννήσου ή των νησιών. Αν οι εξεγέρσεις ήταν επιτυχείς και αν η Ρωσία είχε υλοποιήσει την υπόσχεσή της για στρατιωτική στήριξη, οι τοπικοί πληθυσμοί θα είχαν αλλάξει απλώς τον έναν ξένο αφέντη με έναν άλλον.
Μια πιο σημαντική συνέπεια του πολέμου ήταν ο τρόπος με
τον οποίο η Ρωσία υπό τη Μεγάλη Αικατερίνη επέλεξε να εποικίσει και να διοικήσει τα νεοαποκτημένα εδάφη βορείως του Εύ•
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ξεινου πόντου, τα οποία εκείνη την εποχή ονομάστηκαν «Νέα
Ρωσία». Από το 1770 περίπου το ρωσικό κράτος άρχισε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επανεγκατάστασης σε αυτές τις περιοχές
των οικογενειών των ορθόδοξων χριστιανών οι οποίες είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λόγω των μαχών. Εκτιμάται ότι το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα 250.000 Οθωμανοί χριστιανοί ενθαρρύνθηκαν να μεταναστεύσουν στη «Νέα Ρωσία».1
Στα τέλη του 18ου αιώνα μεγάλο μέρος του εμπορίου που διεξαγόταν στη νότια Ρωσία μέσω του Εύξεινου πόντου και του
Δνείπερου ήταν στα χέρια αυτών των ελληνόφωνων υπηκόων του
τσάρου. Στα ταλαντούχα μέλη αυτού του πληθυσμού μεταναστών δόθηκαν θέσεις ευθύνης στη ρωσική κυβέρνηση και στον
ρωσικό στρατό. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, και με πρωτοβουλία της Αικατερίνης, δημιουργήθηκαν η Μαριούπολη και
η Σεβαστούπολη, με τα εμφανώς ελληνικά ονόματά τους. Την
ίδια περίοδο αναπτύχθηκαν η Οδησσός, πόλη με λιμάνι στον Εύξεινο πόντο, και το Ταγκανρόγκ, πόλη με λιμάνι στην Αζοφική
θάλασσα. Αυτές οι δύο πόλεις είχαν μεγάλο ελληνόφωνο πληθυσμό. Μάλιστα τη δεκαετία του 1780 η Αικατερίνη και οι υπουργοί της σχεδίαζαν να επανεγκαθιδρύσουν τη χριστιανική ορθόδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αν αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο είχε υλοποιηθεί, δε
θα είχε αφήσει κανένα περιθώριο για ανεξάρτητο ελληνικό
έθνος-κράτος. Όμως το 1792, στο τέλος ενός ακόμη πολέμου με
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μολονότι τα κέρδη της Ρωσίας
ήταν σημαντικά, φάνηκε ξεκάθαρα πως η οθωμανική πρωτεύουσα δεν ήταν εύκολο να καταληφθεί. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε
σιωπηλά.
Για μία ακόμη φορά, όπως στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, η
ελληνική ελίτ στα νεοαποκτημένα εδάφη της νότιας Ρωσίας προερχόταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως αυτή τη φορά
δεν ήταν άρχουσα ελίτ. Ο νεοαποκτημένος πλούτος και η κοινωνική θέση της οφείλονταν στις επιχειρηματικές δεξιότητες τις
οποίες ευνόησαν οι πολιτικές της Αικατερίνης. Αυτή η ελίτ δεν
ήταν μια αριστοκρατία, αλλά μια μεσαία τάξη. Σε σχέση με άλλες πλευρές, η στάση αυτής της ελίτ ήταν παρόμοια με τη στάση της αντίστοιχης ελίτ στις άλλες δύο παραμεθόριες περιοχές.
•
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Ήταν μια ομάδα η οποία είχε κάθε λόγο να είναι πιστή και αφοσιωμένη πρωταρχικά στο κράτος που τη στήριζε και καθιστούσε εφικτές τις δραστηριότητές της, δηλαδή στη συγκεκριμένη
περίπτωση στη Ρωσία.
Τέλος, το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα θα δημιουργούνταν
μια τέταρτη «παραμεθόρια περιοχή», στην οποία ελληνόφωνοι
ορθόδοξοι χριστιανοί θα αλληλοεπιδρούσαν με Δυτικούς Ευρωπαίους. Σε αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες παραμεθόριες
περιοχές, αυτή η περιοχή δεν ήταν ένας ενιαίος χώρος και ούτε
ήταν κοντά σε σύνορα, αλλά αποτελούνταν από μια σειρά τοπικών κοινοτήτων τις οποίες είχαν δημιουργήσει επιχειρηματίες και έμποροι σε λιμάνια και εμπορικά κέντρα της χριστιανικής ηπείρου: στη Βενετία, στη Βιέννη, στην Τεργέστη, στο Λιβόρνο, στη Μασσαλία, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ. (Αργότερα θα δημιουργούνταν και άλλες τέτοιες κοινότητες ακόμη μακρύτερα.) Αυτές οι διάσπαρτες κοινότητες ελληνόφωνων ήταν
οι σκαπανείς της μεταγενέστερης παγκόσμιας ελληνικής διασποράς.
Και αυτή η εξέλιξη ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέπεια του
ρωσο-οθωμανικού πολέμου του 1768-1774, μολονότι είχε αρχίσει
πολύ νωρίτερα. Η συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, η οποία
έβαλε τέλος στον πόλεμο, επέτρεψε να αποκτήσουν νέα εμπορικά προνόμια οι Οθωμανοί χριστιανοί έμποροι, οι οποίοι τώρα
είχαν σε κάποιο βαθμό την τυπική προστασία της Ρωσίας. Όμως
υπήρχε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους εμπόρους που
είχαν εγκατασταθεί προσφάτως στη Ρωσία και τους εμπόρους
που είχαν δημιουργήσει εμπορικά κέντρα στη Δύση. Στη «Νέα
Ρωσία» η εγκατάσταση εκεί των ελληνικών εμπορικών κοινοτήτων και η ευημερία τους ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμένης πολιτικής της Ρωσίας. Στη Δύση η ίδια διαδικασία συντελούνταν αυθόρμητα σε πολλά διαφορετικά κέντρα. Ως αποτέλεσμα, οι κοινότητες στη Δυτική Ευρώπη μπορούσαν να αναπτύξουν πιο ανεξάρτητη πολιτική σκέψη απ’ ό,τι οι ομόλογες κοινότητες στη Ρωσία ή η αριστοκρατία των Επτανήσων ή οι Φαναριώτες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Όπως ήταν ίσως προβλεπόμενο, οι πιο
δραστήριες προετοιμασίες για την επανάσταση θα πραγματοποιούνταν, αν και μόλις τα τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα, σε
αυτές τις κοινότητες των εμπόρων στη Δυτική Ευρώπη.
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ΔΙ Α ΣΧ ΙΖΟΝ ΤΑ Σ ΤΑ ΣΥ ΝΟΡΑ:
Α ΝΘΡΩΠΟΙ, ΙΔΕΕΣ, Α ΓΑΘΑ ΣΕ Κ Ι Ν ΗΣΗ
Αυτές ήταν οι τέσσερις παραμεθόριες περιοχές στις οποίες στη
διάρκεια του 18ου αιώνα συντελέστηκε η αλληλεπίδραση ανάμεσα στη χριστιανική Ευρώπη και τη μουσουλμανική αυτοκρατορία των Οθωμανών. Και στις τέσσερις περιοχές ελληνόφωνοι
ορθόδοξοι χριστιανοί κατείχαν θέσεις στην ελίτ.
Τα μέλη αυτών των ελίτ μετακινούνταν εξαιρετικά εύκολα,
και όχι μόνο σε κατευθύνσεις που μπορεί να ήταν αναμενόμενες. Κάτοικοι των Επτανήσων πήγαιναν στη Βενετία ή ελληνόφωνοι πήγαιναν από τη Βενετία στα Επτάνησα, οι Φαναριώτες
μετακινούνταν ανάμεσα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και στην
Κωνσταντινούπολη, έποικοι και έμποροι ανάμεσα στις νέες κατοικίες τους και στις επαρχίες της καταγωγής τους. Μια ματιά
στη σταδιοδρομία μερικών από τα διασημότερα μέλη αυτών των
ελίτ αποκαλύπτει μια αξιοσημείωτη κινητικότητα σε μια εποχή
που τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ήταν πάντα αργά, δύσκολα και μερικές φορές επικίνδυνα. Ας πάρουμε την περίπτωση
του Ευγένιου Βούλγαρη. Μέλος αριστοκρατικής οικογένειας της
Κέρκυρας και γεννημένος το 1716, ο Βούλγαρης έμεινε για σπουδές, για να γράψει και να διδάξει στην Άρτα της Ηπείρου, στη
Βενετία, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στην αυτοδιοικούμενη ορθόδοξη μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους, στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, στο Ιάσιο (πρωτεύουσα της Μολδαβίας) και στη γερμανική πόλη Λειψία. Υπό την πατρονία της
Μεγάλης Αικατερίνης ο Βούλγαρης θα γινόταν ένας από τους
πρώτους ορθόδοξους επισκόπους στα εδάφη της «Νέας Ρωσίας», στις βόρειες ακτές του Εύξεινου πόντου. Τα τελευταία
χρόνια της ζωής του τα έζησε στην αυλή της Αικατερίνης στην
Αγία Πετρούπολη, όπου πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Έτσι οι συνεχείς μετακινήσεις του Βούλγαρη περιλάμβαναν και τις τρεις
παραμεθόριες περιοχές ανάμεσα στην Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και ευρωπαϊκά κέντρα όπως η Βενετία και η Λειψία, την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αρκετές επαρχίες της στη νότια Ευρώπη.
Ο κόσμος στον οποίο κατά τον 18ο αιώνα μετακινούνταν άνθρωποι όπως ο Βούλγαρης χαρακτηρίστηκε τον 21ο αιώνα «ορ•
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θόδοξη κοινοπολιτεία».2 Ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει ένα
αίσθημα κοινότητας που βασιζόταν στην κοινή θρησκεία και την
κοινή ελληνική παιδεία. Αυτή η «κοινοπολιτεία» δεν είχε κάποιο
γεωγραφικό κέντρο. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως η κεντρική περιοχή της ήταν το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης,
γνωστό σήμερα ως Βαλκάνια, αλλά η «κοινοπολιτεία» διατηρούνταν χάρη στους δεσμούς με τη Ρωσία από τη μια, και την
Ανατολία και τμήματα της Μέσης Ανατολής από την άλλη. Η
«ορθόδοξη κοινοπολιτεία» συνένωνε ευρύ φάσμα λαών, οι οποίοι
αργότερα θα σφυρηλατούσαν διακριτές και συχνά ανταγωνιστικές εθνικές ταυτότητες: Σέρβους, Βουλγάρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς, Ουκρανούς, Αλβανούς (μερικούς αλλά όχι όλους), καθώς και Έλληνες. Η συλλογική ταυτότητα αυτής της «κοινοπολιτείας», αν και χαλαρή, μπορούσε να υπερβαίνει τη διαφορετική πολιτική νομιμοφροσύνη των διαφόρων ελίτ στις παραμεθόριες περιοχές.
Με αυτή την «κοινοπολιτεία» του 18ου αιώνα συνδέονται δύο
μετασχηματιστικά επιτεύγματα. Το ένα είναι η ανάπτυξη της
παιδείας σε συνδυασμό με την κυκλοφορία τυπωμένων βιβλίων
στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα και τη διάδοση της κοσμικής
παιδείας, προσαρμοσμένης και μεταφρασμένης από τη Δύση.
Το άλλο επίτευγμα είναι η επέκταση του εμπορίου. Από την
οπτική της μεταγενέστερης εθνικής ιστορίας, και τα δύο επιτεύγματα θεωρούνται πρόδρομοι που άνοιξαν τον δρόμο για την
επανάσταση τη δεκαετία του 1820. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Ο Ελληνικός Διαφωτισμός, όπως έγινε γνωστός, ήταν ουσιαστικά μια διαδικασία διάδοσης ιδεών από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τα γερμανικά κράτη προς την ανατολή και τον νότο, διάδοση που απέκτησε αυξανόμενη ορμητικότητα το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα. Πολλά κείμενα που εκδίδονταν τυπωμένα ή
κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφα ήταν μεταφράσεις ή προσαρμογές ιδίως επιστημονικών και φιλοσοφικών έργων. Αξίζει να θέσουμε το ερώτημα πόσο φωτισμένοι ήταν αυτοί οι «διαφωτιστές». Οι άνθρωποι αυτοί αποκλήθηκαν έτσι εκ των υστέρων,
από τη δεκαετία του 1940.3 Οι περισσότεροι από αυτούς πίστευαν
ότι ο ήλιος γυρνάει γύρω από τη γη, όπως εξακολουθούσε να διδάσκει η Εκκλησία. Συνιστά ειρωνεία το γεγονός ότι ο πρώτος
•
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που παρουσίασε, αν και με περιορισμούς, τη φυσική του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα στην ελληνική γλώσσα σε ένα βιβλίο
που εκδόθηκε στη Λειψία το 1766 ήταν ένας μελλοντικός επίσκοπος της «Νέας Ρωσίας», ο Νικηφόρος Θεοτόκης. Μόλις στα τέλη του 18ου αιώνα εμφανίστηκαν άνθρωποι που έγραφαν στα
ελληνικά οι οποίοι άρχισαν να αμφισβητούν την αλήθεια της εξ
αποκαλύψεως θρησκείας ή να ασκούν κριτική στην Εκκλησία ως
θεσμό, αλλά ακόμη και τότε ήταν πολύ σπάνιες περιπτώσεις.4
Αυτή η κατάσταση ερχόταν σε έκδηλη αντίθεση με τον Διαφωτισμό στη Γαλλία. Πράγματι, πολλοί από αυτούς τους «διαφωτιστές» ήταν μέλη του κλήρου, κάτι φυσικό, αφού ο μεγάλος πάτρονας αυτών των πρώιμων προόδων της ελληνικής παιδείας τον
18ο αιώνα ήταν η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσον αφορά την
πολιτική, μερικοί «διαφωτιστές» ήταν μεταρρυθμιστές και πολλοί ενδιαφέρονταν για την πολιτική θεωρία. Όμως κανένας δεν
ήταν με οποιαδήποτε έννοια δημοκράτης, πόσω μάλλον επαναστάτης.
Για τους μεταγενέστερους, υποδειγματικός από πολλές απόψεις ήταν ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, τον οποίο συναντήσαμε
νωρίτερα ως έναν από τους πρώτους Φαναριώτες ηγεμόνες της
Βλαχίας και της Μολδαβίας, ο οποίος διατήρησε το αξίωμά του
για περισσότερο χρόνο από όλους τους μεταγενέστερους. Ο πατέρας του είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Ο ίδιος
είχε ταξιδέψει ελάχιστα, κάτι ασυνήθιστο. Όπως ο πατέρας του,
ο Νικόλαος γνώριζε, εκτός από τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα,
την αρχαία ελληνική, τη λατινική, την ιταλική, τη γαλλική, την
οθωμανική τουρκική, την αραβική και την περσική γλώσσα. Προς
το τέλος της ζωής του πρόσθεσε σε αυτές τη γνώση της εβραϊκής. Ως ηγεμόνας, εισήγαγε στη νοτιοανατολική Ευρώπη το πρότυπο του «πεφωτισμένου δεσπότη», αναμορφώνοντας το παλιό
φεουδαρχικό σύστημα και ενθαρρύνοντας την ίδρυση σχολείων.
Ο Μαυροκορδάτος ήταν πράγματι φιλόσοφος ηγεμόνας. Ανάμεσα στα έργα του που διασώθηκαν είναι ένα βιβλίο αποφθεγμάτων το οποίο έγραψε ως απάντηση στα διασημότερα έργα
του Γάλλου ευγενούς Λα Ροσφουκό. Συνέγραψε επίσης μια πραγματεία για την τέχνη της εξουσίας. Δοκίμια του Μαυροκορδάτου εγκωμιάζουν τα βιβλία και την ανάγνωση και καταδικάζουν
το κάπνισμα. Μια μακροσκελής πραγματεία του για τους σύγ•
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χρονους τρόπους συμπεριφοράς θεωρήθηκε από μερικούς το
πρώτο «σύγχρονο ελληνικό» μυθιστόρημα.5
Αν υπήρξε πραγματικά ελληνικός «Διαφωτισμός», αυτός δεν
είχε καμιά πρωτότυπη συνεισφορά στη φιλοσοφία ή στην επιστήμη. Αυτοί οι πρωτοπόροι μπορεί να μη συνέβαλαν στον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Όμως έκαναν μια πολύ σημαντική ανακάλυψη, η οποία θα είχε τεράστιες επιπτώσεις στη δική τους
σφαίρα. Ήταν η ανακάλυψη του εαυτού τους.
Αυτή η ανακάλυψη ξεκίνησε με τη γεωγραφία. Άρχισαν να
εμφανίζονται γεωγραφικές πραγματείες γραμμένες στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα και βασισμένες σε μεγάλο βαθμό σε δυτικές πηγές, η πρώτη το 1716, η δεύτερη το 1728. Ο στόχος των
συγγραφέων ήταν σαφώς παιδαγωγικός, ενώ τα έργα αυτά κάλυπταν ολόκληρο τον κόσμο. Όταν όμως έπρεπε να προσαρμόσουν τις περιγραφές τις οποίες έβρισκαν στις πηγές τους για
μια χώρα που αποκαλούνταν «Graecia», θεωρούσαν ότι έπρεπε
να στηριχθούν στις διαθέσιμες και οικείες πηγές στη γλώσσα
τους: στα χρονικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.6
Το αποτέλεσμα ήταν ένα παράξενο υβρίδιο γεωγραφίας και
ιστορίας, ριζικά διαφορετικών τρόπων θεώρησης των ίδιων πραγμάτων, του σύγχρονου δυτικού και του μεσαιωνικού ανατολικού
τρόπου. Όταν το 1760 ο Γεώργιος Φατζέας εξέδωσε στη Βενετία
το έργο Γραμματική γεωγραφική (ελεύθερη προσαρμογή από ένα
αγγλικό έργο του τέλους του 17ου αιώνα), οι αναγνώστες του βιβλίου του ανακάλυψαν ότι αποκαλούνταν αδιακρίτως «Ρωμαίοι»,
«Έλληνες» και «Γραικοί». Τον πρώτο όρο τον χρησιμοποιούσαν
οι Βυζαντινοί για τους ίδιους, και σε παραλλαγή («Ρωμιοί») τον
χρησιμοποιούσαν ακόμη οι περισσότεροι ελληνόφωνοι. Εκείνη
την εποχή ο όρος «Έλληνες» χρησιμοποιούνταν συνήθως μόνο
για τους ειδωλολάτρες Έλληνες της αρχαιότητας πριν από τον
χριστιανισμό. Από την άλλη, ο όρος «Γραικοί» (ονομασία προερχόμενη από τα λατινικά) χρησιμοποιούνταν στις ξένες πηγές
του Φατζέα αδιακρίτως τόσο για τους αρχαίους όσο και για τους
σύγχρονους κατοίκους αυτών των περιοχών. Ήταν φυσικό οι όροι
αυτοί να προκαλέσουν σύγχυση στον Φατζέα και στους αναγνώστες του.7
Την ίδια περίοδο οι ελληνόφωνοι αναγνώστες άρχισαν να
εξοικειώνονται με την άποψη ότι στον κόσμο πέρα από την Οθω•
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μανική Αυτοκρατορία κατοικούσαν ομάδες που προσδιορίζονταν χαλαρά ως έθνη. Δεν είχε έρθει ακόμη η εποχή του εθνικισμού, και ακόμη λιγότερο της αυτοδιάθεσης των εθνών-κρατών.
Όμως η συνειδητοποίηση και η φραστική έκφραση των διαφορών που βασίζονταν μάλλον στη γλώσσα, στα έθιμα και στο περιβάλλον παρά στη θρησκεία, όπως συνηθιζόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι θα
οδηγούσαν στην εμφάνιση του εθνικού τρόπου σκέψης στις αρχές του επόμενου αιώνα. Τη δεκαετία του 1780 συγγραφείς που
έγραφαν στην ελληνική γλώσσα άρχισαν να αναφέρονται στον
λαό τους (τον οποίο αποκαλούσαν με ποικίλα ονόματα που προκαλούσαν αμηχανία) ως «έθνος», δίνοντας στη λέξη τη νέα σημασία την οποία αποκτούσε τότε στη Δύση.8
Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας η ιστορική γεωγραφία
προχώρησε ακόμη περισσότερο, παρότι οι αντιλήψεις τις οποίες
προωθούσε εξακολουθούσαν να μην είναι επαναστατικές. Ο Δανιήλ Φιλιππίδης και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς ήταν ξαδέλφια,
γόνοι μιας ανερχόμενης εμπορικής οικογένειας στις Μηλιές του
Πηλίου στη Θεσσαλία. Και οι δύο έγιναν κατώτεροι κληρικοί και
κατόπιν, ως επαγγελματίες δάσκαλοι, πήγαν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ενώ ήταν εκεί, το 1791 εξέδωσαν στη Βιέννη τον
πρώτο τόμο μιας φιλόδοξης πραγματείας με τίτλο Γεωγραφία
νεωτερική. Μεγάλο μέρος της πραγματείας με τον τίτλο «Περί
της Ελλάδος» ήταν μια ενημερωμένη τοπογραφική περιγραφή
της νότιας Βαλκανικής χερσονήσου και των νησιών του Αιγαίου,
ενώ προηγούνταν μια εκατοντασέλιδη «Επιτομή χρονολογική
και ιστορική των μεταβολών της Ελλάδος» από την αρχαιότητα
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Για τους συγγραφείς αυτούς, οι κάτοικοι των περιοχών τις οποίες περιέγραφαν ήταν «νεώτεροι
Έλληνες», οι απόγονοι ενός αρχαίου «έθνους». Μόνο δύο πράγματα εμπόδιζαν αυτούς τους νεότερους Έλληνες να είναι ευτυχείς και ευημερούντες όσο υποτίθεται ότι ήταν οι πρόγονοί τους.
Το ένα ήταν η ατυχής συνήθεια να αντιμάχονται μεταξύ τους
(κατά την άποψη των συγγραφέων, η αρνητική πλευρά της επιφανούς κληρονομιάς)· και το δεύτερο ήταν «η Δεσποτική διοίκησι[ς]» υπό την οποία ζούσαν.
Σε αρκετά σημεία του έργου τους οι δύο εξάδελφοι θρηνούσαν για την απουσία κράτους δικαίου στην Οθωμανική Αυτο•
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κρατορία. Μόνο αυτή η απουσία εμπόδιζε τις ευρωπαϊκές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να είναι πλουσιότερες από
τη Γαλλία. Εντούτοις εξέφραζαν την αφοσίωσή τους στον σουλτάνο. Ακολουθώντας μια πρακτική η οποία αναγόταν στην εποχή της οθωμανικής κατάκτησης, οι δύο συγγραφείς έδιδαν στον
σουλτάνο τον ελληνικό τίτλο «βασιλεύς», που ήταν πάντα ο επίσημος τίτλος των χριστιανών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Το
πρόγραμμά τους, στον βαθμό που είχαν κάποιο πρόγραμμα, ήταν
η εκ των ένδον μεταρρύθμιση της αυτοκρατορίας. Μολονότι μιλούσαν πιο ανοιχτά απ’ ό,τι οι προγενέστεροι συγγραφείς, ο Φιλιππίδης και ο Κωνσταντάς εξακολουθούσαν να μη γράφουν τίποτα που θα ενθάρρυνε τους συμπατριώτες τους να εξεγερθούν
ενάντια στους αφέντες τους. Το αντικείμενο της πολιτικής νομιμοφροσύνης τους, όπως πολλών άλλων μορφωμένων ελληνόφωνων εκείνης της εποχής, μπορούσε να αλλάξει. Ήταν Οθωμανοί υπήκοοι και οι εκκλήσεις τους για μεταρρύθμιση διατυπώνονταν με σεβασμό. Όμως η Γεωγραφία νεωτερική, η οποία εκδόθηκε σε περίοδο πολέμου της αυτοκρατορίας με τη Ρωσία,
έφερε μια ενθουσιώδη αφιέρωση: «Τω υψηλοτάτω και γαληνοτάτω πρίγκηπι κυρίω κυρίω Γρηγορίω Ποτέμκιν αρχιστρατήγω
πάντων των ρωσσικών στρατευμάτων».9 Μετά την Επανάσταση
όμως και οι δύο συγγραφείς θα επέλεγαν να ζήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και
όχι στην ανεξάρτητη Ελλάδα.
Ο βασικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία της ανακάλυψης εαυτού ήταν η γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα ήταν προφανής
και αδιαμφισβήτητος κοινός παρονομαστής, ο οποίος συνέδεε
την ειδωλολατρική αρχαία Ελλάδα, το χριστιανικό Βυζάντιο, τις
σύγχρονες ορθόδοξες ελίτ της νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις
ευρέως διασκορπισμένες αγροτικές κοινότητες, από τις οποίες
η καθεμιά είχε τη δική της διάλεκτο. Το διαβόητο «γλωσσικό ζήτημα» εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1760, όταν η
ελίτ της «ορθόδοξης κοινοπολιτείας» ταυτίστηκε με αυτή τη
γλώσσα σε τέτοιο βαθμό, που θεώρησε αναγκαίο να την κωδικοποιήσει. Το «γλωσσικό ζήτημα» συμπυκνωνόταν στο εξής:
Ποια θα έπρεπε να είναι η σωστή ή «επίσημη» μορφή της ελληνικής γλώσσας την οποία θα έπρεπε να διδάσκονται να γράφουν
οι μελλοντικές γενιές; Το ζήτημα αφορούσε αποκλειστικά τη
•
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γραπτή γλώσσα, ενώ δε γινόταν καμιά προσπάθεια παρέμβασης στην ποικιλία της ομιλουμένης.10 Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν και όλο
και περισσότερα βιβλία εκδίδονταν κάθε χρόνο στην ελληνική
γλώσσα, τόσο πιο επείγον γινόταν το ζήτημα ποια έπρεπε να θεωρείται η σωστή και αποδεκτή γραπτή ελληνική γλώσσα. Κατ’
αυτόν τον τρόπο η επιδίωξη μιας εθνικής γλώσσας άρχισε αρκετές δεκαετίες πριν να αρχίσουν να σκέφτονται κάποιοι σοβαρά
τη δημιουργία εθνικού κράτους.
Η διαμάχη ήταν συχνά οξεία, αντανακλώντας τις αντιπαλότητες και τα πάθη ατόμων γνωστότερων για την επιμονή στις
απόψεις τους παρά για την προθυμία τους να υποχωρήσουν χάριν του κοινού συμφέροντος. Έτσι η αποτυχία τους να καταλήξουν σε συμφωνία ήταν θεαματική. Πράγματι, μόλις το 1976 η
προσπάθεια να καθιερωθεί μια πρότυπη γραπτή μορφή της ελληνικής γλώσσας θα γινόταν αποδεκτή σχεδόν καθολικά. Όμως
για το ζήτημα που μας απασχολεί εδώ μεγαλύτερη σημασία έχει
το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έθεσαν το γλωσσικό ζήτημα.
Παρ’ όλες τις διαφωνίες τους και το διαφορετικό υπόβαθρο, και
ανεξαρτήτως του αν μιλούσαν ελληνικά, κάποια σλαβική γλώσσα ή βλάχικα (ρουμανικά), αλβανικά ή ακόμη και τουρκικά στο
σπίτι τους, τους συνένωναν αυτή η μη τυποποιημένη ακόμη γραπτή ελληνική γλώσσα και το γεγονός ότι ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η ανακάλυψη εαυτού, στην οποία έγκειται ο «Ελληνικός Διαφωτισμός», συντελέστηκε μέσω αυτής της γλώσσας.
Η ελληνική γλώσσα ήταν επίσης το μέσο με το οποίο τον 18ο αιώνα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μετασχηματιστικό επίτευγμα της «ορθόδοξης κοινοπολιτείας». Αυτό το επίτευγμα ήταν η
επέκταση του εμπορίου τόσο εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και ανάμεσα στην αυτοκρατορία και τη χριστιανική
Ευρώπη.
Το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα και τα πρώτα χρόνια του
19ου αιώνα η παράκτια ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο γνώρισε τεράστια άνθηση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εμπορίου διεξαγόταν με μικρά πλοία που κάλυπταν σχετικά μικρές αποστάσεις. Ο έλεγχος των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων συγκεντρώθηκε σε τρία πολύ μικρά νησιά, στην Ύδρα και στις Σπέτσες, πολύ κοντά στη βορειοανατολική ακτή της Πελοποννήσου, και στα
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Ψαρά στο ανατολικό Αιγαίο. Τα πλοία κατασκευάζονταν επιτοπίως και ανήκαν σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονταν
στη διευρυμένη οικογένεια, στην πατρονία και στο μοίρασμα
του ρίσκου. Ήταν ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο, γεγονός εκπληκτικό, επιβιώνει κατά το μάλλον ή ήττον άθικτο μέχρι
σήμερα και θα γεννούσε τον τεράστιο πλούτο θρυλικών εφοπλιστικών δυναστειών, όπως του Ωνάση, του Νιάρχου και πολλών
άλλων.
Τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα πλοία χωρητικότητας 100200 τόνων και με πλήρωμα που έφτανε τους 60 άνδρες είχαν ως
έδρα αυτά τα τρία νησιά. Όπως γνωρίζουμε σήμερα, τα περισσότερα εμπορεύματα που μετέφεραν τα πλοία αυτά ήταν οθωμανικά. Οι ιδιοκτήτες κατέγραφαν το πλοίο τους, πλήρωναν για
την προστασία του οθωμανικού κράτους και έπλεαν με την οθωμανική σημαία. Τα οθωμανικά αρχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι πλοιοκτήτες ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί. Τα αρχεία λιμανιών στη Δύση αποκαλύπτουν ότι οι καπετάνιοι ήταν «Έλληνες».11 Ακόμη και σε περιόδους σχετικής ειρήνης στη Μεσόγειο,
το θαλάσσιο εμπόριο αντιμετώπιζε κινδύνους και η πειρατεία
ήταν συνηθισμένη. Συνήθως τα εμπορικά πλοία ήταν εξοπλισμένα (πράγματι, η παραδοσιακή ελληνική έκφραση «αρματώνω
πλοίο» εκφράζει αυτή την πραγματικότητα). Το 1805 το μεγαλύτερο πλοίο της Ύδρας έφερε «δεκαέξι κανόνια, εξήντα τουφέκια, σαράντα αραβίδες, εξήντα μαχαίρια και εξήντα κουμπούρια».12 Είναι συζητήσιμο με ποια ακριβώς σημασία οι έμποροι
αυτοί και τα πληρώματα των πλοίων ήταν «Έλληνες». Η μητρική γλώσσα των περισσότερων κατοίκων της Ύδρας και των Σπετσών ήταν η αλβανική, αλλά τώρα οι κάτοικοί τους άρχισαν να
προσθέτουν ελληνικές καταλήξεις στο επώνυμό τους. Καθώς η
γλώσσα τους δεν ήταν γραπτή, κρατούσαν όλα τα αρχεία τους
στην ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν επίσης η γλώσσα της Εκκλησίας τους.
Με αυτόν τον τρόπο τα τρία μικρά νησιά πλούτισαν και οι
πιο επιτυχημένοι έμποροι και καπετάνιοι τους γνώρισαν ολόκληρη τη Μεσόγειο. Μπόρεσαν επίσης να αποκτήσουν πολλά
πλοία καλά εξοπλισμένα, που θα έπαιζαν αποφασιστικό ρόλο
στην Επανάσταση όταν ξέσπασαν οι εχθροπραξίες. Όμως δεν
υπάρχει κανένας λόγος να θεωρήσουμε ότι τον 18ο αιώνα και τις
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δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου οι στόχοι τους ήταν οτιδήποτε
άλλο εκτός από εμπορικοί.
Την ίδια περίοδο επεκτάθηκε και το χερσαίο εμπόριο, φυσική συνέπεια της σχετικής ειρήνης στα Βαλκάνια. Καραβάνια με
καμήλες ξεκινούσαν από αστικά κέντρα στον βορρά της σημερινής Ελλάδας και διέσχιζαν τις οροσειρές των Βαλκανίων με
κατεύθυνση το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο και κατόπιν, ακολουθώντας παράκτια διαδρομή, την Κωνσταντινούπολη.
Συχνά αυτοί οι έμποροι ήταν «εθνοτικά» Βλάχοι και μιλούσαν
ρουμανικά στο σπίτι τους, όμως, ακριβώς όπως οι ναυτικοί εξάδελφοί τους στο Αιγαίο, χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα
στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και στα αρχεία τους.
Όταν ίδρυσαν σχολεία για να μπορέσουν οι γιοι τους και οι γιοι
άλλων να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, η Ορθόδοξη Εκκλησία ανέλαβε τη διοίκηση των σχολείων και τη διδασκαλία, η
οποία φυσικά γινόταν στην ελληνική. Με αυτόν τον τρόπο η βάση της ελληνικής παιδείας διευρυνόταν όλο και περισσότερο
στην κοσμική σφαίρα σε όλη την «ορθόδοξη κοινοπολιτεία». Η
ανταλλαγή αγαθών και η ανταλλαγή ιδεών πήγαιναν χέρι χέρι,
ενισχύοντας η μία την άλλη σε έναν ενάρετο κύκλο.
Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα είχαν σημαντικές συνέπειες.
Χωρίς αυτές είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα μπορούσε
να δημιουργηθεί το ελληνικό έθνος-κράτος. Όμως, ενώ ήταν τα
αναγκαία θεμέλια, στα οποία αργότερα θα έκτιζαν άλλοι, δεν
καθιστούσαν από μόνες τους αναπόφευκτη την επαναστατική
αλλαγή.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΕ ΜΙ Α Α ΡΧ Α Ι Α ΧΩΡΑ
Δεν ήταν όλες οι μετακινήσεις ανθρώπων και ιδεών σε μία μόνο
κατεύθυνση. Οι νέες ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία
έφερε Δυτικούς στις μεγάλες παράκτιες πόλεις της ανατολικής
Μεσογείου, ή στο «Λεβάντε», όπως αποκαλούνταν συχνά τότε:
στην Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, τη Βηρυτό, την Αλεξάνδρεια. Πολλοί, ίσως η πλειοψηφία, ήταν απλώς
προσωρινοί επισκέπτες. Άλλοι ρίζωσαν. Καθολικές και προτε•
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σταντικές οικογένειες, προερχόμενες από κράτη της βόρειας Ευρώπης, δημιούργησαν σε αυτές τις πόλεις κοινότητες οι οποίες
θα διατηρούνταν μέχρι και τον 20ό αιώνα. Η κίνηση αυτή ήταν
κατά το μάλλον ή ήττον συμμετρική με την κίνηση ελληνόφωνων
εμπόρων στα ευρωπαϊκά εμπορικά κέντρα, μολονότι ο αριθμός
των Δυτικών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πιθανώς πολύ μικρότερος. Όμως η συμμετρία τελειώνει εδώ.
Εκτός από το εμπόριο, ο άλλος παράγοντας που οδηγούσε
ελληνόφωνους στην Ευρώπη ήταν η προοπτική να σπουδάσουν
σε δυτικά κέντρα. Κατά συνέπεια τα βιβλία που έγραψαν περιλαμβάνουν τις γνώσεις τις οποίες απέκτησαν εκεί, αλλά λένε
ελάχιστα για το πού πήγαν και τι είδαν εκεί. Ωστόσο, στην αντίθετη κατεύθυνση, μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός περιηγητών άρχισε να εξερευνά τα εδάφη πέρα από τα σύνορα της χριστιανικής Ευρώπης. Πολλοί από αυτούς τους περιηγητές έγραψαν στη συνέχεια τις εμπειρίες τους και περιέγραψαν με πολλές λεπτομέρειες τις ανακαλύψεις τις οποίες έκαναν. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα τα έργα Βρετανών και Γάλλων περιηγητών
για την Ελλάδα και το Λεβάντε αποτελούν από μόνα τους φιλολογική υποκατηγορία. Μερικά από τα έργα αυτά διαβάστηκαν από πολλούς. Ακόμη μεγαλύτερη επιρροή από τους περιηγητές άσκησαν κάποιοι που δεν ταξίδεψαν ποτέ σε αυτές τις
περιοχές, αλλά έγραψαν για μια «Ελλάδα» η οποία υπήρχε μόνο στη φαντασία τους.
Μια από τις πιο παράξενες –και εκ των υστέρων πιο λυπηρές– πλευρές αυτών των ταξιδιών είναι ότι οι περιηγητές σπανίως ή ποτέ συναντούσαν τις εξίσου μορφωμένες ελίτ των περιοχών τις οποίες επισκέπτονταν. Ο λόγος είναι απλός. Στα τέλη
του 17ου αιώνα και ολόκληρο τον 18ο αιώνα το κίνητρο που έφερνε τους περιηγητές στις περιοχές αυτές δεν ήταν η προοπτική
να συναντήσουν ανθρώπους όπως οι ίδιοι και να ανταλλάξουν
απόψεις. Αυτό μπορούσαν να το κάνουν και στη χώρα τους. Το
κίνητρό τους ήταν η «αναζήτηση της κλασικής Ελλάδας», όπως
είναι ο τίτλος μιας πρόσφατης μελέτης για τον 17ο αιώνα.13
Ένας από τους πιο σεβάσμιους και συχνά παρατιθέμενους
περιηγητές ήταν ο Ζοζέφ Πιττόν ντε Τουρνεφόρ. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας ανέθεσε στον Ντε Τουρνεφόρ να ηγηθεί
από το 1700 έως το 1702 μιας μικρής αποστολής στις περιοχές που
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σήμερα αντιστοιχούν στην Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γεωργία και
την Αρμενία. Η περιγραφή των ταξιδιών του εκδόθηκε σε δύο
μεγάλους τόμους το 1717 και την επόμενη χρονιά μεταφράστηκε
στα αγγλικά. Ο Τουρνεφόρ ήταν βοτανολόγος και όχι αρχαιοδίφης, όπως ήταν το σύνηθες. Η αποστολή του ήταν επίσημη και
επιστημονική. Όμως περιλάμβανε και το καθήκον «να συγκρίνει
την αρχαία γεωγραφία με τη σύγχρονη».14 Άλλοι έκαναν λεπτομερειακά αρχιτεκτονικά σχέδια αρχαίων μνημείων, κατέγραψαν
αρχαίες επιγραφές και προσπάθησαν να ταυτίσουν διάφορους
τόπους με τόπους καταγραμμένους σε αρχαίες πηγές.
Υποδειγματικοί ως προς την καθιέρωση της πολύ μεταγενέστερης επιστήμης της αρχαιολογίας ήταν ο Ζακόμπ Σπον από
τη Γαλλία και ο σερ Τζορτζ Γουέλερ από την Αγγλία τη δεκαετία του 1670, και το ντουέτο του Άγγλου Τζέιμς Στιούαρτ και
του Σκοτσέζου Νίκολας Ρέβετ τη δεκαετία του 1750. Σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στις προσπάθειές τους, η προσοχή των Δυτικών που ταξίδευαν με τη φαντασία τους διαβάζοντας αφηγήσεις περιηγητών στράφηκε στις αρχαιότητες της Αθήνας, η οποία
στο μέλλον θα γινόταν η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Λιγότερο
ευυπόληπτη με σημερινά κριτήρια ήταν η συνήθεια να μεταφέρουν έργα αρχαίας τέχνης και περιπτωσιακά ολόκληρα κτίρια
ή μέλη τους όταν το επέτρεπαν τα οικονομικά μέσα τους. Τα διαβόητα «ελγίνεια μάρμαρα», που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1817, ή η Αφροδίτη της Μήλου στο Λούβρο του Παρισιού είναι τα γνωστότερα παραδείγματα μιας πρακτικής την
οποία οι γνώστες της αρχαίας τέχνης σε όλη τη διάρκεια του
18ου αιώνα και στη συνέχεια θεωρούσαν αυτονόητη.
Αυτό δε σημαίνει ότι οι περιηγητές αδιαφορούσαν για τους
σύγχρονους κατοίκους των περιοχών τις οποίες επισκέπτονταν.
Κάποιος που έγραψε εκτενώς για τους σύγχρονους Έλληνες
ήταν ένας ακόμη Γάλλος. Ο Πιερ Ογκυστέν Γκυ ήταν εύπορος
έμπορος που έμεινε πολλά χρόνια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Γκυ γνώριζε προφανώς τους Έλληνες, με τους οποίους
είχε επιχειρηματικές συναλλαγές σε καθημερινή βάση. Όμως ο
πλήρης τίτλος του βιβλίου του, που εκδόθηκε το 1771, είναι ακούσια πολύ αποκαλυπτικός. Στην αγγλική μετάφραση, που εκδόθηκε λίγο αργότερα, το πρώτο μέρος του τίτλου αποδόθηκε σωστά ως A Sentimental Journey through Greece (Συναισθηματικό
•

59

•

Ε Λ Λ Α Δ Α : Β ΙΟΓ ΡΑΦΙ Α Ε ΝΟΣ Σ Υ Γ Χ Ρ ΟΝΟΥ Ε ΘΝΟΥ Σ

ταξίδι στην Ελλάδα). Ο υπόλοιπος τίτλος μπορεί να μεταφραστεί
κυριολεκτικά ως ή Επιστολές για τους αρχαίους και σύγχρονους
Έλληνες, με σύγκριση των συμπεριφορών και των εθίμων τους. Ο
τίτλος προϊδεάζει τον αναγνώστη. Σημειώστε επίσης τη σειρά των
λέξεων στον τίτλο. Η λέξη «αρχαίοι» προηγείται της «σύγχρονοι». Στον νου των περιηγητών αυτή η λέξη προηγούνταν πάντα.
Αυτό σήμαινε ότι ένα σύνολο στερεοτύπων για τον «χαρακτήρα» των σύγχρονων Ελλήνων καθιερώθηκε πολύ γρήγορα μέσω αυτών των βρετανικών και γαλλικών περιγραφών. Λέξεις
όπως «εξαχρειωμένοι» και «δουλοπρεπείς» κυριαρχούν στο λεξιλόγιό τους. Γνωρίζοντας ελάχιστα τις πολιτικές πραγματικότητες της ζωής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ξεχνώντας
βολικά ότι εκείνη την περίοδο οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζούσαν υπό κυβερνήσεις σχεδόν εξίσου απολυταρχικές με εκείνη του σουλτάνου, οι ταξιδιώτες έκριναν τους ανθρώπους τους
οποίους συναντούσαν με βάση την άποψη που είχαν για τον χαρακτήρα των αρχαίων Αθηναίων και Σπαρτιατών. Η κατάσταση
«δουλείας» στην οποία θεωρούνταν καθολικά ότι ζούσαν οι χριστιανοί υπήκοοι του «Μεγάλου Τούρκου» σπανίως προκαλούσε τη συμπόνια των ταξιδιωτών, τις περισσότερες φορές όμως
προκαλούσε την περιφρόνησή τους. Η «δουλεία» συνεπαγόταν
δουλοπρέπεια, γνώρισμα που απέδιδαν σε εκείνους των οποίων
τη φαινομενικά πρόθυμη υποταγή οι ταξιδιώτες θεωρούσαν ακατανόητη. Άλλα συνήθη γνωρίσματα των «σύγχρονων Ελλήνων»
στις αφηγήσεις των περιηγητών είναι η δολιότητα και η ικανότητα να εξαπατούν. Στα μάτια των περιηγητών από τη Δύση, ούτε καν το προηγούμενο του επικού ήρωα Οδυσσέα, που είχε διαπρέψει σε αυτά τα σύγχρονα «ελαττώματα», μπορούσε να μειώσει τις κακές πλευρές των σύγχρονων απογόνων του, μολονότι
μερικοί περιηγητές σχολίαζαν αυτή την ομοιότητα.
Μόνο σποραδικά εμφανίζεται κάποιο πιο θετικό αντιαφήγημα. Ολόκληρο τον 18ο αιώνα ο Γιόχαν Χέρμαν φον Ρίντεζελ ήταν
ο μόνος σημαντικός Γερμανός που ταξίδεψε στα υπό οθωμανική εξουσία κλασικά εδάφη (αλλά ακόμη και αυτός έγραψε στα
γαλλικά). Ο Ρίντεζελ ξεκίνησε από την Ιταλία το 1767 για να επισκεφτεί την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη. Μαθητής του Ελβετού φιλοσόφου Ζαν-Ζακ Ρουσσό, ήταν προετοιμασμένος να
δει στους σύγχρονους κατοίκους των ελληνικών εδαφών κάτι
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από την πρωταρχική αθωότητα της ανθρωπότητας που ο Ρουσσό πίστευε ότι ήταν φυσική για την ανθρώπινη κατάσταση. Ο
Ρίντεζελ ανίχνευσε στους Έλληνες τους οποίους συνάντησε ένα
είδος αντιδότου στη διαφθορά την οποία αποδοκίμαζε στις ευρωπαϊκές πόλεις της εποχής του. Σίγουρα επρόκειτο για μια πατερναλιστική στάση, η οποία θα παρέμενε περιθωριακή μέχρι
τη δεκαετία του 1940, όταν οι μυθιστοριογράφοι Χένρυ Μίλλερ
και Λόρενς Ντάρρελ θα καθιστούσαν δημοφιλή τη δική τους εκδοχή για την Ελλάδα του 20ού αιώνα.15
Κάποιος ο οποίος δεν πήγε ποτέ στην Ελλάδα άσκησε μεγαλύτερη επιρροή απ’ ό,τι οι περιηγητές στη διαμόρφωση των απόψεων τις οποίες απέκτησαν οι ελίτ της βόρειας Ευρώπης για την
Ελλάδα. Ο Γιόχαν Γιόαχιμ Βίνκελμαν έχει χαρακτηριστεί «ο
πρώτος Γερμανός συγγραφέας της σύγχρονης εποχής ο οποίος
έγινε διασημότητα στην Ευρώπη» και «ήρωας για μια γενιά
Γερμανών» για μισό αιώνα μετά τον θάνατό του.16 Γεννημένος
στην Πρωσία το 1717, ο Βίνκελμαν έζησε τα περισσότερα παραγωγικά χρόνια της ζωής του στη Ρώμη. Εκεί απέκτησε φήμη ως
ιστορικός και γνώστης της αρχαίας τέχνης. Είχε αρκετές φορές
την ευκαιρία να επισκεφτεί την Ελλάδα, αλλά δεν το έκανε. Από
αυτή την άποψη ο Βίνκελμαν εγκαινίασε την τάση μεγάλου μέρους της γερμανικής πνευματικής ενασχόλησης με την ιδέα της
Ελλάδας μέχρι τον 19ο αιώνα. Με βάση τις έρευνές του στην Ιταλία, ο Βίνκελμαν έπεισε τον κόσμο της τέχνης της εποχής του ότι
οι πραγματικές καταβολές και το αληθινό μεγαλείο της κλασικής τέχνης δεν ταυτίζονταν με τους Ρωμαίους αλλά με τους Έλληνες, τους οποίους οι Ρωμαίοι είχαν απλώς αντιγράψει.
Το έργο του Βίνκελμαν Ιστορία της τέχνης της αρχαιότητας,
που εκδόθηκε το 1764, δημιούργησε γρήγορα ένα σύνολο ιδεών
για τους αρχαίους Έλληνες το οποίο θα ρίζωνε στη συνείδηση
των ευρωπαϊκών ελίτ για πάνω από μισό αιώνα. Η αρχαία ελληνική τέχνη ήταν ανώτερη από όλες τις άλλες επειδή είχε γεννηθεί στο τελειότερο κλίμα (αυτό θα μπορούσε να το γράψει μόνο κάποιος που δεν είχε πάει ποτέ στην Ελλάδα). Οι αρχαίοι Έλληνες εκτιμούσαν πάνω από όλα την ελευθερία. Είναι αλήθεια
πως οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που πειραματίστηκαν με πρώιμες μορφές δημοκρατίας και στη συνέχεια επινόησαν την έννοια
της πολιτικής ελευθερίας, η οποία ήταν προσφιλής στον Βίνκελ•
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μαν και τους σύγχρονους ομοϊδεάτες του. Όμως είναι καταφανής υπερβολή να ισχυρίζεται κάποιος ότι «η ελευθερία είχε πάντα την έδρα της στην Ελλάδα, ακόμη και πλάι στον θρόνο των
βασιλέων, που κυβερνούσαν πατερναλιστικά».17 Μερικές απόψεις του Βίνκελμαν για τους αρχαίους ελληνικούς πολιτικούς θεσμούς είναι πραγματικά παράδοξες. Σύμφωνα με τον Βίνκελμαν, η ανθρωπότητα έφτασε σε μια ιδανική κατάσταση τελειότητας στις ιστορικές συνθήκες του 5ου αιώνα Π.Κ.Χ. Η καλλιέργεια των τεχνών, η πολιτική ελευθερία, η αρμονία ανάμεσα
στον άνθρωπο και στη φύση συνενώθηκαν με θαυμαστό τρόπο
στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα και
ταυτοχρόνως σημείο αναφοράς με το οποίο θα έπρεπε να αναμετρηθεί οποιοσδήποτε φιλόδοξος πολιτισμός στο παρόν ή το
μέλλον.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα οι
Ευρωπαίοι άρχισαν να στοχάζονται για τον δικό τους «πολιτισμό» και να προσδιορίζουν τον εαυτό τους σε σχέση με αυτόν
τον χρυσό κανόνα του παρελθόντος. Ένας πρόλογος τον οποίο
πρόσθεσε το 1773 ο ανώνυμος μεταφραστής της αγγλικής έκδοσης του έργου του Γκυ Συναισθηματικό ταξίδι στην Ελλάδα αναπτύσσει τον νέο τρόπο σκέψης ως κίνητρο για να προσελκύσει
αναγνώστες:
Κατά συνέπεια οι πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης θα πρέπει
να αξιοποιούν με ενθουσιασμό την κάθε ευκαιρία να ενημερωθούν για έναν λαό στον οποίο οφείλουν πολλά. Σε αυτόν τον λαό
οφείλουμε, τρόπος του λέγειν, την καταγωγή μας, ή τουλάχιστον, μπορούμε να πούμε, τις πηγές των τρόπων και των γνώσεών μας.18

Η αντίληψη ότι ο υπόλοιπος κόσμος και ιδίως η Ευρώπη οφείλουν τεράστιο πολιτιστικό χρέος στην Ελλάδα είναι σήμερα βαθιά εμπεδωμένη στην ελληνική ιστορία και στην ελληνική συλλογική συνείδηση. Η αντίληψη αυτή απέκτησε νέα απήχηση τη
δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όταν το χρέος προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς έπληξε σκληρά την Ελλάδα. Δε θα πρέπει
να ξεχνάμε ότι αυτή η αντίληψη γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη
την εποχή του Βίνκελμαν και των ταξιδιωτών που πήγαιναν στις
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επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τις οποίες θεωρούσαν
«Ελλάδα», για να ανακαλύψουν τις δικές τους καταβολές. Πράγματι, όπως έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν μερικές πρόσφατες
μελέτες, τον 18ο αιώνα η «ιδέα της Ευρώπης» ήταν αδιαχώριστη από την «ιδέα της Ελλάδας».19
Αυτός είναι ο λόγος που χάθηκε μια ευκαιρία όταν η «αναζήτηση της κλασικής Ελλάδας» από τους διανοουμένους της Δυτικής Ευρώπης απέτυχε να συναντηθεί και να βρει κοινό έδαφος με το παράλληλο σχέδιο του ελληνικού Διαφωτισμού. Και
στην ορθόδοξη Ανατολή την ίδια εποχή οι διανοούμενοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της δικής τους κοινοτικής
ταυτότητας και στρέφονταν στο παράδειγμα των σύγχρονών
τους «εθνών της Ευρώπης» για τις νέες ιδέες και τη νέα ευημερία, τις οποίες εκτιμούσαν ιδιαιτέρως.20 Το αρχαίο ελληνικό παρελθόν σαγήνευε και τους πρώτους και τους δεύτερους. Και οι
δύο ομάδες προσπαθούσαν να δημιουργήσουν δεσμούς με νόημα ανάμεσα σε αυτό το παρελθόν και το παρόν στο οποίο ζούσαν. Όμως δεν υπήρξε καμιά πνευματική συνάντηση ανάμεσα
σε αυτές τις δύο ομάδες. Όσο περισσότερο οι διανοούμενοι της
Δυτικής Ευρώπης εξιδανίκευαν την αρχαία Ελλάδα, τόσο δυσκολότερο γινόταν γι’ αυτούς να αντιληφθούν ότι μοιράζονταν
την ίδια αναζήτηση με μορφωμένους και ικανούς ανθρώπους οι
οποίοι είχαν πολύ πιο άμεση σχέση με την ελληνική γλώσσα απ’
ό,τι οι ίδιοι. Ακόμη και σήμερα, ενώ υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες για τον ελληνικό Διαφωτισμό και για τα έργα Δυτικοευρωπαίων περιηγητών και ιδεαλιστών της ίδιας περιόδου, κανείς
δε σκέφτηκε ακόμη να μελετήσει εκ παραλλήλου αυτές τις δύο
ομάδες έργων, που εξακολουθούν να θεωρούνταν θεμελιακά διαφορετικές.
Αυτή η αρχική αποτυχία κατανόησης, πριν καν να γεννηθεί η
Ελλάδα ως σύγχρονο έθνος, θα έριχνε τη σκιά της σε πολλές μεταγενέστερες εξελίξεις. Όποτε αργότερα υπήρξαν παρανοήσεις
ή έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους Έλληνες και τους Δυτικούς, κάτι που συνέβαινε συχνά, μπορούμε να αναγάγουμε τις
καταβολές τούτης της δυσπιστίας σε αυτούς τους δύο παράλληλους δρόμους οι οποίοι δε συναντήθηκαν ποτέ.
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