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Το περιοδικό εκδίδεται από το Athens Institute for Education and Research (ATINER) που αποτελεί μία διεθνή ένωση 
καθηγητών και ερευνητών. Αποστολή του είναι η ανάδειξη της Αθήνας ως ενός τόπου συνάντησης ακαδημαϊκών και 
ερευνητών που θα «συρρέουν» στην Αθήνα για να δουν και να μάθουν, διότι με τα λόγια του Περικλή, όπως μας τα 

μετέφερε ο Θουκυδίδης, «τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινά ἢ 

μαθήματος ἢ θεάματος». Η έκδοση ενός ελληνικού περιοδικού θα πρέπει να εξυπηρετεί αυτή την αποστολή. Η αφορμή 
να εκδοθεί το ελληνικό περιοδικό στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 εκτός από τον αυτονόητο επετειακό 
χαρακτήρα για να τιμήσει και να υπενθυμίσει τον αγώνα ενός ιστορικού λαού για την εθνική του απελευθέρωση έχει 
και έναν άλλο πιο σημαντικό λόγο για το ATINER.  Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του τίτλου του Περιοδικού –
Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό–, διότι θέλει να τονίσει ότι η Αθήνα άρχισε με την επανάσταση του 1821 και 
ιδιαιτέρως με την επιλογή της ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, μία αναστροφή της μακρόχρονης παρακμής 
στην οποία συνέβαλλε η κατάληψη της Αθήνας από τους Ρωμαίους, στην συνέχεια από τους Βυζαντινούς και τέλος 
από τους Οθωμανούς. Κανείς από όλους αυτούς δεν κατάλαβε το μέγεθος της πόλης που λέγεται «Αθήνα».  
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Λίγα Λόγια για το Περιοδικό 
 

Γεώργιος Ζουριδάκης 
 

Αδιαμφισβήτητα, η ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα, εντός και εκτός συνόρων, 

έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικές συνεισφορές σε όλους τους τομείς και 

γνωστικά αντικείμενα, ολοένα αυξανόμενες σε αριθμό και συχνότητα. Μολαταύτα, 

η έλλειψη ελληνόφωνου εντύπου χώρου φιλοξενίας στερεί τη δυναμική του 

διεπιστημονικού διαλόγου από την εν λόγω ακαδημαϊκή κοινότητα, παρά τον -

δικαίως- σημαίνοντα ρόλο που η διεπιστημονική έρευνα κατέχει διεθνώς.  

Το παρόν περιοδικό, προϊόν πρωτοβουλίας των μελών του Αθηναϊκού 

Ιδρύματος Παιδείας και  Έρευνας (ΑΙΠΕ), φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό. 

Σκοπό έχει ωσαύτως πρώτιστα να απαλλάξει -στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν- 

τη διεπιστημονική  έρευνα από τις δυσκολίες και τα διλήμματα που συνεπάγεται η 

διαθεσιμότητα μόνον εξειδικευμένων περιοδικών.  Παράλληλα, ωστόσο, το παρόν 

περιοδικό σκοπεί στη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών, μέσω της δημοσίευσης μελετών 

από όλο το φάσμα των επιστημών. Το δε αντικείμενό του συμπεριλαμβάνει τόσο 

την έρευνα που γίνεται από τους ανά τον κόσμο Έλληνες, όσο και την έρευνα που 

γίνεται πάνω στην Ελλάδα, τα ελληνικά ζητήματα και τον Ελληνισμό.  

Εκτιμούμε ότι το περιοδικό αυτό θα καταδείξει, μεταξύ άλλων, ότι η 

«διαρροή εγκεφάλων» λίγη σχέση έχει με τον τόπο εργασίας και υφίσταται μόνον 

καθ’ ον μέτρο τα προϊόντα της διανόησης δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο και 

τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπερπολύτιμος αρωγός σε αυτό το εγχείρημα 

είναι η δεξαμενή ακαδημαϊκών από όλον τον κόσμο του ΑΙΠΕ, καλύπτουσα το 

σύνολο των επιστημών και όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, διασφαλίζουσα τόσο 

την χρηστή επιμέλεια της εκδόσεως, όσο και την αρμόζουσα απήχηση αυτού.   

Το περιοδικό εκδίδεται με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821 και προφανώς η σύμπτωση της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρώτου τεύχους με αυτήν της έναρξης της Επαναστάσεως κάθε άλλο παρά 

συμπτωματική ήταν. Πέραν, ωστόσο, των βιβλιοπαρουσιάσεων και των 

ακαδημαϊκών άρθρων που ασχολούνται με το ’21 ως ιστορικό γεγονός, και του 

παρόντος τεύχους οι δημοσιεύσεις γίνονται με σημείο αναφοράς την Ελλάδα 

του χθες, του σήμερα και του αύριο, εκτός και εντός των ορίων της Ελληνικής 

επικράτειας. Σε αυτό το πνεύμα και προς  εξυπηρέτηση των άνωθι σκοπών, 

παρατίθενται – μεταξύ άλλων- μελέτες που αντλούν διδαχές και 

συμπεράσματα από τα σπουδαία έργα του αρχαίου παρελθόντος, μελέτες που 

καταπιάνονται με την ιστορική διαδρομή του σύγχρονου ελληνισμού και την 

Από τον Διευθυντή Σύνταξης 
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ύπαρξη ενός γεωγραφικού κοινού σημείου αναφοράς για αυτόν, καθώς και 

έρευνες που δύνανται να συνεισφέρουν στην συνδημιουργία ενός μέλλοντος 

με εξωστρέφεια, καινοτομία, δικαιοσύνη, πρόοδο και ανθρωπισμό.   
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Αδαμάντιος Κοραής: Νυν Υπέρ Πάντων η Παιδεία 
 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 

Το Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό θα δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του μία 

επιφυλλίδα, δηλαδή ένα  κείμενο δοκιμιακού χαρακτήρα με κριτικό και 

επιστημονικό περιεχόμενο. Την επιμέλεια της επιφυλλίδας θα έχει ο Γρηγόρης Θ. 

Παπανίκος. Το περιοδικό θα δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών επί των θεμάτων 

που θίγονται στις επιφυλλίδες έτσι ώστε να δημιουργείται ένας δημόσιος 

επιστημονικός διάλογος. Στο προηγούμενο, πρώτο τεύχος, η επιφυλλίδα ήταν 

αφιερωμένη στους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Στο παρόν τεύχος η 

επιφυλλίδα τιμά ίσως τον πιο σημαντικό Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού, τον 

Αδαμάντιο Κοραή, παρουσιάζοντας τη σύντομη αυτοβιογραφία του. 

 

 

Λίγα Λόγια για το Σκοπό της Συγγραφής της Αυτοβιογραφίας του  

 

Ο ίδιος ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) φρόντισε να μας αφήσει λίγα 

λόγια για τον βίο του
1
 που μας παρέχει πολλές πληροφορίες για τη ζωή και 

κυρίως για την παιδεία του. Η παρούσα επιφυλλίδα στηρίζεται αποκλειστικά σε 

αυτό του το πόνημα. Σε μία άλλη εργασία μου
2
 κάνω συχνές αναφορές στον 

Κοραή και σχεδιάζω κάποιες άλλες εργασίες για το έργο του. Όπως σε όλα τα 

έργα του Κοραή, έτσι και σε αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της παιδείας. Στο 

συγκεκριμένο έργο του, αναφέρεται στη δική του δίψα για παιδεία.  

Στις 23 Δεκεμβρίου 1829, στο Παρίσι, ο Αδαμάντιος Κοραής τελειώνει την 

αυτοβιογραφία του, η οποία θα εκδοθεί το 1833. Στις πρώτες τρεις παραγράφους 

μας δίνει το λόγο που έγραψε την αυτοβιογραφία του. Αναφέρει, λοιπόν, ότι 

κάποιος Χιώτης φίλος του τον ρώτησε αν σκόπευε να γράψει την αυτοβιογραφία 

του. Η ερώτηση του φάνηκε παράξενη, διότι, όπως εξηγεί στη δεύτερη 

παράγραφο, η συγγραφή μιας αυτοβιογραφίας επιτάσσει την αναφορά στα θετικά 

και τα αρνητικά (κατορθώματα και αμαρτήματα, αντίστοιχα) χωρίς να υπερβάλλει 

(μεγαλύνη) για τα πρώτα και ούτε να υποβαθμίζει (σμικρύνη) τα δεύτερα. Αυτό 

είναι έργο δύσκολο, μας λέει, διότι στους ανθρώπους είναι έμφυτη η φιλαυτία. 

Και όπως αναφέρει στην επόμενη παράγραφο δεν βρίσκει άξια λόγου 

κατορθώματα να απαριθμήσει και σε ό,τι αφορά τα αμαρτήματά του δεν βρίσκει 

το λόγο σε τι θα ήταν χρήσιμα να τα δημοσιεύσει.  

Γιατί τη γράφει λοιπόν την αυτοβιογραφία του; Γράφει μερικά συμβάντα της 

ζωής του για να διορθώσει αυτά που είχαν ήδη γραφεί γι’ αυτή. Και είναι αλήθεια 

                                                           
1
Βλ. το βιβλίο του  Βίος Αδαμαντίου Κοραή συγγραφείς παρά του ιδίου, Εν Παρισίοις. Εκ της 

τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1833, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.snhell.gr/testimonies/ 

content.asp?id=104&author_id=68).  
2
Βλ. Έξυπνοι, Βλάκες και Απατεώνες. https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2021)-Vlakes.pdf.  

 

Επιφυλλίδα 

http://www.atiner.gr/gtp/Pap-Pub.htm
https://www.atiner.gr/gtp/Papanikos(2021)-Vlakes.pdf
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ότι σε όλο το κείμενο της αυτοβιογραφίας του αναφέρεται σε αυτές τις 

εσφαλμένες αναφορές για τη ζωή του που αφορούν χρονολογίες. 

 

 

Η Καταγωγή και τα Πρώτα Χρόνια της Ζωής του 

 

Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στις 27 Απριλίου 1748 στη Σμύρνη. Ήταν 

πρωτότοκος γιος του Ιωάννη Κοραή εκ Χίου και της Θωμαΐδας Ρυσίας εκ 

Σμύρνης. Η οικογένεια είχε οκτώ παιδιά. Ωστόσο, μόνο ο Αδαμάντιος και ένας 

αδερφός του επέζησαν.  

Ο Κοραής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους προγόνους του δίνοντας έμφαση 

στην παιδεία τους και αυτό έχει τη σημασία του διότι αναδεικνύει τη μεγάλη 

έμφαση που έδινε σε αυτό τον τομέα. Αρχικά αναφέρεται στον πατέρα του, στο 

ότι δεν είχε ευτυχήσει να αποκτήσει στοιχειώδη παιδεία για δύο λόγους. Πρώτον, 

είχε μείνει ορφανός σε μικρή ηλικία. Δεύτερον, όλο το ελληνικό έθνος ήταν 

εκείνη την εποχή «απαίδευτο» εκτός από λίγους που ήταν «στολισμένοι» με 

«ψευδοπαιδείαν» και όχι με «αληθινή παιδεία».  

Με αφορμή την παιδεία του πατέρα του, ο Κοραής μας δίνει σε μία πρόταση 

την κατάσταση που επικρατούσε στον υπόδουλο ελληνισμό. Πάντως, αυτό το 

ασίγαστο μίσος του για την τουρκική καταπίεση και τους ίδιους του Τούρκους 

δημιουργεί αντιφάσεις στην ανάλυση του που δεν τις επισημαίνει όπως κάποιος 

θα περίμενε από τον Κοραή διότι αμέσως μετά αναφέρεται στην παιδεία της 

μητέρας του και μάλιστα στον πατέρα της τον Αδαμάντιο Ρύσιο, ο οποίος πέθανε 

το 1747, ένα χρόνο πριν γεννηθεί ο Κοραής και με έναν ενδιαφέρον τρόπο μας 

πληροφορεί πως κληρονόμησε τα βιβλία του παππού του που αξίζει να 

αναπαράγουμε.  

Ο παππούς του ήταν δάσκαλος της ελληνικής φιλολογίας από τη Χίο που 

όταν ήλθε στην Σμύρνη νυμφεύθηκε και έκανε τρεις κόρες. Απογοητευμένος που 

δεν είχε αγόρι αφιερώθηκε να μάθει γράμματα στις κόρες του, μία εκ των οποίων 

ήταν και η μητέρα του Κοραή, με την κρυφή επιθυμία να κάνουν αγόρια και 

όποιο θα σπούδαζε θα του άφηνε τα βιβλία της προσωπικής του βιβλιοθήκης. 

Περιττό να αναφερθεί ότι τα βιβλία τα κληρονόμησε ο Κοραής.  

 

 

Η Πρώιμη Παιδεία του Κοραή 

 

Η μητέρα του Κοραή ήξερε περισσότερα γράμματα από ότι ο πατέρας του 

αλλά όχι αρκετά για να μορφώσει τον Αδαμάντιο. Ποιος παράγοντας συνετέλεσε 

στη μόρφωσή του; Αναμφισβήτητα η δική του ακαταμάχητη επιθυμία να μάθει 

γράμματα, η οποία κατέστη δυνατή, διότι όπως αναφέρει ο Κοραής, «Ο πατήρ 

μου, αν και στερημένος παιδείας, ήτο στολισμένος από την φύσιν με νουν 

οξύτατον, και άλλα της φύσεως δωρήματα πολλά· ώστε εκατάλαβεν, ότι μόνη η 

παιδεία τελειοποιεί τα δώρα της φύσεως, και επυρώθη με τον έρωτα της παιδείας· 

αλλά μη δυνάμενος πλέον να την αποκτήση σχολικώς, ανεπλήρωσε την έλλειψιν, 

συχνάζων όπου εύρισκε κανένα λόγιον άνδρα, διά να ποτίζη την δίψαν του με την 

ακρόασιν της παλαιάς Ελληνικής σοφίας.» Ο πατέρας του ήταν μεν έμπορας αλλά 
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είχε ενεργή συμμετοχή στα ελληνικά κοινά της Σμύρνης μιας και ο Κοραής του 

αναγνωρίζει και έμφυτη ρητορεία.  

Με δεδομένη την αγάπη του πατέρα του για την παιδεία φρόντισε για την 

παιδεία των παιδιών του. Ο Αδαμάντιος εστάλη στο ελληνικό σχολείο της 

Σμύρνης το οποίο όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο Κοραής, «Ο διδάσκαλος και το 

σχολείον, ωμοίαζαν όλους τους αλλού διδασκάλους και τα σχολεία της τότε 

Ελλάδος, ήγουν έδιδαν διδασκαλίαν πολλά πτωχήν, συνωδευμένην με ραβδισμόν 

πλουσιοπάροχον. Τόσον άφθονα εξυλοκοπούμεθα, ώστε ο αδελφός μου μην 

υποφέρων πλέον, παραιτήθη την ελληνικήν παιδείαν και παρά γνώμην των 

γονέων μας.»  

Παρεμπιπτόντως, αυτή η μέθοδος διδασκαλίας δεν εξαλείφθηκε μέχρι και τη 

δεκαετία του 1970 στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εγώ έπεσα θύμα αυτού του 

συχνού ραβδισμού όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο του χωριού μου.  

Γιατί ο Αδαμάντιος Κοραής συνέχισε; Μας πληροφορεί ο ίδιος τους λόγους, 

«Δύο μάλιστα αιτίαι ισχυροποίησαν την ιδικήν μου υπομονήν· έρως παιδείας και 

έρως τιμής.» Ο πρώτος είναι η έμφυτος φιλομάθεια του που δεν είναι ωστόσο 

άσχετη με τον δεύτερο που σύμφωνα με τον Κοραή ήταν μία υποχρέωση απέναντι 

στους προγόνους του, διότι, «Tης τιμής τον έρωτα έτρεφε και ηύξανε πρώτον η 

φήμη της σοφίας και της αρετής του πάππου μου, Aδαμαντίου του Pυσίου, έπειτα 

άλλου συγγενούς μικρόν παλαιοτέρου, του ιατροφιλοσόφου Aντωνίου του 

Kοραή, και τρίτου του ζώντος ακόμη τότε, και διδάσκοντος την Eλληνικήν 

φιλολογίαν εις την Xίον, Iερομονάχου Kυρίλλου, ανεψιού του πατρός μου (προς 

μητρός). Ήθελα σιωπήσειν και άλλην αιτίαν της υπομονής μου, την πλεονεξίαν, 

αν δεν εχρησίμευεν εις τιμήν του μακαρίτου πάππου μου, και εις παράδειγμα πώς 

χρεωστούν να θαρρύνωσιν οι γονείς τα τέκνα και τους απογόνους των εις την 

απόκτησιν των καλών.»  

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Κοραής ήταν από τη φύση του προικισμένος να 

μάθει γράμματα όπως αυτή πιστοποιείται και από τους προγόνους του. Εκείνο που 

χρειαζόταν πλέον ήταν η δική του προσπάθεια την οποία ευρισκόμενος ακόμη 

στη Σμύρνη κατέβαλλε με το παραπάνω μάλιστα, βρίσκοντας δασκάλους να του 

διδάξουν ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Ιταλικά, Λατινικά, Εβραϊκά), Επίσης έδειξε 

και ένα ενδιαφέρον για τα Αραβικά.  

Κάπου εδώ τελειώνει η σχολική του εκπαίδευση στη Σμύρνη και αρχίζει η 

«Οδύσσεια» του που δεν είχε όμως επιστροφή, κυρίως διότι ο ίδιος ο Κοραής δεν 

ήθελε να επιστρέψει και να «νοικοκυρευτεί» στη Σμύρνη και κατηγορούσε τους 

Τούρκους, χωρίς να μας εξηγεί το λόγο πέρα από το ότι δεν ήθελε να βλέπει τη 

χώρα του σκλαβωμένη ή καλύτερα ήθελε να ζει σε μία χώρα ελευθερίας, όπως, 

λόγου χάρη η Γαλλία. Πάντως, το καθεστώς που επικρατούσε στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία ήταν αυτό της της καταπίεσης και της αμορφωσιάς αλλά δεν 

αφορούσε μόνο τους Έλληνες αλλά όλους τους υπηκόους της, 

συμπεριλαμβανομένων και των Τούρκων.  

Να επισημάνω κάτι για την αντίφαση που ανέφερα παραπάνω. Ο Κοραής αν 

και υπόδουλος των Τούρκων στη Σμύρνη είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει 

ελεύθερα ότι ήθελε όπως και η μητέρα του και προφανώς και ο πατέρας του αν 

δεν ήταν ορφανός. Δεν φαίνεται να υπήρχαν κάποια εμπόδια από τους Τούρκους. 

Και είμαι σίγουρος ότι η μόρφωση της μητέρας του αλλά και του ίδιου του 
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Αδαμάντιου Κοραή θα ήταν πολύ ανώτερη από αυτή των Τούρκων εκείνης της 

εποχής. Και αυτό δεν επισημαίνεται από τον Κοραή. 

 

 

Και το Ταξίδι Αρχίζει 

 

Το 1772 ο Κοραής εγκαταλείπει τη Σμύρνη και αναχωρεί με πλοίο για το 

Άμστερνταμ της Ολλανδίας με σκοπό να διευρύνει τις επιχειρήσεις του πατέρα 

του. Εκεί έμεινε έξι χρόνια και ναι μεν ασχολείτο με το εμπόριο του πατέρα του 

εντούτοις δεν παραμέλησε την παιδεία του παρακολουθώντας μαθήματα ιδιωτικά 

στην οικία του σωκρατικού φιλοσόφου Aδριανού Bύρτου (Adrien Buurt).  

Επιστρέφει στη Σμύρνη αφού ταξίδεψε στη Βιέννη, στην Τεργέστη και στη 

Βενετία (1778). Εκεί περίμενε την άδεια των γονέων του για να μεταβεί στη 

Γαλλία να σπουδάσει Ιατρική. Γιατί προτίμησε αυτό το αντικείμενο;  Μας το λέει 

ο ίδιος με το γλαφυρό του τρόπο, «O σκοπός μου δεν ήτο να κατασταθώ ιατρός· 

εις δύο μόνα πράγματα απέβλεπα, να κερδαίνω τον καιρόν να μη βλέπω 

Τούρκους, ή αν αναγκασθώ τελευταίον να τους ίδω, να ζω μεταξύ των ως ιατρός, 

επειδή το θηριώδες έθνος τούτο εις μόνους τους ιατρούς αναγκάζεται να 

υποκρίνεται κάποιαν ημερότητα.»  

Όταν γύρισε στη Σμύρνη οι γονείς του προσπάθησαν να τον κρατήσουν εκεί 

προτείνοντάς του να νυμφευθεί όμορφη και πλούσια νύφη που του είχαν βρει. 

Έπεσε σε κατάθλιψη και οι γονείς του συναίνεσαν να φύγει για Γαλλία. Μέσω 

Λιβόρνο και Μασσαλίας φθάνει στο Μονπελλιέ (Montpellier), στις 9 Οκτωβρίου 

1782, όπου έμεινε 6 χρόνια, σπουδάζοντας την ιατρική. Στις 24 Μαΐου 1788 

εγκαθίσταται στο Παρίσι, τα Νέας Αθήνας όπως το αποκαλεί. Εκεί έγινε 

μάρτυρας της Γαλλικής Επανάστασης που έδωσε τέλος και στις ταξιδιωτικές του 

περιπέτειες.  

 

 

Το Παρίσι: Η Ιθάκη του Αδαμάντιου Κοραή 
 

Στο Παρίσι ο Κοραής λαμβάνει δύο σημαντικές αποφάσεις. Πρώτον να μην 

επιστρέψει στην πατρίδα του, «Tας μέχρι τούτου απορίας μου περί της εις την 

πατρίδα επιστροφής, τας οποίας είχε μετριάσειν ο θάνατος των γονέων μου, έλυσε 

πλέον ολότελα η πολιτική μεταβολή της Γαλλίας, και απεφάσισα αμεταθέτως να 

μη συζήσω εις το εξής με τυράννους.» 

Αυτό δεν σήμαινε ότι μειώθηκε το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα. Το 

αντίθετο μάλιστα λόγω της παραμονής του στο ελεύθερο Παρίσι, «… ηύξησε και 

την οποίαν έτρεφα επιθυμίαν προ πολλού να συνεργήσω το κατά δύναμιν εις την 

παιδείαν των ομογενών μου, και μάλιστα αφού επληροφορήθην, ότι η αύξησις και 

εξάπλωσις της παιδείας εις το Γαλλικόν έθνος εγέννησε τον έρωτα της ελευθερίας. 

Mόνον μέσον τοιαύτης συνεργίας εύρισκα τας εκδόσεις των ελληνικών συγγραφέων 

με μακρά προλεγόμενα εις την κοινήν γλώσσαν, ώστε να αναγινώσκωνται όχι 

μόνον από τους σπουδαστάς της παλαιάς γλώσσης, αλλά και από τους ιδιώτας. 

Eις τοιαύτην επιχείρησιν όμως, εχρειάζετο πλειοτέρα γνώσις της ελληνικής 

γλώσσης, διά την κριτικήν έκδοσιν του κειμένου των συγγραφέων. Eις ταύτης 
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λοιπόν την απόκτησιν έδωκα όλην μου την προσοχήν, αφίνων και την επαγγελίαν 

της ιατρικής και πάσαν άλλην ασχολίαν.» 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη συγγραφική και μεταφραστική 

δραστηριότητα ακόμη με εργασίες που του ανατέθηκαν από τον ίδιο το 

Ναπολέοντα. Το 1805, με την οικονομική συνδρομή των Ζωσιμάδων, εκδίδει τον 

Πρόδρομον της Ελληνικής Βιβλιοθήκης και άλλες πολλές μεταφράσεις και 

εκδόσεις.  

 

 

Οι Απόψεις του για την Επανάσταση του 1821 και τον Κλήρο 

 

Ο Αδαμάντιος Κοραής θεωρούσε ότι η απελευθέρωση του Έθνους θα έρθει 

μέσω της παιδείας. Συνεπώς, Νυν Υπέρ Πάντων η Παιδεία πριν από το Νυν Υπέρ 

Πάντων ο Αγών. Θεωρούσε ότι ακόμη και αν ελευθερωθεί η Ελλάδα από τους 

Τούρκους, χωρίς να προϋπάρξει η παιδεία, το Έθνος θα υποταγεί σε έναν άλλο 

δυνάστη. Όπως και έγινε. 

Το 1805 θεωρούσε ότι «H διασπορά των εις την Eλλάδα, και η γεννηθείσα εξ 

αυτών εύνοια του γένους εις εμέ, μ’ εδίδαξεν, ότι το γένος ήρχισε να αισθάνεται 

την χρείαν της παιδείας, κ’ ηύξησε τας οποίας προ πέντε ετών είχα φανερώσειν 

ελπίδας της πλησιαζούσης ελευθερίας του. Eις τούτο μόνον ηπατήθην, ότι η κατά 

του τυράννου επανάστασις, την οποίαν έθετεν ο λογισμός μου περί τα μέσα της 

παρούσης εκατονταετηρίδος, συνέβη τριάκοντα χρόνους αρχήτερα. Ότι δε συνέβη 

παρά καιρόν, εφάνη και από την θρασύτητα των αρχηγών της επαναστάσεως (είτε 

αυτομάτως, είτε και από την Pωσίαν κινηθέντων) και από την έπειτα μέχρι της 

σήμερον αφρονεστάτην διαγωγήν πολλών πολιτευομένων εις την Eλλάδα· 

διαγωγήν, ήτις έδωκεν αφορμήν εις τόσην αίματος αθώου χύσιν, και παρ’ ολίγον 

ήθελ’ αφανίσειν και αυτό το Eλληνικόν όνομα από το πρόσωπον της γης, αν οι 

στρατευόμενοι κατά του τυράννου, και πεζοί και θαλάσσιοι δεν έπρασσαν αληθώς 

άξια του Mαραθώνος και της Σαλαμίνος κατορθώματα. Aν το γένος είχε και 

κυβερνήτας στολισμένους με παιδείαν (κ’ ήθελε τους έχειν εξάπαντος, αν η 

επανάστασις συνέβαινε τριάκοντα χρόνους αργότερα) έμελλε και την επανάστασιν 

να κάμη με πλειοτέραν πρόνοιαν, και εις τους αλλογενείς να εμπνεύση τόσον 

σέβας, ώστε ν’ αποφύγη όσα έπαθε κακά από την αντίχριστον Aγίαν συμμαχίαν.» 

Ο Κοραής τελειώνει αυτή τη σύντομη αυτοβιογραφία του, αναφερόμενος στη 

θρησκεία και στη συμπεριφορά ορθοδόξων και καθολικών ιερέων. «H μακρά 

δουλεία αφανίσασα την παιδείαν του γένους, ήτον αδύνατον να μη φθείρη τον 

κλήρον, μηδέ να συγχύση τα θρησκευτικά μας φρονήματα· οποία όμως και οπόσα 

αν ήναι τα αμαρτήματα των Aνατολικών χριστιανών παραβαλλόμενα με τας 

φρικτάς της Παπικής αυλής καταχρήσεις, εις την στάθμην της δικαιοσύνης, 

πρέπει να λογίζωνται ολίγοι τινές προς ωκεανόν ύδατος σταλαγμοί· και οι 

συνήγοροι της Παπικής αυλής, κατηγορούντες πικρώς δι’ αυτά τους Γραικούς 

κατηγορούν ανθρώπους ενοχλουμένους από κάρφος, τυφλωμένοι από παχυτάτην 

δοκόν αυτοί. Nα κατακρίνη τις όλους τους ιερωμένους ανατολικούς, διά την 

τρυφήν ολίγων σαρδαναπάλων αρχιερέων, τρυφώντων εις το Bυζάντιον, είναι το 

αυτό και να παραβάλλη όλους τους κοσμικούς με τους Φαναριώτας του 

Bυζαντίου.» 
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Συμπέρασμα 

 

Ο Αδαμάντιος Κοραής σωστά συνέδεσε την απελευθέρωση ενός λαού με την 

παιδεία του. Ένας απαίδευτος λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Ένας 

απαίδευτος λαός δεν μπορεί να ευημερήσει ούτε υλικά ούτε και ηθικά.  
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Ήταν Συνυπεύθυνος ο Ελευθέριος Βενιζέλος για τη 

Μικρασιατική Καταστροφή; 
 

Νίκος Νικολούδης 

Ανεξάρτητος Ερευνητής, Ελλάδα 
 

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να αντικρούσει δημοφιλείς θεωρίες σχετικά 

με την υποτιθέμενη ευθύνη του Ελευθερίου Βενιζέλου για τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. Σύμφωνα με αυτές, ο Βενιζέλος δεν έπρεπε να επιδιώξει την 

ελληνική κατοχή της Σμύρνης και της περιοχής της στο Συνέδριο της Ειρήνης το 

1919-20 ούτε να προκηρύξει τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, παρά μόνο εάν 

σκόπευε να τις χάσει για να απεκδυθεί τις έως τότε ευθύνες του για το 

Μικρασιατικό και το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο 

Βενιζέλος αγωνίστηκε για την υλοποίηση του πανελλήνιου οράματος της Μεγάλης 

Ιδέας, στα πλαίσια όμως ενός εντελώς ρευστού περιβάλλοντος στο οποίο η αρχικά 

ευνοϊκή αντιμετώπιση της Ελλάδας από τους πρώην συμμάχους της στην Αντάντ 

είχε αρχίσει να μειώνεται. Παράλληλα, επισημαίνονται οι σοβαρές ευθύνες των 

πολιτικών αντιπάλων του για την πολιτικοστρατιωτική διεξαγωγή του 

Μικρασιατικού ζητήματος την περίοδο 1921-22, οι οποίοι επέλεξαν να αγνοήσουν 

εντελώς τις συμβουλές του Βενιζέλου.  
 
Λέξεις κλειδιά: Βενιζέλος, Σμύρνη, Συνθήκη των Σεβρών, Εκλογές του 

Νοεμβρίου 1920 

 

 

Εισαγωγή 

 

Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το ζήτημα της απόδοσης 

ευθυνών γι’ αυτήν συζητείται ακόμη στη δημόσια σφαίρα, παρά το γεγονός ότι εν 

τω μεταξύ αρκετοί ιστορικοί έχουν ήδη διατυπώσει σχετικά συμπεράσματα 

κατανέμοντας τις ευθύνες με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία. Σε ένα μεγάλο 

μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης εξακολουθεί να επικρατεί η αντίληψη ότι η 

Ελλάδα δεν έπρεπε να εμπλακεί στη Μικρά Ασία. Επιπλέον, η ίδια μερίδα θεωρεί 

ότι, για λόγους σκοπιμότητας, η επίσημη ιστορία συγκαλύπτει συστηματικά τις 

ευθύνες του Ελευθερίου Βενιζέλου (στον οποίο οφείλεται η απόφαση για την 

απόβαση του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη), αποδίδοντας την τραγική 

κατάληξη της εκστρατείας αποκλειστικά στις διάδοχες αντιβενιζελικές 

κυβερνήσεις της περιόδου 1920-22 που κλήθηκαν να φέρουν σε πέρας μια 

αποστολή εξαρχής προορισμένη να αποτύχει.  

Οι αντιλήψεις αυτές στηρίζονται κυρίως στην εσπευσμένη και νομικά 

αστήρικτη καταδίκη και εκτέλεση τον Νοέμβριο του 1922 των Έξι αντιβενιζελικών 

ηγετών (Δημητρίου Γούναρη, Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, Νικολάου Στράτου, 

Γεωργίου Μπαλτατζή, Νικολάου Θεοτόκη και Γεωργίου Χατζηανέστη) οι οποίοι 

Επιστημονικό Άρθρο 
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θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την καταστροφή. Στο ίδιο πλαίσιο όμως παραβλέπεται 

η αλλοπρόσαλλη διεξαγωγή της εκστρατείας εκ μέρους τους την περίοδο μεταξύ 

του Νοεμβρίου 1920 και του Αυγούστου 1922 και αποδίδεται αβάσιμα στον 

Βενιζέλο πρόθεση να εξουδετερώσει παρασκηνιακά τις προσπάθειες των 

αντιπάλων του προκειμένου να μην αποδειχτούν ικανότεροι από εκείνον! 

Για την κατάρριψη αυτής της θεωρίας θα αρκούσε να επισημανθούν η 

έκταση και η ταχύτητα της καταστροφής ως αδιάσειστα τεκμήρια πολιτικής και 

στρατιωτικής απαξίωσης των διαχειριστών της εκστρατείας. Προφανώς όμως για 

τους πιο δύσπιστους αυτό δεν είναι αρκετό. Γι’ αυτό τον λόγο θα επανεξετάσουμε 

τα δεδομένα που προέκυψαν την περίοδο 1919-20 και αποδεικνύουν ότι μετά το 

δεύτερο μισό του 1920 ο Βενιζέλος δεν ήταν σε θέση να επηρεάσει τις εξελίξεις 

στο Μικρασιατικό ζήτημα.  

 

 

Η Αβέβαιη Ελληνική Κατοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας 

 

Ως γνωστόν, πάγια πολιτική της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας τον 19
ο
 

αιώνα, και κυρίως από το 1909 και εξής, ήταν η υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας 

και η ενσωμάτωση των περιοχών διαβίωσης των Ελλήνων της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στο ελληνικό κράτος. Με αυτό τον στόχο η Ελλάδα έλαβε μέρος 

στους Βαλκανικούς Πολέμους, αλλά στη συνέχεια η διαφωνία για τη μεθόδευση 

της υλοποίησής του προκάλεσε τον Εθνικό Διχασμό την περίοδο 1915-17. Παρά 

τα προβλήματα όμως που προέκυψαν τότε, η επιτυχημένη συμμετοχή του 

Ελληνικού Στρατού στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού μετώπου είχε ως 

συνέπεια την ελληνική συμμετοχή στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι (1919-

20) και στη χάραξη των νέων ευρωπαϊκών συνόρων.  

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η κύρια προσπάθεια της ελληνικής 

αντιπροσωπείας, υπό τον Βενιζέλο, είχε ως στόχο την απελευθέρωση των 

Ελλήνων της Θράκης και των δυτικών μικρασιατικών παραλίων. Δεν επρόκειτο 

δηλαδή για ιμπεριαλιστική επέκταση εις βάρος της καταρρέουσας Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας αλλά για έμπρακτη προστασία υπόδουλων Ελλήνων που 

τελούσαν υπό συνεχή διωγμό από το 1914 και εξής
1
. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση της Παλαιάς Φώκαιας, η οποία στις 12 Ιουνίου του 1914 είχε υποστεί 

απροκάλυπτη επίθεση από Τούρκους ατάκτους που την λεηλάτησαν, 

αναγκάζοντας τους κατά πλειοψηφία  Έλληνες κατοίκους της να καταφύγουν ως 

πρόσφυγες στα κοντινά νησιά
2
.  

Η επιχειρηματολογία του Βενιζέλου στηρίχθηκε στη διακηρυγμένη από τους 

συμμάχους της Αντάντ αρχή της αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων
3
. Η περίπτωση 

όμως της ηττημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εξετάστηκε μόλις το καλοκαίρι 

του 1920, μετά δηλαδή την υπογραφή των συνθηκών ειρήνης με τις άλλες 

ηττημένες χώρες των Κεντρικών Δυνάμεων (Συνθήκη των Βερσαλλιών με τη 

                                                           
1
Στεφάνου, 1977, σσ. 110-12. Σβολόπουλος, 2009, σσ. 21-22, Παπαδάκης, 2020, σσ. 64-65.  

2
Χόρτον, 1993, σσ. 54-58. Πρβλ. τη μαρτυρία του Γάλλου αρχαιολόγου Φελίξ Σαρτιώ (φωτογραφίες- 

κείμενο): https://www.catisart.gr/felix-sartio-o-gallos-archaiologos-poy-efere-sto-fos-tin-katastrofi-

tis-fokaias/. Βλ. επίσης Λιουέλλυν Σμιθ, 2004, σ. 82. 
3
Στεφάνου, 1977, σ. 110. 
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Γερμανία [28 Ιουνίου 1919], του Σαιν Ζερμαίν με την Αυστρία [10 Σεπτεμβρίου 

1919], του Τριανόν με την Ουγγαρία [4 Ιουνίου 1920] και του Νεϊγύ με τη 

Βουλγαρία [27 Νοεμβρίου 1919]), και αφού «το ζήτημα του μέλλοντος της πρώην 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε αρχίσει να περιπλέκεται, καθώς γινόταν έκδηλη 

η ανυπαρξία της κυβέρνησης στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ταυτόχρονα 

οξύνονταν οι ανταγωνισμοί μεταξύ των νικητών-συμμάχων»
4
. Προκειμένου για 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η ελληνική αντιπροσωπεία τελικά πέτυχε να 

αποδοθούν στην Ελλάδα η Δυτική και η Ανατολική Θράκη, καθώς και το 

σαντζάκι της Σμύρνης ο πληθυσμός του οποίου ήταν κατά μεγάλο μέρος 

ελληνικός, ενώ ειδικότερα στην πόλη της Σμύρνης οι Έλληνες αποτελούσαν τη 

μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα
5
. Η μακρά διαδικασία όμως που οδήγησε σε 

αυτές τις αποφάσεις χαρακτηρίστηκε από συνεχή πολιτική ρευστότητα και 

εναλλαγές των επιδιώξεων των Μεγάλων Δυνάμεων, που προέκυπταν ως συνέπεια 

απρόβλεπτων πολιτικών εξελίξεων στον χώρο της Μαύρης Θάλασσας και της 

Μέσης Ανατολής, όπως η τελική επικράτηση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία 

(1920) και η σταδιακή ενδυνάμωση του κεμαλικού κινήματος στην Τουρκία, εις 

βάρος της μέχρι τότε νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης σουλτανικής εξουσίας. 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η αρχική απόβαση ελληνικών στρατευμάτων στη 

Σμύρνη, στις 3 Μαΐου 1919 (νέου ημερολογίου), με αποστολή την τήρηση της 

τάξης στην πόλη και την ενδοχώρα της, υπήρξε κυριολεκτικά απόρροια μιας 

ευτυχούς σύμπτωσης, καθώς η Ιταλία, που διεκδικούσε την ίδια περιοχή, 

παρουσιαζόταν αποφασισμένη να την κατακτήσει προκαταλαμβάνοντας την 

τελική απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων. Αντιδρώντας οι ηγέτες της Μεγάλης 

Βρετανίας (Ντέηβιντ Λόυντ Τζωρτζ), των ΗΠΑ (Γούντρω Ουίλσον) και της 

Γαλλίας (Ζωρζ Κλεμανσώ) έθεσαν στις 23 Απριλίου / 2 Μαΐου 1919 το ερώτημα 

στον Βενιζέλο εάν η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να διαθέσει δυνάμεις για την 

κατάληψη της Σμύρνης. Εκείνος δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορούσε να διαθέσει 

αμέσως τις απαραίτητες ένοπλες δυνάμεις
6
. Έτσι, στις 2/15 Μαΐου τμήματα της 

1
ης

 Μεραρχίας κατέλαβαν την πόλη. Παρά ταύτα, κανείς δεν διευκρίνισε τότε ότι 

ο προσωρινός χαρακτήρας αυτής της κατάληψης θα είχε απροσδιόριστη διάρκεια. 

Σύμφωνα με μαρτυρία του Γάλλου διπλωμάτη Φιλίπ Μπερτελό (Philippe 

Berthelot), ο Βενιζέλος του είχε δηλώσει πως, αν γνώριζε από την πρώτη στιγμή 

τον προσωρινό χαρακτήρα της επέμβασης, δεν θα είχε στείλει ελληνικά 

στρατεύματα στη Σμύρνη
7
. Εξάλλου, ακόμη και ερευνητές που έχουν εκφράσει 

γενικότερες επιφυλάξεις για το μικρασιατικό εγχείρημα, δεν αρνούνται την 

ορθότητα της επιλογής του Βενιζέλου να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη 

Μικρά Ασία. Ενδεικτικά, ο Δημήτρης Φωτιάδης αναφέρει: «Νομίζομε πως εκείνη 

τη στιγμή [τον Μάιο του 1919] κανείς κυβερνήτης της Ελλάδας δε θα ενεργούσε 

διαφορετικά απ’ ό,τι ο Βενιζέλος»
8
. 

Σε αυτό το πλαίσιο υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών στις 28 Ιουλίου / 10 

Αυγούστου 1920, με την οποία η Ελλάδα ανέλαβε τη διακυβέρνηση του 

                                                           
4
Μαργαρίτης, χ.χ., σσ. 162, 165. 

5
Μαργαρίτης, χ.χ., πίνακες σσ. 147-148.  

6
Λιουέλλυν Σμιθ, 2004, σ. 161 κ.εξ., Γιαννουλόπουλος, 1978, σ. 113 κ.εξ., Λούβη, 2010, σσ. 31-32. 

7
Γιαννουλόπουλος, 1978, σ. 134. 

8
Φωτιάδης, 1974, σ. 139. 
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σαντζακίου της Σμύρνης επί μία πενταετία, μετά την οποία ο τοπικός πληθυσμός 

θα αποφάσιζε με δημοψήφισμα υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών εάν θα 

ήθελε την ενσωμάτωσή του στο ελληνικό κράτος
9
. Ακόμη και εκείνη την περίοδο 

πάντως ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι ο διαμελισμός της Τουρκίας θα ήταν εφικτός 

εάν η Ελλάδα υποστηριζόταν από τη Μεγάλη Βρετανία, και είχε δηλώσει πως, 

«αν η τύφλωσις η τουρκική, ως είναι πιθανόν, συνεχισθή, αναλάβωμεν δε την 

διάλυσιν της Τουρκίας, το έργον δεν υπερβαίνει τας δυνάμεις Ελλάδος και 

Αγγλίας»
10

. Εξάλλου, σε μια άλλη περίπτωση είχε διευκρινίσει: «Εάν υπήρχε 

περίπτωσις οι όροι οι επιδοθέντες εις τους Τούρκους εν Παρισίοις τροποποιούμενοι 

να γίνουν δεκτοί υπό της κεμαλικής Τουρκίας θα ήμην διατεθειμένος να τους 

εξετάσω με την επιθυμίαν να εξασφαλισθή αναιμάκτως η εκτέλεσις της συνθήκης. 

Αλλ’ εφόσον είναι απολύτως βέβαιον ότι τοιαύτη αποδοχή αποκλείεται ένεκα δε 

του γνωστού νεοτουρκικού προγράμματος εγκατάλειψις της περιοχής Σμύρνης θα 

εσήμαινε δια την Ελλάδα επί του εδάφους της αθρόαν προσφυγικήν συρροήν ενός 

και ημίσεος εκατομμυρίου Ελλήνων, προτιμώ ν’ αγωνισθώ δι’ αληθινήν λύσιν 

παρά δια νόθον και ολιγώτερον βιώσιμον»
11

.  

 

 

Οι Εκλογές του 1920 

 

Κρίνοντας εκ των υστέρων, οι επικριτές της Συνθήκης των Σεβρών αποδίδουν 

στον Βενιζέλο πολιτική βιασύνη και ανάληψη ενός κινδύνου τον οποίο η Ελλάδα 

δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει. Με τα τότε δεδομένα όμως το εγχείρημα 

φαινόταν σχετικά εύκολο. Το κεμαλικό κίνημα, που τελικά επιβλήθηκε ως φορέας 

έκφρασης του κινήματος αυτοδιάθεσης των Τούρκων, δεν διέθετε ακόμη ισχυρές 

στρατιωτικές δυνάμεις ούτε είχε καταστεί ο αποκλειστικός εκπρόσωπος της 

αντίστασης στα μάτια των Τούρκων. Έτσι, μετά την επάνοδό του στην Ελλάδα ο 

Βενιζέλος ήταν σχεδόν βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα αναγνώριζε πανηγυρικά 

την επίτευξη των εθνικών στόχων και θα του επέτρεπε να συνεχίσει τη 

διακυβέρνηση της χώρας. Προκήρυξε λοιπόν εκλογές για την 1
η
 / 14

η
 Νοεμβρίου 

1920, τυπώνοντας μάλιστα ως προεκλογικό διαφημιστικό υλικό 100.000 αντίτυπα 

του χάρτη της Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, που είχε 

προκύψει από τη Συνθήκη των Σεβρών.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι παλαιοί όσο και οι σημερινοί επικριτές του 

Βενιζέλου ισχυρίζονται ότι δεν χρειαζόταν να προσφύγει σε εκλογές, και ότι ο 

λόγος που τις προκήρυξε ήταν προκειμένου να τις χάσει (!) και να αποσείσει τις 

ευθύνες του για τη μετέπειτα διαχείριση του Μικρασιατικού ζητήματος, όπως και 

της εκκρεμότητας σχετικά με το τελικό καθεστώς της Βορείου Ηπείρου. Σε αυτό 

το σημείο όμως πρέπει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες εκλογές κανονικά 

έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Λόγω της ανώμαλης πολιτικής 

κατάστασης που είχε προκύψει μετά την έξωση του βασιλιά Κωνσταντίνου, οι 

εκλογές του Οκτωβρίου του 1915 (από τις οποίες είχε απόσχει το κόμμα των 

Φιλελευθέρων) θεωρήθηκαν άκυρες, και ανασυστήθηκε η Βουλή που είχε 

                                                           
9
Μαρκεζίνης, 1968, σ. 274, Λούβη, 2010, σ. 37. 

10
Βεντήρης, 1970, σ. 393: επιστολή 27

ης
 Ιουνίου 1920 προς Εμμ. Ρέπουλη. 

11
Βακάς, 1965, σσ. 494-495. 
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προκύψει από τις προηγούμενες εκλογές της 31
ης

  Μαΐου 1915, στις οποίες είχαν 

κερδίσει την πλειοψηφία οι Φιλελεύθεροι. Η Βουλή αυτή (η οποία αποκλήθηκε 

ειρωνικά «Βουλή των Λαζάρων») είχε συμπληρώσει τετραετία στις 31 Μαΐου 

1919, αλλά η θητεία της παρατάθηκε με τέσσερα διαδοχικά Αναγκαστικά 

Διατάγματα έως τις 20 Σεπτεμβρίου 1920, οπότε και διαλύθηκε ενόψει των 

εκλογών της 1
ης

 Νοεμβρίου του ίδιου έτους
12

. Η ήττα του Βενιζέλου σε αυτές τις 

εκλογές εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγάλα αινίγματα της ελληνικής 

ιστορίας. Ο σχετικός προβληματισμός διατυπώνεται ιδιαίτερα εύστοχα από τον 

Σπ. Μαρκεζίνη: «Είναι αδύνατον ο ψύχραιμος και αντικειμενικός παρατηρητής, 

ιδίως όταν παρέρχονται τα έτη, να ημπορή να κατανοήση ότι οιαδήποτε 

αισθηματική ιδεολογία ή αρνητική διάθεσις θα ηδύνατο να δικαιολογήση την 

ψήφον εκείνην της 1/14 Νοεμβρίου. Ο Αβέρωφ ήτο αγκυροβολημένος εις 

Κωνσταντινούπολιν και οι Έλληνες στρατιώται κατείχον την Σμύρνην, την 

Νικομήδειαν, την Προύσαν, το Ουσάκ. Η δυτική και ανατολική Θράκη ήσαν 

ελληνικαί. Και τα ελληνικά σύνορα απείχον της Κωνσταντινουπόλεως ολίγα 

μόνον χιλιόμετρα. Εάν επρόκειτο περί ονείρου ας αφήνετο ο υπεύθυνος να 

εκκαθαρίση την κατάστασιν. Εάν επρόκειτο περί πραγματικότητος, διατί τότε η 

καταψήφισις;»
13

.  

Στην πραγματικότητα, το κόμμα των Φιλελευθέρων πλειοψήφισε με 50,3% 

έναντι 49,3% της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως αλλά έχασε λόγω της κατανομής 

των εκλογικών περιφερειών, κερδίζοντας μόλις 118 έδρες στη Βουλή, αντί των 

απαιτούμενων 185 για την κατοχύρωση αυτοδυναμίας. Μάλιστα ο ίδιος ο 

Βενιζέλος, που είχε θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια της Αττικοβοιωτίας, δεν 

μπόρεσε να εκλεγεί βουλευτής! Η ήττα των Φιλελευθέρων υπήρξε ολοκληρωτική 

στη φιλοβασιλική «Παλαιά Ελλάδα», όπως και στη Μακεδονία, όπου μάλιστα οι 

αντιβενιζελικοί εξέλεξαν 69 από τους 74 βουλευτές, μεταξύ των οποίων 3 

Εβραίους και 16 Μουσουλμάνους (μέχρι την υποχρεωτική ελληνοτουρκική 

ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923 στη Μακεδονία κατοικούσε μεγάλος 

αριθμός Μουσουλμάνων). Υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι βέβαιο ότι, ακόμη και αν 

ο Βενιζέλος είχε προκηρύξει τις εκλογές με πρόθεση να τις χάσει, δεν θα επέλεγε 

να μην εκλεγεί καν βουλευτής! Εξάλλου, ειδικά σε αυτές τις εκλογές είχε 

επιτραπεί να ψηφίσουν και οι στρατιωτικοί του μετώπου, η προτίμηση των 

οποίων προς τους Φιλελευθέρους εικαζόταν ως δεδομένη. Στα αντίστοιχα 

εκλογικά τμήματα όμως διαπιστώθηκε εκτεταμένη νοθεία υπέρ των 

Φιλελευθέρων με συνέπεια τα σχετικά αποτελέσματα τελικά να ακυρωθούν
14

.  

 

 

Οι Μετεκλογικές Εξελίξεις 

 

Μετά τις εκλογές ο Βενιζέλος αυτοεξορίστηκε στη Γαλλία. Πριν αναχωρήσει 

αναφέρεται ότι δήλωσε: «Δεν κακίζω το λαό, του ζήτησα θυσίες μεγαλύτερες από 

                                                           
12

Λιουέλλυν Σμιθ, 2004, σσ. 285-288, Λούβη, 2010, σ. 38, «Η Βουλή των Λαζάρων», https://true 

story.gr/2018/07/29/vouli-ton-lazaron/.  
13

Μαρκεζίνης, 1968, σ. 323. 
14

Για τις εκλογές βλ. Λιουέλλυν Σμιθ, 2004, σ. 277 κ.εξ., Γιαννουλόπουλος, 1978, σ. 146 κ.εξ., 

Μαυρογορδάτος, 1915, σ. 125 κ.εξ., κυρίως σ. 137, Αναστασιάδης και Χεκίμογλου, χ.χ., στη 

βιβλιογραφία. 
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τις δυνάμεις του… Φταίγω εγώ που δεν υπολόγισα σωστά ως που παν οι δυνάμεις 

του και η αντοχή του. Και φέρω βαρειά ευθύνη γιατί ενώ τώρα τρέχει τον κίνδυνο 

να χάσει τα κερδισμένα αποτελέσματα, οι θυσίες θα του μείνουν»
15

. Λίγο 

αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου/5 Δεκεμβρίου 1920, διεξήχθη στην Ελλάδα 

δημοψήφισμα με το οποίο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επανήλθε στον θρόνο (ο 

δευτερότοκος γιος του Αλέξανδρος, που τον είχε διαδεχθεί το 1917, είχε πεθάνει 

στις 12 / 25 Οκτωβρίου από σηψαιμία, μετά από δάγκωμα της μαϊμούς του). Αυτή 

εξέλιξη έδωσε το πρόσχημα στις Μεγάλες Δυνάμεις να δηλώσουν επίσημα ότι θα 

τερμάτιζαν την πολιτική και οικονομική υποστήριξή τους προς τα ελληνικά 

εθνικά δίκαια
16

. Το γεγονός αυτό όμως δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη στην Ελλάδα 

ούτε από την κοινή γνώμη ούτε από την κυβέρνηση, παρά ο γεγονός ότι η 

Ηνωμένη Αντιπολίτευσις είχε δηλώσει προεκλογικά την πρόθεσή της να 

αποστρατεύσει τον Στρατό και να θέσει τέλος στην παρουσία του ελληνικού 

κράτους στη Μικρά Ασία.  

Περαιτέρω, οι σύγχρονοι επικριτές της πολιτικής του Βενιζέλου του 

καταλογίζουν ότι την περίοδο της αυτοεξορίας του τήρησε εγωιστική στάση και 

αδιαφόρησε για τις εντεινόμενες δυσκολίες της Ελλάδας κατά τη Μικρασιατική 

επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση παραβλέπεται το σημαντικό γεγονός ότι οι 

ξένοι πολιτικοί ηγέτες που είχαν υποστηρίξει τις θέσεις του Βενιζέλου την 

περίοδο 1918-20 δεν βρίσκονταν πλέον στην εξουσία, καθώς σε όλες τις νικήτριες 

χώρες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου επικρατούσε έντονο αντιπολεμικό πνεύμα 

και ισχυρή τάση αποστράτευσης των ενόπλων τους δυνάμεων, ως αποτέλεσμα της 

μακροχρόνιας πολεμικής τους κόπωσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κλεμανσώ είχε 

αποσυρθεί από την πολιτική τον Ιανουάριο του 1920, ο Ουίλσον είχε χάσει τις 

αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5
ης

 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ενώ ο Λόυντ 

Τζωρτζ αντιμετώπιζε αυξανόμενες δυσκολίες στην επιβολή των απόψεών του στη 

Μεγάλη Βρετανία. Επιπλέον, παραβλέπεται ότι μετά την ουσιαστική αποτυχία 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Δεκεμβρίου 1920 διαβλέποντας τη σταδιακή 

πολιτική απομόνωση της Ελλάδας, ο Βενιζέλος είχε εκφράσει την υποστήριξή του 

προς οποιαδήποτε αντιβενιζελική κυβέρνηση, εφόσον ο Κωνσταντίνος θα δήλωνε 

παραίτηση από τον θρόνο υπέρ του διαδόχου του, Γεωργίου (Β΄)
17

. Οι 

κυβερνώντες όμως στην Ελλάδα δεν ήθελαν να έχουν καμία επαφή με αυτόν και 

δεν επιζήτησαν σε καμία περίπτωση τις συμβουλές ή την υποστήριξή του
18

. Το 

γεγονός αυτό καταγράφηκε εύγλωττα από τον Ιωάννη Μεταξά. Συγκεκριμένα, 

στις 25 και 29 Μαρτίου 1921, μετά την ουσιαστικά αποτυχημένη επιχείρηση 

περικύκλωσης και εξουδετέρωσης του Κεμαλικού Στρατού στο Εσκή Σεχίρ, ο 

Μεταξάς συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Δημήτριο Γούναρη και τους 

υπουργούς Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη και Νικόλαο Θεοτόκη παρουσία και του 

στρατιωτικού Αθανασίου Εξαδάκτυλου (παλαιού συναδέλφου του στο Επιτελείο 

των Βαλκανικών Πολέμων). Κατά τις σχετικές συζητήσεις διαπίστωσε πως οι 

συνομιλητές του διακατέχονταν από τον φόβο ότι τυχόν ελληνική απαγκίστρωση 

από τη Μικρά Ασία θα είχε ως αποτέλεσμα την πτώση τους και την επάνοδο του 

                                                           
15

Δέλτα, 1979, σσ. 61, 62.  
16

Λιουέλλυν Σμιθ, 2004, σσ. 303-304, Λούβη, 2010, σ. 39. 
17

Γιαννουλόπουλος, 1978, σ. 159. 
18

Στεφάνου, 1977, σ. 127. 
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Βενιζέλου στην εξουσία. Αναφερόμενος μάλιστα σε αυτό τον κίνδυνο, ο 

Γούναρης είχε δηλώσει κατά τη δεύτερη συνομιλία τους: «Εμέ προσωπικώς τι με 

μέλει; Ένας άνθρωπος είμαι […] Αλλοίμονον σε σας που έχετε δεσμούς και 

περιουσίαν» (εννοώντας ότι ο ίδιος δεν είχε οικογένεια). Σχολιάζοντας αυτή τη 

δήλωση ο Μεταξάς παρατήρησε: «Εις το κάτω-κάτω, εάν μόνον διά του Βενιζέλου 

θα ήτο δυνατόν να σωθή η Ελλάς, ας έλθη ο Βενιζέλος. Πρέπει να υπάγη ο τόπος 

μας εις τον διάβολον, διά να μη έλθη ο Βενιζέλος;»
19

.  

Από τα σχόλια του Μεταξά καθίσταται σαφής η επίγνωση από τους 

αντιβενιζελικούς ηγέτες του αδιεξόδου στο οποίο σταδιακά παρασύρονταν στο 

Μικρασιατικό ζήτημα. Παρά ταύτα, οι χειρισμοί τους ειδικά όσον αφορά τη 

στρατιωτική διαχείριση της εκστρατείας χαρακτηρίστηκαν κατ’ επανάληψη από 

αδεξιότητα, εάν όχι ανικανότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται η τοποθέτηση ως 

επικεφαλής της Στρατιάς Μικράς Ασίας του στρατηγού Αναστασίου Παπούλα, 

που δεν είχε καμία συμμετοχή στις επιχειρήσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

(κατά την εξέλιξη των οποίων είχαν αλλάξει ριζικά οι στρατιωτικές αντιλήψεις για 

τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου), ούτε επιτελικές γνώσεις. Ο Παπούλας είχε 

αντικαταστήσει μετά τις εκλογές του 1920 τον εμπειροπόλεμο αρχιστράτηγο 

Λεωνίδα Παρασκευόπουλο αλλά η ηγεσία του χαρακτηριζόταν από πλήρη 

αποστασιοποίηση από τον επιτελικό σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων, τις 

οποίες είχε αναθέσει στους συνταγματάρχες  Πτολεμαίο Σαρηγιάννη (τον μόνο 

ανώτερο αξιωματικό που είχε παραμείνει στο Επιτελείο μετά την κυβερνητική 

αλλαγή του 1920) και Κωνσταντίνο Πάλλη, χωρίς όμως οι επιλογές τους να 

υφίστανται κανέναν ουσιαστικό έλεγχο από τους προϊσταμένους τους. Αυτές τις 

αδυναμίες του Επιτελείου της Στρατιάς τις είχε αντιληφθεί η τουρκική στρατιωτική 

ηγεσία. Σύμφωνα με τον Μάνγκο, ο Ισμέτ Ινονού «είχε παρατηρήσει προσεκτικά 

τον Παπούλα […] Ο αντίπαλός του ήταν καλός ηγέτης επί του πεδίου, αλλά του 

έλειπε η επιμονή. Αποβλέποντας σε γρήγορα αποτελέσματα, γινόταν νευρικός 

όταν δεν μπορούσε να τα εξασφαλίσει, και αυτό το άγχος του επηρέαζε την κρίση 

του. Φοβούμενος την καταστροφή, απέσυρε τα στρατεύματά του πρόωρα. «Ο 

Παπούλας», έγραφε ο Ισμέτ στα απομνημονεύματά του, «απέφυγε την καταστροφή, 

αλλά δεν κέρδισε ποτέ κάποια μάχη»
20

.  

Επιπλέον, η ηγεσία της Στρατιάς αντί να διαπνέεται από σύμπνοια και 

συναδελφικότητα διακατεχόταν από έντονο φατριασμό και αντιπαλότητες.  

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση κακοδιαχείρισης των στρατιωτικών 

συγκυριών στο μικρασιατικό μέτωπο αποτελεί η συμπληρωματική επιστράτευση 

τριών κλάσεων (1913Β, 1914 και 1915) και η ταυτόχρονη πρόσκληση εθελοντών 

στις 7/20 Μαρτίου 1921, η οποία μάλιστα συμπεριέλαβε και τους Έλληνες του 

σαντζακίου της Σμύρνης
21

. Από το σύνολο όμως των επιστρατευθέντων μόνο 

ένας μικρός αριθμός κατέληξε στο μέτωπο, η παρουσία του οποίου δεν ήταν 

ικανή να ανατρέψει τη στρατιωτική ισορροπία δυνάμεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πραγματικές δυνατότητες του Ελληνικού Στρατού την 

περίοδο 1921-22 δεν είχαν διαφύγει της προσοχής ούτε του Βρετανού στρατηγού 

Τσαρλς Χάρινγκτον (Charles H. Harington), διοικητή της Συμμαχικής δύναμης 

                                                           
19

Μεταξάς, χ.χ., σ. 95, Μαυρογορδάτος, 2021.  
20

Mango, 1999, κεφ. 15.  
21

Γιαννουλόπουλος, 1978, σ. 164. 
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κατοχής της Κωνσταντινούπολης την περίοδο 1920-22. Ο τελευταίος, σε έκθεση 

που υπέβαλε στο Υπουργείο Στρατιωτικών (War Office) τον Οκτώβριο του 1923, 

ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχων υπ’ όψιν μου τας συνεχείς μεταβολάς εν τω 

Ελληνικώ Στρατώ κατόπιν της πτώσεως του Βενιζέλου, αμφέβαλλον επί της 

ικανότητος του στρατού τούτου να φέρη εις πέρας σοβαράς επιχειρήσεις. Κατά 

την γνώμην μου το υλικόν ήτο καλόν, αλλά δεν επίστευον ότι η ανωτέρα 

Ελληνική Διοίκησις και το Επιτελείον – πλείστοι των οποίων ήσαν αδοκίμαστοι – 

ήσαν ικανοί να φέρωσιν εις αίσιον πέρας ευρείας επιχειρήσεις, ειδικώς εάν 

υφίστατο επίθεσιν»
22

.  

Ουσιαστικά, το χρονικό περιθώριο της Ελλάδας να θέσει τη σφραγίδα της 

στην εξέλιξη του πολέμου στη Μικρά Ασία τερματίστηκε τον Μάρτιο του 1921. 

Εκείνο τον μήνα επιβεβαιώθηκε η ήττα των στρατιωτικών τμημάτων που 

προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τη γαλλική κατοχή της Κιλικίας (σύμφωνα με 

τους όρους της Συνθήκης των Σεβρών περί καθορισμού ζωνών κατοχής στην 

πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία) από τις κεμαλικές δυνάμεις
23

. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε στη μεταστροφή της γαλλικής πολιτικής και την αναγνώριση της 

κεμαλικής εξουσίας στις 20 Οκτωβρίου 1921, μέσω της υπογραφής του Συμφώνου 

Φρανκλέν-Μπουιγιόν
24

. Παράλληλα, την ίδια περίοδο το κεμαλικό καθεστώς 

εξασφάλισε την παροχή σοβιετικής βοήθειας
25

. Παρά ταύτα, η πρόταση που 

υπέβαλε τον Ιούνιο του 1921 ο Βενιζέλος στην ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί τη 

μεσολάβηση που της είχαν προτείνει οι Μεγάλες Δυνάμεις αγνοήθηκε για μια 

ακόμη φορά
26

.  

  

                                                           
22

Χάρινγκτον, 2013, σ. 17. 
23

Χαλάτσης, 2021, σ. 92. Αφήγηση των γαλλοτουρκικών συγκρούσεων στο Αντέπ από έναν Γάλλο 

αξιωματικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.academia.edu/50917480/French_Comman 

ders_Account_of_Battles_With_Turks_in_Antep. 
24

Franklin-Bouillon, από το όνομα του Γάλλου απεσταλμένου ή Συμφωνίας της Αγκύρας (Mango, 

1999 κεφ. 16 (“Victory in War”). Λήμμα “Treaty of Ankara”, https://www.britannica.com/event/ 

Treaty-of-Ankara#ref149299, Χρονόπουλος, χ.χ., σσ. 194-195, Σίψας, χ.χ., σσ. 4-5). 
25

Γιαννουλόπουλος, 1978, σ. 153, Mango, 1999. 
26

Γιαννουλόπουλος, 1978, σσ. 170-171.  
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Αντί Επιλόγου 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, κατά τη γνώμη μας δεν 

στοιχειοθετείται εκούσια ευθύνη του Βενιζέλου για την κατάληξη της 

Μικρασιατικής περιπέτειας. Αρκετά χρόνια αργότερα (στις 31 Μαρτίου 1932), ο 

ίδιος είχε την ευκαιρία να διατυπώσει την άποψή του ως προς το τι θα έκανε 

διαφορετικά από τους διαδόχους του προκειμένου να παρατείνει την ελληνική 

στρατιωτική παρουσία στα μικρασιατικά παράλια: «Παρετήρησα [στις 18/31 

Φεβρουαρίου 1921, συζητώντας με τον Φίλιπ Καρ, απεσταλμένο του Βρετανού 

πρωθυπουργού Λόυντ Τζωρτζ] ότι αγνοώ σκέψεις ελληνικής κυβερνήσεως αλλ’ 

ότι εις την θέσιν αυτής εάν έβλεπον οικονομικήν κατάστασιν απροχώρητον, θα 

εγκατέλειπον εδάφη Μικράς Ασίας, κατεχόμενα σήμερον, και θα επεριοριζόμην 

εις κατοχήν παραχωρουμένου μόνον ημίν εδάφους και επιπλέον κοιλάδος 

Μαιάνδρου και εις άμυναν εδάφους τούτου δυναμένην επιτευχθή δια δυνάμεως 

τριών μεραρχιών, ήτοι 45.000 ανδρών, κατά την γνώμην Ελληνικού και 

Συμμαχικού Επιτελείου, δοθείσαν Φεβρουάριον 1920. Παρετήρησα ότι η 

ελληνική κυβέρνησις εν τοιαύτη περιπτώσει θα ηδύνατο να επαρκέση και εις 

στρατιωτικάς ανάγκας δια δύο μόνον ηλικιών κληρωτών και εθελοντών, 

προβαίνουσα εις αποστράτευσιν εφέδρων και ανακουφίζουσα χώραν»
27

.  

Παρά ταύτα, η ακούσια απουσία του Βενιζέλου από το πολιτικό προσκήνιο 

είναι βέβαιο ότι επιδείνωσε τις συνθήκες που οδήγησαν στο τελικό αδιέξοδο. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ιωάννης Γιαννουλόπουλος: «Η μόνη θεμιτή 

πιθανολογία – και μόνο πιθανολογία – που μπορεί να υπάρξει με βάση τις 

γενικότερες εξελίξεις μέχρι το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 1920, είναι ότι η 

παραμονή των Φιλελευθέρων στην εξουσία θα συντελούσε ίσως στο να ήταν η 

στροφή της γαλλικής πολιτικής πιο έμμεση και σταδιακή και στο να συναντούσε 

περισσότερες και πιο αποτελεσματικές αντιδράσεις.  Με την αποχώρηση εξάλλου 

του Βενιζέλου από το διπλωματικό προσκήνιο, ακριβώς κατά την περίοδο που 

φαίνονται να ενισχύονται όλοι σχεδόν οι αρνητικοί για τις ελληνικές επιδιώξεις 

παράγοντες, η Ελλάδα έχασε […] τον αναντικατάστατο εκπρόσωπό της στις 

σχέσεις της με τις νικήτριες δυνάμεις»
28

.  
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Was Eleftherios Venizelos Also Responsible for the 

Disaster at Asia Minor? 
 

Nikos Nikoloudis 

Independent Scholar, Greece 
 

This paper aims at refuting popular theories on Greek PM Eleftherios 

Venizelos’ alleged co-responsibility of the Greek military disaster in Asia Minor 

in 1922. According to these theories, Venizelos shouldn’t have pressed for a 

Greek mandate in Western Turkey during the Paris Peace Conference (1919-

20) nor should he have called for a general election in November 1920, 

following the signing of the Treaty of Sevres (August 1920), lest he intended to 

lose it and force the responsibility of the issue of the Greek presence in Western 

Turkey on his victorious opponents. The author demonstrates that Venizelos 

struggled for the materialization of Greek national aspirations vis-à-vis the 

Ottoman Empire. However, his efforts occurred during a rapidly shifting 

landscape in international politics, to the effect that his major accomplishment 

(the Treaty of Sevres, in August 1920) came at a time when Greece was 

beginning to lose its favourable position among the victorious WW1 Allies. 

Moreover, his internal opponents mishandled further the whole issue in the 

period 1921-22, choosing among others to completely ignore Venizelos’ advice.  

 
Keywords: Venizelos, Treaty of Sevres, Greek landing on Izmir, Greek general 

election of November 1920 
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Ο Διαχωρισμός Θεού και Ηθικής στον Πλάτωνα: 

Σύντομη Λογική Ανάλυση του «Ευθύφρονος» και οι 

Συνέπειες Αυτού στη Χριστιανική Θεολογία  
 

Μιχάλης Αριστείδου 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Τέξας A&M στο Γκάλβεστον, ΗΠΑ  
 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε ένα σημαντικό επιχείρημα από το διάλογο 

«Ευθύφρων» του Πλάτωνα, περί διαχωρισμού θεού και ηθικής, και τις συνέπειες 

αυτού στη χριστιανική θεολογία. Η θέση μου είναι η εξής: το παρακάτω 

Πλατωνικό επιχείρημα κάνει αρκετή φιλοσοφική «ζημιά» στην έννοια τού 

χριστιανικού θεού και δίνει εφόδιο σε αθεϊστικές φιλοσοφίες. Είναι αρκετά 

αμφίβολο αν μπορεί ο Πλάτωνας να θεωρηθεί ως βάσικο κομμάτι της 

χριστιανικής θεολογίας παρόλες τις αντι-αθεϊστικες απόψεις του σε ύστερους 

διαλόγους. 

 
Λέξεις κλειδιά: Πλάτων, Ευθύφρων, ηθική, επιχείρημα, χριστιανισμός, θεός, 

αθεϊσμός, άθεος 

 

 

Εισαγωγή 

 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε ένα σημαντικό επιχείρημα (γνωστό στην 

φιλοσοφική βιβλιογραφία και ως το «Το Δίλημμα του Ευθύφρονος» (Euthyphro’s 

Dilemma) από το διάλογο «Ευθύφρων» του Πλάτωνα, περί διαχωρισμού θεού και 

ηθικής, και τις συνέπειες αυτού στη χριστιανική θεολογία
1
. Είναι γνωστή η εχθρική 

στάση και απόψεις του Πλάτωνα προς την απιστία, αθεΐα, κ.λπ., όπως αυτές 

εκφράζονται στον τελευταίο του διάλογο «Νόμοι»
2
. Πρέπει όμως επίσης να 

σημειωθεί ότι, για να είμαστε και ακαδημαϊκά δίκαιοι, ο Πλάτωνας σε πιο παλιούς 

διαλόγους του είχε διαφορετικές απόψεις. Μια τέτοια διαφορετική άποψη 

παρουσιάζουμε εδώ, όσον αφορά την «ευσέβεια»
3
. Tο παρόν άρθρο σε καμιά 

                                                           
1
Καθώς και κάθε άλλης θρησκείας που απαιτεί θεό που είναι «πανάγαθος» ή που θεωρεί ότι θεός 

και ηθική είναι «ένα και το αυτό». 
2
Εισηγείται ποινή φυλάκισης όχι λιγότερο από πέντε χρόνια εις βάρος άθεων, και πρόγραμμα 

συνετισμού των και νουθεσίας, Για όσους τυχόν δεν έχουν συνετισθεί, ο Πλάτωνας εισηγείται 

ποινή θανάτου (Πλάτων, 2009, 908e-909b). 
3
Προφανώς η «ευσέβεια» έχει διάφορες σημασίες. Π.χ. σε διάφορα λεξικά ως συνώνυμα του 

«ευσεβής» βρίσκουμε: θεοσεβής, ευλαβής, ηθικός, θρήσκος, κλπ. (βλ. wordreference.com). Στο 

παρών άρθρο υιοθετούμε το «ηθικός». Ο Πλάτωνας στους Νόμους ταυτίζει ουσιαστικά την 

ευσέβεια με την θεοσέβεια, δηλαδή την πίστη και την ηθική. Γενικά στην αρχαία Ελλάδα ο άθεος 

ήταν συνώνυμο πολλές φορές του ασεβή, δηλαδή του άπιστου και του ανήθικου. Παρόμοια στον 

Χριστιανισμό, όπου στους Ψαλμούς 14 διαβάζουμε ότι: «O ανόητος είπε στην καρδιά του, Δεν 

Επιστημονικό Άρθρο 
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περίπτωση δεν προτάσσει μια φιλοσοφική υπεράσπιση του Πλάτωνα. Παρά μόνο 

προσπαθεί να «αποκόψει» φιλοσοφικά απόπειρες επιχειρηματολογίας εκ μέρους 

χριστιανών απολογητών ότι ο Πλάτωνας ενισχύει δήθεν τα «επιχειρήματά» τους 

στο συγκεκριμένο θέμα, έστω και αν ο τελευταίος δεν είναι άθεος
4
. Η θέση μου 

είναι η εξής: Έστω και αν ο Πλάτωνας δεν είναι άθεος, το παρακάτω Πλατωνικό 

επιχείρημα κάνει αρκετή φιλοσοφική «ζημιά» στην έννοια τού χριστιανικού θεού 

και δίνει εφόδιο σε αθεϊστικές φιλοσοφίες. Είναι αρκετά αμφίβολο αν μπορεί ο 

Πλάτωνας να θεωρηθεί ως βασικό μέρος της χριστιανικής θεολογίας  παρόλες τις 

αντι-αθεϊστικες απόψεις του σε ύστερους διαλόγους. 

 

 

Το Επιχείρημα 

 

Το επιχείρημα του Πλάτωνα εξάγεται βασικά μέσα από το παρακάτω 

απόσπασμα (Πλάτων, 1903, 10d-10e) από τον διάλογο «Ευθύφρων», μεταξύ 

Σωκράτη και Ευθύφρονος. Ας δούμε πρώτα το απόσπασμα: 

 
Σωκράτης: Λοιπόν, αγαπητέ μου, τι θα πούμε τώρα για το ευσεβές; Δεν είναι 

αλήθεια, ότι αυτό αγαπάται από όλους τους θεούς, καθώς είπες τώρα; 

Ευθύφρων: Ναι. 

Σωκράτης: Άραγε γι’ αυτό αγαπάται, γιατί είναι ευσεβές, ή για καμιά άλλη 

αιτία; 

Ευθύφρων: Όχι, αλλ’ ακριβώς, γιατί είναι ευσεβές, αγαπάται. 

Σωκράτης: Όθεν, ω Ευθύφρων, αγαπάται το ευσεβές, διότι είναι ευσεβές, και 

όχι διότι αγαπάται, δια τούτο είναι ευσεβές; 

Ευθύφρων: Έτσι μου φαίνεται. 

Σωκράτης: Αλλ’ εν τοσούτω, διότι βέβαια αγαπάται από τους θεούς, είναι γι' 

αυτό αγαπώμενο και θεοφιλές. 

Ευθύφρων: Πώς όχι; 

Σωκράτης: Ώστε το αγαπητό στους θεούς δεν είναι το ίδιον πράγμα με το 

ευσεβές, ω Ευθύφρων, ούτε το ευσεβές είναι το ίδιο με το αγαπητό στους 

θεούς, καθώς εσύ είπες, αλλά το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο. 

Ευθύφρων: Πώς δα γίνεται αυτό, ω Σωκράτη; 

                                                                                                                                                         
υπάρχει Θεός. Είναι διεφθαρμένοι, έχουν κάνει απαίσια έργα, δεν υπάρχει κανένας που να πράττει 

το καλό» (μετάφραση δική μου από το “The fool hath said in his heart, There is no God. They are 

corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good”) (Nelson, 1991, Psalms 

14). Όπως βλέπουμε όμως στον Ευθύφρονα, ευσέβεια και θεός (δηλαδή πίστη ή θεοσέβεια) 

διαχωρίζονται. Άλλες διαφορές στον πρώιμο και ύστερο Πλάτωνα υπάρχουν, για παράδειγμα, σε 

ζητήματα πολιτικής στην Πολιτεία και στους Νόμους (Kraut, 2017). Ο Γρ. Βλαστός, όσον αφορά 

τους πρώιμους και μέσους/ύστερους Πλατωνικούς διαλόγους, θεωρεί ότι στην ουσία μιλάμε για 

δύο διαφορετικούς Σωκράτηδες (τους οποίους συμβολίζει με SE και SM) (Vlastos, 1991, σσ. 45-50).  
4
Στο παρών άρθρο «αθεϊσμός» είναι η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει θεός ή θεοί (Baggini, 2006, σ. 4). 

Ο αθεϊσμός έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική «αθεΐα» παρόλο ότι ο όρος «άθεος» σήμαινε 

τότε, εκτός από την σημερινή έννοια, και άλλα πράγματα όπως ασεβής, ανήθικος, κλπ. Βλ. επίσης 

Σημ. (3). Δηλαδή ο άθεος είναι αυτός που συνειδητά δεν πιστεύει στον θεό και έχει κάποιους 

λόγους. Βλ. επίσης Σημ. (7).   
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Σωκράτης: Διότι ομολογήσαμε, ότι το μεν ευσεβές γι’ αυτό αγαπάται, διότι 

είναι ευσεβές, και όχι ότι είναι ευσεβές, διότι αγαπάται. Αλήθεια βέβαια, το 

είπαμε αυτό; 

Ευθύφρων: Ναι. 

Σωκράτης: Το δε αγαπητό στους θεούς βέβαια, διότι αγαπάται από τους θεούς, 

ακριβώς δι’ αυτό τούτο, διότι αγαπάται, ομολογήσαμε, ότι είναι αγαπητό στους 

θεούς﮲ όχι όμως, ότι γι’ αυτό αγαπάται, διότι είναι αγαπητό στους θεούς. 

Ευθύφρων: Αυτό είναι αληθές. 

 

 

Ανάλυση 

 

Aς δούμε τώρα το επιχείρημα λίγο πιο αναλυτικά, και τι συνέπειες έχει για 

την χριστιανική θεολογία. Το επιχείρημα βασικά, παίρνει συνοπτικά την παρακάτω 

λογική μορφή: 

 
1. Ο θεός, είτε: 

(α) Επιτάσσει ότι μια πράξη Χ είναι ηθικά σωστή, επειδή η πράξη Χ είναι ηθικά 

σωστή, ή 

(β) Η πράξη Χ είναι ηθικά σωστή, επειδή ο θεός επιτάσσει ότι η πράξη Χ είναι 

ηθικά σωστή. (Καλούμε το (β) «Θεωρία της Θείας Επιταγής»). 

 

2. Αν (α), τότε υπάρχει ένα επίπεδο ηθικής διαφορετικό από τι ο θεός επιτάσσει, 

και συνεπώς, η «Θεωρία της Θείας Επιταγής» είναι λανθασμένη. 

 

3. Αν (β), τότε είτε: 

(γ) Ο θεός έχει λόγο για τον οποίο θεωρεί την πράξη Χ ως ηθικά σωστή, ή 

(δ) ο θεός δεν έχει λόγο για τον οποίο θεωρεί την πράξη Χ ως ηθικά σωστή. 

 

4. Αν (γ), τότε είναι ακριβώς αυτός ο λόγος (όποιος και αν είναι αυτός) που 

κάνει την πράξη Χ ηθικά σωστή, και όχι του θεού η επιταγή, και συνεπώς, η 

«Θεωρία της Θείας Επιταγής» είναι λανθασμένη. 

 

5. Αν (δ), τότε οι επιταγές του θεού είναι αυθαίρετες (τυχαίες, αβάσιμες). 

 

Συνεπώς, είτε η «Θεωρία της Θείας Επιταγής» είναι λανθασμένη, είτε οι 

επιταγές του θεού είναι αυθαίρετες (τυχαίες, αβάσιμες). 

Αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς κάποιες παρατηρήσεις. Κατ’ αρχήν, το 

επιχείρημα είναι λογικά έγκυρο (δεν είναι δηλαδή λογική πλάνη). Με άλλα λόγια, 

το συμπέρασμα προκύπτει πραγματικά από τις υποθέσεις του επιχειρήματος 

ανεξαρτήτως αν οι τελευταίες είναι αληθείς ή όχι. Περαιτέρω εγείρονται 

ερωτήσεις, όπως ακριβώς κάποιες από αυτές έχουν τεθεί κατά καιρούς σε 

διάφορες εργασίες σε φοιτητές μου
 
(Aristidou, 2021, σ. 22). Για παράδειγμα: 

 

(α) Αποδεικνύει το παραπάνω επιχείρημα ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει θεός
5
;
 

                                                           
5
Ο όρος «θεός» δεν σημαίνει και πολλά, εκτός και αν κάποιος ορίσει τι σημαίνει θεός. Αξίζει να 

παρατηρήσει κανείς την διαφορά του «θεός» και «Θεός» (με «Θ» κεφαλαίο). Το τελευταίο, δηλαδή 

το «Θεός», έχει ορισθεί (αν και ο ορισμός είναι αρκετά προβληματικός) από τις Ιουδαιο-χριστιανικές 
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(β) Αποδεικνύει το παραπάνω επιχείρημα ότι, αν υπάρχει θεός τότε αυτός έχει την 

οποιαδήποτε σχέση με τις ηθικές μας επιλογές; 

(γ) Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη χριστιανική αντίληψη που θεωρεί ότι «πηγή του 

καλού» είναι ο θεός ή ότι η πίστη στο χριστιανικό θεό κάνει «καλύτερους» 

ανθρώπους, ποιες οι συνέπειες του παραπάνω επιχειρήματος στη χριστιανική 

θεολογία; 

(δ) Eίναι έγκυρες οι πιο κάτω συνεπαγωγές; 

 

 (i) Άνθρωπος Χ πιστεύει στο θεό → Άνθρωπος Χ είναι ευσεβής. 

(ii) Άνθρωπος Χ είναι ευσεβής → Άνθρωπος Χ πιστεύει στο θεό. 

 

(ε) Eίναι έγκυρη η περίφημη φράση του Ντοστογιέφσκι: «Χωρίς θεό, όλα 

επιτρέπονται»
 
(Ντοστογιέφσκι, 1991); 

 

Χωρίς να μπούμε σε εκτενή ανάλυση, να απαντήσουμε περιληπτικά ως εξής: 

 

Στο (α), το επιχείρημα από μόνο του ούτε αποδεικνύει την ύπαρξη ούτε τη μη 

ύπαρξη θεού γενικώς. Στην περίπτωση του χριστιανικού θεού, όμως, το 

επιχείρημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα κατά της ύπαρξής του 

ως εξής: 

 

1. Αν υπάρχει ο χριστιανικός θεός, τότε η «Θεωρία της Θείας Επιταγής» είναι 

ορθή. 

2. Η «Θεωρία της Θείας Επιταγής» είναι λανθασμένη (Ευθύφρων). 

3. Συνεπώς: Δεν υπάρχει ο χριστιανικός θεός. 

 

Η ισχύς του παραπάνω επιχειρήματος έγκειται στο εξής: Ο χριστιανός 

αναγκαστικά εδώ πρέπει να αποδεχθεί την υπόθεση (1), ότι δηλαδή αν υπάρχει 

θεός τότε αυτός είναι και ο ορίζων του τι είναι ηθικά ορθό ή όχι. Αλλιώς, αν 

δεχθεί ότι ο θεός δεν έχει σχέση με την ηθική τότε ποιος ο λόγος να είναι κανείς 

χριστιανός κ.λπ., και τι νόημα έχει μια οποιαδήποτε «κρίση» του θεού επί των 

                                                                                                                                                         
θρησκείες (δηλαδή τις τρεις βασικές μονοθεϊστικές θρησκείες) και δεν είναι δύσκολο να υποστηρίξει 

κανείς ότι ο συγκεκριμένος θεός δεν μπορεί να υπάρχει. Φιλοσοφικά και επιστημονικά ένας 

δημιουργός των πάντων, για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει. Αντιτίθεται τους κανόνες της 

λογικής και τους νόμους της φυσικής αντίστοιχα. Και δεν είναι απλά θέμα ότι δεν υπάρχει απόδειξη 

ότι ένας τέτοιος θεός δεν υπάρχει, άλλα και θέμα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις. Οπότε, όσον 

αφορά το θέμα του θεού, ο αθεϊσμός δεν είναι απλά άλλη μια πεποίθηση ή πίστη, αλλά μια θέση 

που βασίζεται σε κάποια στοιχεία και δεδομένα, και χρησιμοποιεί μια μέθοδο. Δηλαδή, αφού ο 

ένθεος πρώτα ορίσει την έννοια «θεός» (εφόσον είναι και φιλοσοφικά υπόχρεος) και προτείνει 

απόδειξη ή επιχείρημα, τότε ο ακαδημαϊκά «έντιμος» άθεος βάσει της λογικής και επιστήμης 

αναλύει αυτά (κι αυτός φιλοσοφικά υπόχρεος) και αποφαίνεται. Τα πιο πάνω αφορούν φυσικά τον 

φιλοσοφικό αθεϊσμό, και όχι τον ψυχολογικό που αρκείται απλά στην έλλειψη πίστης. Για 

παράδειγμα ψυχολογικός αθεϊσμός παρατηρείται σε μικρά παιδιά, που όντως γεννιούνται με 

έλλειψη πίστης σε θεό και μετά αποκτούν διάφορα πιστεύω αναλόγως των κοινωνικό-πολιτισμικών 

τους πλαισίων και παραγόντων. Με άλλα λόγια, αρκετοί θεωρούν ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά 

των προτάσεων Α = «δεν πιστεύω ότι το Θ υπάρχει» και Β = «πιστεύω ότι το Θ δεν υπάρχει». Ότι 

δηλαδή η Β συνεπάγεται την Α, αλλά όχι απαραίτητα το αντίστροφο.  
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ανθρώπων και των επιλογών τους
6
. Στην υπόθεση (2) όμως, ο χριστιανός έρχεται 

αντιμέτωπος με το ισχυρό (και λογικά ορθό) συμπέρασμα του Σωκράτη στον 

Ευθύφρονα. Η υπόθεση (1) μαζί με την υπόθεση (2) συνεπάγονται το συμπέρασμα 

(3) ότι δεν υπάρχει θεός, που για να το αποφύγει ο χριστιανός πρέπει: είτε να 

εξηγήσει την υπόθεση (1) και να την υποστηρίξει ορθολογικά (ιδίως το πώς 

γίνεται να υπάρχουν άθεοι που είναι ηθικά ορθοί), είτε να αποφύγει (πώς;) το 

επιχείρημα στην υπόθεση (2), ένα επιχείρημα που στέκει εδώ και 2.500 χρόνια. 

Στο (β) και (γ), το επιχείρημα δείχνει ότι ακόμα και αν υπάρχει θεός τότε 

αυτός ουδεμία σχέση έχει με το τι είναι ηθικά ορθό ή όχι, που και σε αυτή την 

περίπτωση καταδεικνύει τις προβληματικές ηθικές βάσεις του Χριστιανισμού. 

Ακριβώς γιατί στον Χριστιανισμό ο θεός είναι και ο ορίζων τού τι είναι ηθικά 

ορθό ή όχι. Στην Π. Διαθήκη (Μωυσής), στην Κ. Διαθήκη (Ιησούς), και αργότερα 

στην Πατερική και Εκκλησιαστική παράδοση (Καθολική, Ορθόδοξη, και όλες τις 

υποδιαιρέσεις τους) και κείμενα, μέχρι σήμερα, υπάρχουν σειρές κανόνων και 

επιταγών που συνδέουν τον χριστιανικό θεό με το τι είναι ηθικά σωστό ή μή στον 

χριστιανισμό. Αυτή η σύνδεση όμως, όπως δείχνει το επιχείρημα στον Ευθύφρονα, 

είναι προβληματική για τον Χριστιανισμό.   

Στο (δ), οι συνεπαγωγές είναι προφανώς και οι δύο λανθασμένες, αφού 

υπάρχουν αντι-παραδείγματα και για τις δύο. Για παράδειγμα, υπάρχουν θεϊστές 

που δεν είναι ευσεβείς και άθεοι που είναι ευσεβείς άνθρωποι. Κάποιες εμπειρικές 

μελέτες έχουν δείξει οτι η θρησκεία δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του 

εγκλήματος. Για παράδειγμα, ο Heaton έδειξε σε μια έρευνα οτι κατά την περίοδο 

του Πάσχα στην Αμερική, στην οποία αναμένει κανείς μια αύξηση της 

θρησκευτικότητας, δεν υπάρχει μείωση της εγκληματικότητας
7
. Από την άλλη, οι 

Hunsberger και Altemeyer σε έρευνα τους έδειξαν ότι γενικά άθεοι στην Αμερική 

έχουν χαμηλότερα ποσοστά δογματισμού (δηλαδή μη αλλαγής άποψης) και 

θρησκευτικού εθνοκεντρισμού (δηλαδή προτίμηση ομοϊδεατών τους) από 

χριστιανούς φονταμενταλιστές
8
. Επίσης στην Αμερική, έρευνες έδειξαν οτι μόνο 

0,2% των φυλακισμένων είναι άθεοι και πολιτείες με ψηλά ποσοστά 

θρησκευτικότητας, όπως η Λουιζιάνα και η Αλαμπάμα, έχουν και τα ψηλότερα 

ποσοστά δολοφονιών, ενώ το αντίθετο καταγράφεται σε πολιτείες με χαμηλά 

ποσοστά θρησκευτικότητας όπως το Βερμόντ και το Όρεγκον. Σε διεθνές επίπεδο, 

απο τις 50 πιο ασφαλείς πόλεις στον κόσμο σχεδόν όλες βρίσκονται σε χώρες με 

χαμηλά ποσοστά θρησκευτικότητας, όπως η Τσεχία, η Εσθονία, η Ιαπωνία, η 

Νότιος Κορέα, κλπ. (Zuckerman, 2009, σ. 955).
 

Τέλος, η φράση από τον Ντοστογιέφσκι στο (ε) είναι προφανώς λανθασμένη, 

αφού εκτός του οτι υπαινίσσεται χωρίς επιχείρημα ότι θεός και ήθικη ταυτίζονται, 

κάτι που έχει διαχωριστεί στον Ευθύφρονα, έρχεται επισης και «κόντρα» σε κάθε 

                                                           
6
Υποστηρίζουν δηλαδή, ότι βελτιώνεται (κερδίζει, κλπ.) κάποιος ηθικά, όταν κάποιος είναι 

(γίνεται) χριστιανός, δηλαδή «ενώνεται» με το χριστιανικό θεό κλπ. 
7
Κατ’ ακρίβεια, παρατηρεί μια αύξηση της εγκληματικότητας στις τέσσερις εβδομάδες που 

ακολουθούν το Πάσχα (Heaton, 2006, σ. 167). 
8
Όμως, έδειξαν επίσης ότι μερικά οργανωμένα σύνολα άθεων έχουν ψηλότερα ποσοστά από 

συνηθισμένους άθεους. Και παρόλο ότι οργανωμένα σύνολα άθεων έχουν γενικά χαμηλότερα 

ποσοστά από χριστιανούς φονταμενταλιστές σε θέματα δογματισμού (δηλαδή μη αλλαγής άποψης) 

και θρησκευτικού εθνοκεντρισμού (δηλαδή προτίμηση ομοϊδεατών τους), εντούτοις έχουν αρκετά 

ψηλά ποσοστά στο δεύτερο (Hunsberger και Altemeyer, 2006, σσ. 62-63, 35-37). 
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ηθική πραγματικότητα και κοινωνική δομή της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο αθεϊσμός 

per se δεν συνεπάγεται κάποια ηθική, και παρόλο ότι όλοι οι άθεοι δεν έχουν 

συμφωνήσει σε κάποιου είδους ηθικού «κοινωνικού συμβολαίου», εντούτοις 

όμως έχουν τις δικές τους ηθικές, αξίες, κ.λπ., αναλόγως του κοινωνικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος που ζούνε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι άθεος 

και κομμουνιστής ή αντικομμουνιστής, να είναι αλτρουιστής ή μη, φιλόζωος ή μη, 

κλπ. Σίγουρα συμφωνούν στο ένα και βασικό όμως
9
, στο ότι δεν υπάρχει θεός. 

Οπότε, οι πλείστοι άθεοι το πιο πιθανόν θα απέρριπταν την φράση από τον 

Ντοστογιέφσκι. Στην πράξη, θα την απέρριπταν μάλλον και οι πλείστοι χριστιανοι, 

αν και θεωρητικά ο Χριστιανισμός δεχόμενος τη «Θεωρια της Θείας Επιταγής» 

οφείλει να την αποδεκτεί.   

 

 

Εν Kατακλείδι 

 

Ο Πλάτωνας δεν ήταν άθεος, και οι απόψεις του περί αθεΐας στους «Νόμους» 

είναι επιεικώς απαράδεκτες. Όμως, ο Πλάτωνας στους πρώιμους διαλόγους του 

έχει διαφορετικές απόψεις σε αρκετά θέματα. Συγκεκριμένα, ο Πλάτωνας στον 

Ευθύφρονα δίνει ένα σημαντικό επιχείρημα περί διαχωρισμού θεού και ηθικής, 

που ενισχύει την αθεΐα και αποδυναμώνει τον Χριστιανισμό. Παρόμοιο παράδειγμα 

βλέπουμε και στον Καντ (1781, Ch. III, S.4, σ. 505)
10

, ο οποίος αποδομεί πλήρως 

το περίφημο Οντολογικό Επιχείρημα του Ανσελμίου υπέρ της ύπαρξης θεού, αν 

και ο ίδιος δεν ήταν άθεος. 

Τέλος, σημαντικά επιχειρήματα από σκεπτικιστές στην αρχαιότητα κατά της 

ύπαρξης θεού έχουμε επίσης τον 2
ο
 αιώνα π.Χ., κυρίως από τον Καρνεάδη τον 

Κυρηναίο, τα οποία έχουν αρκετά μοντέρνα δομή και σκεπτικό, που όπως 

φαίνεται επηρέασαν φιλοσόφους ακόμα και σήμερα
11

. Ίσως κάποια από αυτά τα 

τελευταία να τα αναλύσουμε σε ένα μελλοντικό άρθρο. Προς το παρόν, το 

επιχείρημα του Πλάτωνα είναι αρκετό για πρόκληση σοβαρών πονοκεφάλων 

στους χριστιανούς απολογητές. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Και προφανώς συμφωνούν και σε άλλα, αλλά και διαφωνούν, ανάλογα με το που ζουν. Για 

παράδειγμα έρευνες έδειξαν ότι Αμερικάνοι άθεοι εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους ως 

50% Ανεξάρτητοι, 26% Δημοκρατικοί και 10% Ρεπουμπλικάνοι (Zuckerman, 2009, σ. 953). Σε 

άλλες χώρες, προφανώς, οι πολιτικές πεποιθήσεις των άθεων είναι διαφορετικές αφού τα 

κοινωνικό-πολιτικό φάσματα και οι σημασίες τους είναι διαφορετικά. 
10

Ο Κάντ έδωσε και ένα επιχείρημα υπέρ της ύπαρξης θεού, που όμως δεν ήταν επιτυχές. Στο 

Οντολογικό Επιχείρημα είχε κάνει κριτική και ο Θ. Ακινάτης, ο οποίος όμως έδωσε αλλά ανεπιτυχή 

επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης θεού (Aquinas, 1947, Part 1, Q.2, Art.1, 1265-1274). 
11

Ενισχυμένες εκδοχές κάποιων Καρνεάδειων επιχειρημάτων (οντολογικού τύπου) έχουν 

δημοσιευθεί, για παράδειγμα από τον Walton (1999) στο άρθρο του "Can an Ancient Argument of 

Carneades on Cardinal Virtues and Divine Attributes be Used to Disprove the Existence of God?", 

σε σημαντικά φιλοσοφικά περιοδικά (Martin και Monnier, 2003, σ. 38). 
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The Separation of God and Morality in Plato:  
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In this article I present an important argument from the dialogue “Euthyphro” 

of Plato, in regards of the separation of god and morality, and its ramifications 

in Christian theology. My position is the following: the Platonic argument 

below causes considerable “damage” on the concept of Christian god and gives 

ammunition to atheistic philosophies. It is quite doubtful whether Plato could be 

considered as a foundational part of Christian theology despite his anti-atheistic 

views in later dialogues.  
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Η Απεικόνιση Ρωμιών και Τούρκων στην Τουρκική 

Λογοτεχνία: Παραδείγματα από Κείμενα του 20
ού

 Αιώνα 
  

Γιακούπ Κουρτ 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Çanakkale Onsekiz Mart, Τουρκία 
 

   “-Bre Mustafa bu! Bre Mustafa geldi Florina'dan... 

   Bir sevinç, bir karşılama 

   - Kalispera (1) 

   -Kalispera bre Mustafamou! Bre hoşgeldin bre hayırsız! Nerde kaldın 

   kaç gündür? Ben dedimartık bu Mustafa unuttu bizi...” 

   (Bρε ο Μουσταφά είναι αυτός! Βρε ο Μουσταφά ήρθε από τη 

   Φλώρινα! 

   Χαρές λοιπόν! 

   Καλησπέρα! 

   Καλησπέρα βρε Μουσταφά μου! Που είσαι βρε αχαΐρευτε; Και εγώ 

   είπα, μας ξέχασε πια αυτός ο Μουσταφά...)
1
 

 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, δύο σημαντικά γεγονότα σημάδεψαν καθοριστικά την 

ιστορία και επηρέασαν την τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων στα Βαλκάνια και στη 

Ανατολία: ο Βαλκανικός Πόλεμος το 1912 και ο Μικρασιατικός Πόλεμος το 

1922. Ως γνωστό, οι δύο αυτοί πόλεμοι αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος και 

ανάλυσης όχι μόνο της ιστορίας, αλλά αναμφισβήτητα και της λογοτεχνίας, τόσο 

της ελληνικής, όσο βέβαια, και της τουρκικής. Πρώτα, η ελληνική λογοτεχνία, θα 

δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες του Μικρασιατικού Πολέμου και θα 

αναδείξει αξιόλογους συγγραφείς, οι οποίοι είχαν ως θετική επενέργεια τα ίδια τα 

βιώματα της προσφυγιάς και της ανταλλαγής. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την 

τουρκική λογοτεχνία, με τη διαφορά όμως ότι η αναπαράσταση των ιστορικών 

εκείνων γεγονότων, ξεκίνησε προς τα τέλη του 20ού αιώνα, επίσης από αξιόλογους 

Τούρκους συγγραφείς. Η παρούσα μελέτη θα εστιάσει το ενδιαφέρον στην ανάλυση 

δύο τουρκικών λογοτεχνημάτων, σχετικών με εκείνα τα ιστορικά γεγονότα, το 

Viran Dağlar «Έρημα βουνά» του Necati Cumalı και το Mor Kaftanlı Selanik «Η 

Θεσσαλονίκη με το μοβ καφτάνι» του Yılmaz Karakoyunlu, παρακολουθώντας τις 

αφηγήσεις των χαρακτήρων στα δύο παραπάνω λογοτεχνήματα. 

 
Λέξεις κλειδιά: Βαλκανικός Πόλεμος, Μικρασιατικός Πόλεμος, Συνθήκη της 

Λωζάνης, Βενιζέλος, Ρωμιός, Τούρκος, ανταλλαγή πληθυσμών, ξεριζωμός 

                                                           
1
Το παραπάνω απόσπασμα είναι μέρος του διαλόγου ανάμεσα στον Δημητρόπουλο και τον 

Μουσταφά από το βιβλίο Makedonya 1900 του Cumalı (2012b, σ. 163). O Cumalı, είναι 

γεννημένος στη Φλώρινα το 1921 και ανταλλάξιμος σύμφωνα με τη ανταλλαγή το 1923. Ο 

ίδιος έχει ασχοληθεί τόσο με τη πεζογραφία, όσο και με την ποίηση. Ωστόσο, είναι γνωστός 

περισσότερο με την πεζογραφία και έχει τιμηθεί αρκετές φορές με βραβεύσεις στην Τουρκία.  

Επιστημονικό Άρθρο 
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Εισαγωγή 

  

Η συνύπαρξη Ρωμιών/Ελλήνων και Τούρκων για μια περίπου χιλιετία, πέρα 

από τις όποιες αντιπαλότητες, που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνονταν από τις 

πολιτικές εξελίξεις της εκάστοτε εποχής, άφησε πίσω της μια πολύτιμη 

παρακαταθήκη, τα κοινά βιώματα των δύο λαών. Αμέσως μετά το οριστικό τέλος 

εκείνης της μακραίωνης περιόδου κατά την οποία συνυπήρχαν Ρωμιοί και 

Τούρκοι, παρατηρεί κανείς, ένα έντονο ενδιαφέρον της λογοτεχνίας για την 

περίοδο αυτή.  

Οι  Ρωμιοί, από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά όλο και περισσότερο, 

αρχίζουν και προβάλλονται μέσα από τα κείμενα της τουρκικής λογοτεχνίας 

(άρθρα, μυθιστορήματα, συγγράμματα κ.τ.λ.). Οι πρώτοι μυθιστοριογράφοι στη 

Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία, η οποία ξεκινάει από τα μέσα του 19ου αιώνα, 

αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στους Ρωμιούς της Πόλης. Σε αρκετά 

λογοτεχνικά κείμενα επώνυμων συγγραφέων της εποχής, ο αναγνώστης, μπορεί 

να εντοπίσει χαρακτήρες που αντιπροσωπεύουν αντιλήψεις, αξίες και 

προσωπικότητες των Ρωμιών. Για παράδειγμα, ο Nabizâde Nazım, στo Karabibik 

αναφέρεται στoν Λιναρδή (Linardi) και στη γυναίκα του την Ευθαλία (Eftelya), ο 

ίδιος στο Zehra, μιλάει για την Ουρανία (Urani), που είναι γνωστή περισσότερο 

για την ομορφιά της (Timur, 2002, σ. 39). Ο Ahmet Mithat Efendi στο Mesâil-i 

Muğlaka «Ασαφή Ζητήματα», αναφέρεται σε χαρακτήρες Ρωμιών, που 

αντιπροσωπεύουν σχέση αγάπης ανάμεσα σε μουσουλμάνους και Ρωμιές, που 

έχουν πάντα μπροστά τους εμπόδιο τη θρησκεία. Είναι αρκετά τα πεζογραφήματα 

που αναφέρονται σε χαρακτήρες Ρωμιών, εστιάζοντας περισσότερο σε χαρακτη-

ριστικά της κοινωνικής και θρησκευτικής τους ζωής, καθώς και στην ηθική τους 

αντίληψη.  

Ο τρόπος διασκέδασης, το κομψό ντύσιμο και γενικά η προβολή της 

κουλτούρας των Ρωμιών είναι μερικά από τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά που 

προβάλλονται στα κείμενα. Σύμφωνα με τον Aşık Razi, η διασκέδαση για τους 

Ρωμιούς, όπως αναφέρει ο ίδιος στο ποίημά του, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, 

αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή τους:  

 
Gayet ile süslüdür, Fener'in kayıkları 

Sarhoşlara mahsustur, taşımaz ayıkları 

Fener'in kayıkçısı pedimou ya palikar 

Pekçe vursa topuğunu iskelesini yıkar
2
 

 

Του Φαναριού τα καΐκια, είναι υπερβολικά στολισμένα 

Δεν μεταφέρουν νηφάλιους, ανήκουν στους μεθυσμένους 

Παιδί μου παλικάρι μου, του Φαναριού ο βαρκάρης 

Γκρεμίζει την αποβάθρα, αν χτυπήσει το τακούνι του 

 

Ο 19
ος

 αιώνας και περισσότερο ο 20
ός

 αιώνας, είναι αιώνες που θα 

αναστρέψουν εκείνη τη σχετικά ήρεμη και αρμονική συνύπαρξη ανάμεσα στους 

                                                           
2
Οι παραπάνω στίχοι είναι από ένα ποίημα του Aşık Razi από το Σκούταρη (Üsküdar) 

γραμμένο το 1880. Ο Reşat Ekrem Koçu,  αναφερόμενος στις ταβέρνες των Ρωμιών, μιλάει για 

το είδος πελατών και γενικά για την διασκέδαση που απολάμβαναν οι πελάτες (Yaşin, 2006). 
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δύο λαούς για να ακολουθήσει μια περίοδος έντονων συγκρούσεων και 

κοινωνικών ανακατατάξεων με βαριές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. H βιαία 

μετακίνηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, ξεκίνησε με τους Βαλκανικούς 

Πολέμους και συνεχίστηκε με τον Μικρασιατικό Πόλεμο, ο οποίος στην τουρκική 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως «Τουρκικός Απελευθερωτικός Αγώνας», με εξίσου 

τραγικές συνέπειες για πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και με συνολικό 

απολογισμό, τριών περίπου εκατομμυρίων προσφύγων στους δύο αυτούς πολέμους.  

Ο «Μεγάλος Χωρισμός», όπως ονομάζει ο Anadol (2003)
3
, την τραγική 

εκείνη ιστορία του Μικρασιατικού Πολέμου, ήταν μια μη αναμενόμενη εξέλιξη, 

και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους. Οι άλλοτε, βαθιά ριζωμένες φιλικές 

και γειτονικές σχέσεις διερράγησαν ξαφνικά και οι χθεσινοί γείτονες έγιναν πλέον 

εχθροί. Οι καλές και οι κακές σχέσεις του παρελθόντος, θα δημιουργήσουν πλέον 

έναν δικό τους κόσμο ανάμεικτων αισθημάτων και αναμνήσεων, αφού μαζί με τις 

όποιες καλές αναμνήσεις, οι βαθιές πληγές που προκάλεσαν τα ιστορικά 

γεγονότα, θα χρειαστούν δεκαετίες για να επουλωθούν. Για τους πρόσφυγες, θα 

ξεκινούσε μια περίοδος παλιννόστησης σε καινούρια χώματα, και η πρώην 

πατρίδα, θα ήταν πλέον γι’ αυτούς μονάχα μια ανάμνηση στην πληγωμένη τους 

ψυχή, ανάμνηση της οποίας η γοητεία θα εξακολουθούσε πάντα να προκαλεί μια 

δραματική νοσταλγία και πόνο στις δύο όχθες του Αιγαίου. 

Η νεοελληνική λογοτεχνία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τους Ρωμιούς στα 

εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ειδικότερα με τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, όπως έχει καθιερωθεί ο όρος αυτός στην ελληνική βιβλιογραφία, 

για τα δραματικά γεγονότα στις αρχές του περασμένου αιώνα, που ως αποτέλεσμά 

τους εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.  

Είναι γεγονός πάντως, ότι τα γεγονότα εκείνα, στη δεκαετία του '30 και μετά, 

άσκησαν τεράστια επίδραση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Τα έργα που πραγμα-

τεύονται τις τραγικές συνέπειες του Μικρασιατικού Πολέμου είναι πάρα πολλά. 

Αξίζει να αναφέρουμε μερικά από αυτά, όπως εκείνο της Διδώς Σωτηρίου, Μέσα 

από τις  Φλόγες, το οποίο διέπεται από ένα αντιπολεμικό πνεύμα, και έχει μετα-

φραστεί και στα τουρκικά με τον τίτλο Benden Selam Söyle Anadolu'ya «Δώσε τα 

χαιρετίσματά μου στην Ανατολία». Να σημειωθεί ότι το μυθιστόρημα της 

Σωτηρίου έχει προκαλέσει αρκετή αίσθηση στους Τούρκους αναγνώστες. Άλλα 

έργα τέτοιου περιεχομένου είναι η Γαλήνη και η Αιολική Γη, του Ηλία Βενέζη, 

στα οποία πραγματεύεται εκτός από την τραγωδία, τη νοσταλγία κ.ά. 

Μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923, το ενδιαφέρον για 

τους Ρωμιούς στην τουρκική λογοτεχνία δεν έπαψε. Αντίθετα Τούρκοι συγγραφείς 

άρχισαν σταδιακά να αναφέρονται στους Ρωμιούς για τις περιόδους πριν και μετά 

την ίδρυσή της. Αρκετοί Τούρκοι συγγραφείς και ποιητές, παρά τη ραγδαία 

συρρίκνωση του ρωμαίικου πληθυσμού, δεν αγνόησαν το έντονο χρωματισμό που 

προσέδιδαν στην καθημερινή ζωή της Kωνσταντινουπολίτικης κοινωνίας. Τα 

δραματικά γεγονότα που συντελέστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και έπειτα 

                                                           
3
Το έργο του Κemal Anadol αναφέρεται στις αδυναμίες της οθωμανικής κυβέρνησης να 

αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα στις αρχές του 20ού αιώνα, κάτω από τις αβάσταχτες 

συνθήκες που είχαν δημιουργήσει οι συνεχείς πόλεμοι, που είχαν ως αποτέλεσμα τον «Μεγάλο 

Χωρισμό» για την πολύχρωμη κοινωνία της Δυτικής Μικράς Ασίας και τη Μυτιλήνη, ανάμεσα 

στους Ρωμιούς, τους Τούρκους, τους Αρμένιους και άλλους. 
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αποτέλεσαν σοβαρά ερεθίσματα στους λογοτεχνικούς κύκλους και ενέπνευσαν τη 

συγγραφή αρκετών πεζογραφημάτων. 

Όπως αρχικά στην ελληνική λογοτεχνία τη δεκαετία του '30 (Σταυροπούλου, 

2014, σ. 380) έτσι και στην τουρκική προς τα τέλη του 20ού αιώνα παρατηρείται 

ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις σχέσεις Ρωμιών και Τούρκων, και ιδιαίτερα 

για πτυχές της καθημερινής ζωής, αλλά και για το πώς οι σχέσεις αυτές 

διαμορφώθηκαν κάτω από διάφορες ιστορικο-πολιτικές συνθήκες. Να σημειωθεί 

πάντως ότι σε περιόδους κατά τις οποίες οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη ήταν 

οξυμμένες, η συμπεριφορά των απλών ανθρώπων του λαού, σύμφωνα με τις 

αφηγήσεις των ηρώων, ανεξάρτητα από εκείνη των κρατών, δεν ήταν πάντα 

αντίστοιχη με εκείνη των κρατών, προβάλλοντας έτσι μια διαφορετική εικόνα, 

βασισμένη περισσότερο στην ανθρωπιστική συμπαράσταση, ακόμα και στις πιο 

δύσκολες συνθήκες. Η τουρκική λογοτεχνία και ειδικότερα το μυθιστόρημα, όταν 

κάνει αναφορά στις σχέσεις Ρωμιών και Τούρκων, προβάλλει παράλληλα μια 

γενικότερη εικόνα της πολιτικής κατάστασης, με αναφορά σε γνωστές ιστορικές 

και πολιτικές προσωπικότητες της εποχής, που καθόριζαν, άλλωστε, τις εξελίξεις 

αλλά και την τύχη των λαών. Για τα γεγονότα εκείνης της εποχής, λοιπόν, θα 

επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το γενικότερο τοπίο, όπως αυτό παρουσιάζεται στα 

πεζογραφήματα, σύμφωνα με τις προσωπικές αφηγήσεις των ηρώων, που θα 

αποτελέσουν και τον βασικό άξονα αυτής της ανάλυσης. Να σημειωθεί επίσης, 

ότι στην παρούσα μελέτη, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των 

χαρακτήρων, οι οποίοι κατά τον συγγραφέα αντιπροσωπεύουν αντιλήψεις και 

συμπεριφορές των δύο σύνοικων κοινωνιών. 

 

 

Ιστορικο-Κοινωνικά Γενονότα ως Δεξαμενή Θεματολογίας 

 

Δύο ιστορικά γεγονότα συντάραξαν και άλλαξαν ριζικά, όχι μονάχα τον 

πολιτικό χάρτη, αλλά και τον δημογραφικό χάρτη τόσο στα Βαλκάνια όσο και 

στην Ανατολία (στη σημερινή, δηλαδή, Τουρκία). Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, το 

1912-1913, και ο Μικρασιατικός Πόλεμος, το 1919-1922, σημάδεψαν καθορι-

στικά τη ροή της ιστορίας. Τα δύο εκείνα γεγονότα, απέβησαν μοιραία για το 

μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων. Το 1912 και το 1922, σε διάστημα μερικών 

μηνών συνολικά τρία εκατομμύρια περίπου άνθρωποι εκτοπίστηκαν και 

υποχρεώθηκαν σε αναζήτηση άλλης πατρίδας. Η συνθήκη της Λωζάνης, 

συνεκλήθη, μεταξύ άλλων, για να επικυρώσει και να ολοκληρώσει διαδικαστικά 

εκείνη την σκληρή πραγματικότητα χωρίς βέβαια να ζητηθεί η γνώμη των 

εκατομμυρίων εμπλεκόμενων ανθρώπων, οι οποίοι καλούνταν απλώς να τη 

σεβαστούν.  

Για την καλύτερη ανάλυση και κατανόηση των παραπάνω, έχει ιδιαίτερη 

σημασία η αναφορά στα μέτωπα των συγκρούσεων και στην επιμέρους εξέταση 

των πολιτικών συγκυριών, όπως καταγράφονται ιστορικά. Ωστόσο, κατευθυντήρια 

γραμμή μας, θα είναι πάντα το λογοτεχνικό κείμενο. Ο Mukarovskẏ, «τοποθετεί 

το λογοτεχνικό κείμενο μέσα στην ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα, 

εννοουμένων ως γλωσσικών εκφορών» (Τζούμα, 1997, σ. 114). Ως μια γλωσσική 

δραστηριότητα λοιπόν, τα λογοτεχνικά κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας, μας 

διασφαλίζουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις κοινωνικές και ιστορικές 
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καταστάσεις, όπως αυτές βιώθηκαν στην πραγματικότητα και να ερμηνεύσουμε 

άγνωστες πτυχές εκείνης της ιστορίας. Να σημειωθεί ότι η λογοτεχνία, με τα 

ιδιαίτερά της μέσα, έχει την ικανότητα, και ίσως την αποκλειστική δυνατότητα, να 

καθρεφτίζει τα ιστορικά γεγονότα επάνω σε μια άλλη βάση, που αγγίζει 

περισσότερο την κοινωνική θέση και τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, τον οποίο 

η Ιστορία αγνοεί ή αδυνατεί να εκφράσει.  

H περίφημη ανταλλαγή πληθυσμών, που έγινε σύμφωνα με τη συνθήκη της 

Λωζάνης, υπήρξε ένα βαρύ πλήγμα για εκατομμύρια ανθρώπους, Έλληνες και 

Τούρκους, οι οποίοι αν και αντέδρασαν σε εκείνη την απόφαση, δεν μπόρεσαν 

παρά να συμμορφωθούν μ’ αυτήν και να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Η 

απόφαση για την ανταλλαγή, ήταν στην κυριολεξία ένας προσυμφωνημένος, με 

άλλα λόγια, ένας οργανωμένος ξεριζωμός. Ο Τούρκος συγγραφέας Yaşar Kemal, 

θεωρεί εκείνη τη βιαία μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων, ως τη «μεγαλύτερη 

εξορία της ιστορίας» (Hızlan, 2002), χωρίς να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα στα 

θύματα εκείνου του ογκώδους προσφυγικού κύματος. Ο βαρύς απολογισμός 

αυτών των δύο πολέμων δεν ήταν πλέον μονάχα υπόθεση της ιστορίας, αλλά 

χωρίς αμφιβολία και της λογοτεχνίας, η οποία βρήκε μια τεράστια δεξαμενή 

θεμάτων προς αξιοποίηση. 

Στα κείμενα που θα αναλυθούν, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στους χαρακτήρες, 

που αντιπροσωπεύουν τους απλούς ανθρώπους και τη θεώρηση των κοινωνικών 

ομάδων, Ελλήνων και Τούρκων, τόσο σχετικά με την καθημερινή τους ζωή όσο 

και με τις εξελίξεις. Παράλληλα, θα αναλυθεί η οπτική μιας άλλης κατηγορίας 

χαρακτήρων, όπως οι πολιτικές προσωπικότητες, θρησκευτικοί και τοπικοί 

παράγοντες, που διαδραμάτισαν έναν ξεχωριστό ρόλο, διαμορφώνοντας τη ροή 

των γεγονότων. Η μελέτη θα βασιστεί στην τουρκική έκδοση των δύο 

μυθιστορημάτων. 

 

 

Σύντομη Αφηγηματική Αναπαράσταση των Ιστορικών και Πολιτικών 

Γεγονότων της Περιόδου 1912-1923 
 

Τα Έρημα Βουνά (Viarn Dağlar) 

 

Στις αρχές του 20
ού

 αιώνα, η οθωμανική διοίκηση στα Βαλκάνια αδυνατούσε 

να διασφαλίσει πολιτική σταθερότητα. Τα αυτονομιστικά σώματα των κομιτατζίδων 

στη Μακεδονία, αποτελούσαν ένα διαρκές στοιχείο πολιτικής αναταραχής και 

αστάθειας. Το νέο σύνταγμα του 1908 και η κυβέρνηση των Νεοτούρκων ήλπιζε 

ότι θα δημιουργούσε προϋποθέσεις για αναστροφή της φθίνουσας πορείας στην 

αυτοκρατορία, υποσχόμενη ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη και αδελφότητα 

«hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet» (Dağlar, 2008, σ. 143), στους υπηκόους της, 

ένα σύνθημα εμπνευσμένο από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, που 

απέβλεπε στην εξασφάλιση περισσότερων δημοκρατικών δικαιωμάτων στους 

λαούς της και τη σύμπραξή τους για τη σωτηρία του «Μεγάλου Ασθενή». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την αφηγηματική αναπαράσταση των γεγονότων 

εκείνης εποχής, τα Βαλκάνια βρίσκονταν ήδη κάτω από τα σύννεφα ενός 

αναπόφευκτου πολέμου και η γενικότερη κατάσταση προοιώνιζε σημαντικές 



Τόμ. 1, Τεύχ. 2              Κουρτ: Η Απεικόνιση Ρωμιών και Τούρκων στην... 

 

 

 36   

ιστορικές εξελίξεις, αφού και οι Μεγάλες Δυνάμεις, έστω και διακριτικά, είχαν 

εμπλακεί στη βαλκανική υπόθεση. Η οθωμανική κυβέρνηση όμως, δεν είχε 

επίγνωση των παρασκηνιακών εξελίξεων και ήταν πεπεισμένη ότι οι καλές σχέσεις 

που είχε με τα βαλκανικά κράτη ήταν σταθερές. Αντίστοιχα, ο τουρκικός τύπος 

στην Ιστανμπούλ (İkdam) και στη Θεσσαλονίκη (Yeni Asır), ήταν καθησυχαστικός 

ως προς τις φήμες για πιθανή πολεμική προετοιμασία των βαλκανικών κρατών. 

Τη στιγμή που ο κίνδυνος του πολέμου ήταν πλέον ορατός και ο κόσμος στα 

καφενεία συζητούσε ανοιχτά γι’ αυτό το ενδεχόμενο, ο τουρκικός τύπος έγραφε, 

ότι ο πρωθυπουργός της οθωμανικής κυβέρνησης Sait Paşa, σε ομιλία του στην 

οθωμανική εθνοσυνέλευση έκανε λόγο για τους ισχυρούς φιλικούς δεσμούς που 

είχε η κυβέρνησή του με τα βαλκανικά κράτη για να συμπληρώσει ότι, «ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος, για μια ακόμη φορά, απέδειξε ότι είναι πιστός φίλος του 

οθωμανικού κράτους» (Cumalı, 2012a, σ. 140).  

Η αντίφαση ανάμεσα στη στάση της οθωμανικής κυβέρνησης και στη 

φημολογία πολέμου, που ήταν διάχυτη στις γύρω περιοχές, προβλημάτιζε και 

αναστάτωνε τους μουσουλμάνους στην ευρύτερη περιοχή. Τον Μάιο του 1912, 

μια απρόσμενη είδηση συγκλόνισε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η είδηση, ότι η 

Σερβία είχε αγοράσει καινούρια οπλικά συστήματα από τη Γαλλία, και τα 

μετέφερε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στη Σερβία (Cumalı, 2012a, σ. 143), 

ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για πόλεμο. Η 

είδηση αυτή, διαδόθηκε παντού. Οι μουσουλμάνοι, προσπαθώντας να 

ερμηνεύσουν την ακατανόητη σιωπή της οθωμανικής κυβέρνησης, άρχισαν να 

διερωτώνται απεγνωσμένα: «Η Ιστανμπούλ, μας εγκαταλείπει άραγε;» (Cumalı, 

2012a, σ. 144). Ο φόβος και η απόγνωση του κόσμου, μπροστά στο ενδεχόμενο 

ενός πολέμου άρχισε να κορυφώνεται. Διάχυτη ήταν πλέον η δυσφορία του 

μουσουλμανικού λαού προς την οθωμανική κυβέρνηση, που την θεωρούσε 

ανίκανη να προστατέψει τα εδάφη της.  

Όταν οι προθέσεις των βαλκανικών κρατών έγιναν γνωστές, φοιτητές στην 

Ιστανμπούλ άρχισαν να κάνουν διαδηλώσεις ζητώντας από την οθωμανική 

κυβέρνηση να κηρύξει τον πόλεμο. Αρκετοί, όμως, από τους μουσουλμάνους στη 

Μακεδονία εκτιμούσαν ότι η κυβέρνησή τους δεν ήταν έτοιμη να μπει σε μια 

πολεμική αναμέτρηση με τα βαλκανικά κράτη. Ο Hikmet Bey, ένας νέος από τη 

Μακεδονία που είχε τελειώσει το λύκειο στην Αθήνα, όπου είχε επίσης ξεκινήσει 

να κάνει πανεπιστημιακές σπουδές, εκτιμούσε πως η οθωμανική κυβέρνηση 

μπήκε στον πόλεμο χωρίς να τον επιθυμεί.  

 
«Σ’ αυτόν τον πόλεμο η ήττα μας είναι αναπόφευκτη. Να αναφερθώ στους λόγους, 

δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά δυστυχώς εγώ θα 

δικαιωθώ. Απόφαση πολέμου, δεν λαμβάνεται, επειδή μόνο και μόνο κάποιοι 

ανεύθυνοι στο δρόμο φωνάζουν για πόλεμο. Τη ζημιά εμείς θα την πληρώσουμε και 

ειδικότερα οι κάτοικοι στη Μακεδονία. Τα κράτη που θα πολεμήσουν ενάντια στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, εισέρχονται σ’ αυτόν τον πόλεμο για να μοιραστούν τη 

Μακεδονία. Αν χάσουμε τον πόλεμο, μετά θα είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε με 

εκείνους, τους οποίους τώρα πολεμάμε. Εμείς πρέπει να μείνουμε μακριά από 

εκείνους που μας υποκινούν στον πόλεμο...» (Cumalı, 2012a, σ. 165). 
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Ο Βαλκανικός Πόλεμος είχε αρχίσει και οι επιπτώσεις του ήταν πλέον 

αισθητές, με τον πιο άμεσο τρόπο στον άμαχο πληθυσμό, και περισσότερο, 

μάλιστα, στους μουσουλμάνους, οι οποίοι, έπρεπε άρον άρον να φύγουν από τη γη 

των Βαλκανίων. Η προέλαση του ελληνικού στρατού στην Ελασσόνα, 

δημιούργησε το πρώτο προσφυγικό κύμα. Οι μουσουλμάνοι της Ελασσόνας, 

αιφνιδιάζονται και κάτω από δύσκολες συνθήκες ξεκινάει η φυγή τους σ’ 

άγνωστο γι’ αυτούς προορισμό, αφού κάποιες μαζικές δολοφονίες είχαν 

δημιουργήσει πανικό στους μουσουλμάνους κατοίκους και η μόνη πλέον ελπίδα 

γι’ αυτούς ήταν η φυγή. Ταυτόχρονα, μεγάλη ήταν η συγκίνηση του χωρισμού, 

και στα πρόσωπα των χριστιανών. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Ελασσόνα 

με συγκίνηση και κλάματα αγκαλιάζονταν ζητώντας χαλάλι
4
, μιας και για 

τελευταία ίσως φορά έβλεπε ο ένας τον άλλον. Καθώς οι μουσουλμάνοι 

αναχωρούσαν, κάποιοι ανάμεσά τους, άφηναν τα κλειδιά των σπιτιών τους, στους 

χριστιανούς γείτονες, με την ελπίδα ότι ενδεχομένως θα επέστρεφαν πίσω 

(Cumalı, 2012a, σ. 189).  

Μετά από τους βαλκανικούς πολέμους ακολουθεί ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 

που βρίσκει την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε αντίπαλους 

συνασπισμούς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εκτεταμένη ανησυχία στον κόσμο, ο 

οποίος ήταν αγανακτισμένος και κουρασμένος από τους συνεχείς πολέμους. Η 

κήρυξη ενός γενικευμένου πολέμου βάζει σε δράση τον Zülfikâr Bey, τελευταίο 

Οθωμανομπέη των Βαλκανίων, τον οποίο θα αρχίσει να καταζητεί η γαλλική 

στρατιωτική διοίκηση. Ο Χατζής, γνωστός του Ζülfikâr Bey, κάποια στιγμή θα 

τον ανταμώσει και θα του μεταφέρει τα νέα από το σπίτι του. Θεωρώντας ότι ο 

Zülfikâr Bey θα έχει ανάγκη από χρήματα, βγάζει και του δίνει δανεικά τρεις 

χρυσές, λέγοντάς του, ότι έτσι και αλλιώς θα περνούσε από το σπίτι του και θα τις 

έπαιρνε πίσω. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για τις συνέπειες του πολέμου. Ο 

Χατζής εκφράζει την ευχή του λέγοντας: «...Μακάρι να φύγουν οι Γάλλοι, οπότε 

και οι καβγάδες θα τελειώσουν και ξανά θα είμαστε μαζί. Δεν είμαστε εμείς 

εκείνοι που μαλώνουμε. Επομένως γιατί να μη είμαστε μαζί;» (Cumalı, 2012a, σ. 

315). 

Ο Zülfikâr Bey, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Αν και στη συνέχεια 

δραπετεύει και για ένα διάστημα αναγκάζεται να ζει στα βουνά, στο τέλος θα 

γνωρίσει τη προδοσία από το στενό του περιβάλλον, για ένα χρηματικό ποσό που 

είχε θέσει η γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Στη κηδεία του θα παρευρεθούν 

χιλιάδες κόσμος από τις γύρω περιοχές, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, για να 

                                                           
4
Η λέξη «halal» ή «helal», όπως συνήθως προφέρεται στα τουρκικά, είναι αραβικής προέλευσης 

και έχει πολλαπλή σημασία. Το κάθε τι που είναι επιτρεπτό και νόμιμο σύμφωνα με τη θρησκεία 

του Ισλάμ θεωρείται «helal». Μία από τις πολλές σημασίες της λέξης «helal» είναι η επιτρεπτή 

κατανάλωση προϊόντων, ενώ η μη επιτρεπτή κατανάλωση θεωρείται «haram», για παράδειγμα το 

χοιρινό κρέας, σύμφωνα με το νόμο του Ισλάμ θεωρείται απαγορευμένο προϊόν και επομένως είναι 

«haram». Μια άλλη σημασία της έννοιας «helal» είναι η εγκάρδια και ειλικρινή δήλωση ενός 

ανθρώπου προς τον άλλον ότι για τις μεταξύ τους δοσοληψίες, δεν έχει καμία απαίτηση και ότι ο 

ίδιος ηθικά είναι ικανοποιημένος από τον άλλον. Σε αντίθεη περίπτωση, υλικού ή ηθικού χρέους, 

αυτό αποτελεί αιτία λογοδοσίας ενώπιον του Θεού. Η άφεση αυτής της αμαρτίας εναπόκειται στη 

συγκατάθεση του παθόντος. Γι’ αυτό σε κάθε χωρισμό οι άνθρωποι ζητάνε συγκατάθεση και 

απαλλαγή από τυχών αδικίες που έχουν διαπραχτεί μεταξύ τους. Στον ισλαμικό κόσμο η 

τελετουργία του «helal» έχει αυτή την ουσιώδη ή τυπική σημασία, γεγονός που παρατηρείται, στην 

προκειμένη περίπτωση, κατά την φυγή των Τούρκων από την πόλη της Ελασσόνας.  
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αποχαιρετήσουν στο ύστατο ταξίδι τον επικό ήρωα και τελευταίο μπέη των 

Βαλκανίων. 

 

H Θεσσαλονίκη με το Μοβ Καφτάνι (Mor Kaftanlı Selanik) 

 

Ο Μικρασιατικός Πόλεμος έληξε με την ήττα της Ελλάδος, οι συνέπειες του 

ωστόσο, δεν ήταν μόνο στρατιωτικές ή πολιτικές. Η ήττα του ελληνικού στρατού 

στην Μικρά Ασία θα σηματοδοτούσε μια καθοριστική καμπή στην ιστορία, με 

τραγικές συνέπειες για πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες, οι οποίοι θα 

αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον τόπο στον οποίο ζούσαν από την αρχαιότητα 

και να φθάσουν στην Ελλάδα έχοντας μπροστά τους να αντιμετωπίσουν φοβερά 

προβλήματα αποκατάστασης. Ο διωγμός των Ελλήνων από την Μικρά Ασία, 

είναι, κατά κάποιο τρόπο, ανάλογος με εκείνου του διωγμού των Τούρκων από τα 

Βαλκάνια στη διάρκεια του βαλκανικού πολέμου, όταν κατά εκατοντάδες χιλιάδες 

Τούρκοι εκδιώχθηκαν από τα μέρη στα οποία ζούσαν πέντε και πάνω αιώνες, για 

να βρεθούν άστεγοι και εξαντλημένοι στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας. Το 

γεγονός εκείνο, προκάλεσε την αντίδραση και την οργή τόσο της πολιτικής 

ηγεσίας του οθωμανικού κράτους, όσο και της τουρκικής κοινής γνώμης. 

Το έργο του Yılmaz Karakoyunlu δεν αναφέρεται άμεσα στον Μικρασιατικό 

Πόλεμο. Επικεντρώνεται, ωστόσο στις συνέπειες του, στην υποχρεωτική 

ανταλλαγή πληθυσμών, τον δραματικό επίλογό του. Στο μυθιστόρημα, εκτός από 

τις δύο πρωτεύουσες, την Αθήνα και την Άγκυρα, αναφέρονται αρκετές άλλες 

πόλεις της Ελλάδος και της Τουρκίας, οι πληθυσμοί των οποίων ενεπλάκησαν 

στην ανταλλαγή. Το έργο ξεκινάει με τις νοσταλγικές αναμνήσεις του Mustafa 

Kemal, μιας από τις κυριότερες πολιτικές φυσιογνωμίες στο πεζογράφημα, αλλά 

από τους δευτερεύοντες χαρακτήρες, ο οποίος θυμούμενος τα παιδικά του χρόνια 

στη Θεσσαλονίκη, τα διηγείται στη σύζυγό του Fikriye:  

 
«Ξέρεις Fikriye, στα παιδικά μου χρόνια η μεγαλύτερη μου απόλαυση ήταν να 

ανεβαίνω στη κορυφή εκείνη με θέα τη θάλασσα, από όπου αγνάντευα το απέραντο 

γαλάζιο χρώμα της. Η πρώτη δροσούλα στη καρδιά μου είναι αυτή. Μετά επέστρεφα 

τρέχοντας για το σπίτι με το φόβο να μην αργήσω...» (Karalkoyunlu, 2012, σ. 13). 

Ο συγγραφέας, με αυτές τις συναισθηματικές φράσεις του Mustafa Kemal, 

συνδέει, θα μπορούσε να πει κανείς, το παρελθόν με το παρόν, προαναγγέλλοντας 

τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν: ότι δηλαδή οι ίδιες οι συνθήκες είχαν 

αναγκάσει στο παρελθόν και τον ίδιο να φύγει από τη γενέτειρά του. Οι παραπάνω 

φράσεις υποδηλώνουν ότι ακόμα και οι πολιτικοί, οι οποίοι αποφασίζουν για 

λογαριασμό εκατομμυρίων ανθρώπων, έχουν συναισθήματα και λαχταρούν τον 

τόπο τους, για να υπογραμμισθεί ότι η ανταλλαγή θα είναι, μια δύσκολη εμπειρία 

για τους ανθρώπους που θα εγκαταλείψουν τα μέρη τους. Ο συγγραφέας δίνει 

ίσως μια ερμηνεία στην έννοια «πατρίδα», για το πόσο δηλαδή ένας άνθρωπος 

είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος με τον τόπο καταγωγής του. 

Αμέσως μετά, θα κυριαρχήσει η ρεαλιστική αντιμετώπιση του ζητήματος, 

όπως επιβάλλει η λογική της πολιτικής ή ο παραλογισμός που είχαν διαμορφώσει 

οι συνθήκες του πολέμου. Η αντίδραση του Κοσμίδη Εφέντη είναι χαρακτηριστική, 

όταν ο ίδιος θα παρατηρήσει ένα ασυνήθιστο φαινόμενο: να υψώνονται καπνοί 
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πάνω από τη συνοικία τους
5
. Αμέσως θα τρέξει για να κοινοποιήσει στον κόσμο 

το δυσάρεστο συμβάν από το καμπαναριό της εκκλησίας (Karakoyunlu, 2012, σ. 

19).  

Κατόπιν θα αρχίσουν οι συνομιλίες στη Λωζάνη ανάμεσα στον Ελευθέριο 

Βενιζέλο και τον İsmet Paşa για τη διευθέτηση και επίλυση των γιγαντιαίων 

προβλημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες. Και οι δύο πολιτικοί άνδρες έχουν στις 

αντιπροσωπείες τους έμπειρους τεχνικούς. Το πρώτο θέμα στο οποίο επήλθε 

συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη ήταν η «ανταλλαγή». Η είδηση αυτή μέσα σε 

μερικές μέρες διαδόθηκε παντού, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και της 

Τουρκίας, και ειδικότερα εκεί όπου ζούσαν οι πληθυσμοί που τους αφορούσε 

άμεσα η ανταλλαγή. Στην ελληνική αντιπροσωπεία εκφράζονται διαφορετικές 

γνώμες σε ό,τι αφορά τις περιοχές, που θα υπαχθούν στην ανταλλαγή. Ο 

Αριστείδης Στεργιάδης
6
, στενός συνεργάτης του Βενιζέλου, εκφράζει την άποψη 

ότι οι Έλληνες της Σμύρνης, πρέπει να μην συμπεριληφθούν στην ανταλλαγή 

(Karakoyunlu, 2012, σ. 101). Τελικώς όμως, θα εξαιρεθούν από την ανταλλαγή 

μονάχα οι κάτοικοι δύο περιοχών για τις δύο χώρες: οι μη μουσουλμάνοι της 

Πόλης και των νησιών Ίμβρου και Τένεδου, και οι μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης 

αντίστοιχα. 

Χαρακτήρες στο Μυθιστόρημα Έρημα Βουνά (Viran Dağlar) 

 
Dağlar dağlar        Βουνά βουνά 

Viran dağlar          Έρημα βουνά 

Ah yüzüm güler     Αχ το πρόσωπό μου γελάει 

Kalbim ağlar...     Μα η καρδιά μου κλαίει.... 

 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, σ’ έναν γεωγραφικό χώρο όπως τα Βαλκάνια, η 

ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης, ήταν ίσως, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο 

στη ζωή των ανθρώπων που αποτελούνταν από διάφορες εθνότητες. Το γεγονός 

αυτό, συνιστά το θεμελιώδη άξονα για τη δόμηση αυτού του ιστορικού 

μυθιστορήματος. Ο δημιουργός του έργου, ο Cumalı, εκτός από τα μέλη της 

οικογένειάς του, έχει ακούσει από αρκετούς άλλους πρόσφυγες ιστορίες σχετικά 

με τη ζωή και τη σχέση τους με τους διάφορους λαούς στα χωριά και στις πόλεις 

της Μακεδονίας. Το πλούσιο υλικό που είχε στη διάθεσή του ο συγγραφέας, και 

                                                           
5
Για την πυρκαγιά στη Σμύρνη το 1922 οι απόψεις και οι θέσεις των ιστορικών διίστανται. Είναι 

βέβαιο πάντως, ότι εκτός από την τουρκική, την ελληνική και την αρμενική θέση, που 

προβάλλονται σχετικά με την πυρκαγιά στη Σμύρνη, και ο ευρωπαϊκός τύπος της εποχής, λόγω των 

οικονομικών και άλλων συμφερόντων στη Μικρασία, παρακολουθούσε από κοντά τις εξελίξεις και 

τις όποιες συνέπειες του πολέμου. Να σημειωθεί ότι  ούτε ο ευρωπαϊκός τύπος στο θέμα της 

πυρκαγιάς προβάλλει ενιαία θέση. Ωστόσο κάποιες εφημερίδες, όπως η Le Temps και η Daily Mail, 

με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου του 1922, ανέφεραν ότι η επικρατέστερη άποψη είναι πως οι 

Αρμένιοι καθώς κατάλαβαν ότι θα εγκατέλειπαν την πόλη, οι ίδιοι προκάλεσαν την πυρκαγιά, 

προκειμένου η περιουσία τους να μη περάσει στα χέρια των Τούρκων (Kirişman, 2011). Γενικά, η 

ιστορία της πυρκαγιάς στη Σμύρνη παρουσιάζει αρκετά κοινά με εκείνη της Θεσσαλονίκης το 

1917, για την οποία επίσης οι θέσεις διίστανται.  
6
Ο Αριστείδης Στεριάδης, στενός συνεργάτης του Βενιζέλου είχε διοριστεί ως Ύπατος Αρμοστής 

στη Σμύρνη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο πεζογράφημα. Ο ίδιος διαφωνούσε ριζικά με 

την απόφαση του Βενιζέλου για την ανταλλαγή των Ρωμιών στην περιοχή της Σμύρνης 

(Karakounlu, 2012, σσ. 99-101). 
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το οποίο αποτελούνταν από τις μαρτυρίες των προσφύγων και, βέβαια, από την 

καλή γνώση του ιδίου για τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο διαδραματίσθηκαν τα 

ιστορικά γεγονότα εκείνη την εποχή, του εξασφάλισε τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη δόμηση του έργου. Επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο 

συγγραφέας, με το υλικό που είχε στη διάθεσή του, με την προσωπική του 

έμπνευση και φαντασία, αναπαριστά μια πραγματική ιστορία, όπως αυτή έχει 

καταγραφεί στη μνήμη των ανθρώπων στην τότε Μακεδονία. Να σημειωθεί ότι το 

κεντρικό πρόσωπο του έργου, ο Zülfikâr Bey,ήταν συγγενής του συγγραφέα. 

Ο Zülfikâr Bey λοιπόν, απόγονος μεγάλης οικογένειας μπέηδων, υπήρξε ο 

τελευταίος μπέης, μιας μακράς παράδοσης στα Βαλκάνια. Μέσα στις ραγδαίες 

εξελίξεις και στις κοσμογονικές αλλαγές, που συντελούνταν τότε στα Βαλκάνια, ο 

ίδιος θα δημιουργήσει καλές σχέσεις με ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων. 

Ήξερε λίγο πολύ τις γλώσσες που ομιλούνταν στην Μακεδονία και προπαντός την 

ελληνική (Cumalı, 2012a, σ. 63). Aυτό το γεγονός του έδωσε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει σχέσεις με όλο τον κόσμο στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό έχαιρε 

καθολικής εκτίμησης, όλων ανεξαρτήτως θρησκεύματος και καταγωγής. Η 

αναγνώρισή του ως μπέη μέσα στην κοινωνία, ήταν κάτι που ξεχώριζε. Χάρη 

στην τόλμη και στη γενναιοδωρία του, το όνομά του θα γίνει παντού γνωστό. 

Ακόμα και ο Γάλλος στρατηγός D'Esperey, θα εκφράσει τον θαυμασμό του και θα 

θελήσει να τον γνωρίσει από κοντά, όταν μάλιστα ο ίδιος καταζητούνταν από τη 

γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Στο τέλος, ο Zülfikâr Bey θα δει την προδοσία 

μέσα από τους δικούς του ανθρώπους, τον İsmail, τον οποίο πολλές φορές είχε 

βοηθήσει.  

Οι Ρωμιοί/Έλληνες, στο έργο του Cumalı είναι δευτερεύοντες χαρακτήρες. 

Ωστόσο, αναφέρονται πολλά ονόματα Ρωμιών και ο ρόλος τους στη πλοκή του 

έργου, αποτελεί βασικό στοιχείο στην προώθηση της δράσης και γενικότερα στην 

εξέλιξη των γεγονότων. Οι Ρωμιοί χαρακτήρες, παρουσιάζονται γενικά ως «καλοί 

χαρακτήρες», με κύρια χαρακτηριστικά την ειρηνική συνύπαρξη στην καθημερινή 

ζωή και τη συνδρομή προς τους μουσουλμάνους γείτονές τους στις δύσκολες 

στιγμές των πολεμικών γεγονότων. Εντάσσονται μέσα στη γενικότερη κοινωνικο-

ιστορική δόμηση του μυθιστορήματος. 

Σύμφωνα με τον Taine, τα κοινωνικο-ιστορικά γεγονότα, στην αντανακλαστική 

μιμητική αντίληψη, αποτελούν το ερέθισμα για τη δημιουργία ενός λογοτεχνικού 

κόσμου στην εξήγηση της αναγκαιότητας της στο επίπεδο της κοσμοθεωρίας του 

μυθιστορηματικού είδους (Τζούμα, 1997, σ. 113). Η διατύπωση αυτή, θα έλεγε 

κανείς ότι αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο έργο στη συνολική του διαμόρφωση, 

έχοντας ως κύρια αναφορά το κοινωνικο-ιστορικό τοπίο εκείνης της εποχής. Ο 

συγγραφέας, αναπλάθει στο έργο του την πολυσύνθετη κοινωνία της Μακεδονίας: 

Τούρκοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Αρβανίτες, όλοι τους μοιράζονται τις ίδιες χαρές 

και πίκρες στη ζωή. Η πλοκή του έργου, ως γνωστό, έχει στο επίκεντρό της τον 

Ζülfikar Bey και βέβαια, τις αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στην πολιτική 

ρευστότητα, με τις διάφορες μορφές της στην πολύχρωμη κοινωνία της  Μακεδονίας.  

Οι χαρακτήρες, ως επί το πλείστον είναι Τούρκοι και Έλληνες. Η Χρυσούλα 

η μαμή, ο Χρήστος ο ξενοδόχος, η Σοφία, της οποίας ο άνδρας είχε σκοτωθεί στον 

πόλεμο, ο Κότσος ο μπακάλης και ο γιος του ο Πάνος, γνωστός για την εξαιρετικά 

καλή του φωνή και ο φίλος του ο Halit. Οι δύο αυτοί νέοι ανήκαν στην ομάδα των 

σοσιαλιστών στη Φλώρινα. Η φιλία τους είχε ξεκινήσει στη Φλώρινα και 
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συνεχίστηκε στο Παρίσι. Ένας άλλος, ο Τάκης ο οποίος μάθαινε στον Halit πρώτα 

ελληνικά και έπειτα γαλλικά. Ο Γρηγόρης ο Τυφλός (Kör Ligor), ο οποίος δεν 

ήθελε κανέναν άλλον εκτός από τον Τούρκο γείτονά του, με τον οποίο ήταν 

χρόνια μαζί, ο οδοντίατρος ο Νικόδημος, στενός φίλος της οικογένειας του 

Zülfikâr Bey. Οι σημαντικότεροι Τούρκοι χαρακτήρες είναι, o Νiyazi Bey, ο 

Hikmey Bey, ξάδερφος του Zülfikar Bey, που έχει τελειώσει το λύκειο στην 

Αθήνα, γνώστης της ελληνικής και της γαλλικής και είναι ενάντιος στον πόλεμο, 

ο Şahin Hoca, ο ιμάμης του χωριού κ.ά.  

Ο Hikmet Bey είναι ένας μετρημένος νέος απέναντι στην ιδέα του πολέμου. 

Έχει εκτιμήσει σωστά τις αδυναμίες της οθωμανικής κυβέρνησης στο ενδεχόμενο 

ενός βαλκανικού πολέμου, λέγοντας ότι, «η δική μας η κυβέρνηση είναι ανέτοιμη 

γι’αυτόν το πόλεμο» (Cumalı, 2012a, σ. 160). Το γεγονός ότι ο ίδιος έχει 

σπουδάσει στην Αθήνα, θα έλεγε κανείς ότι για τα δεδομένα της εποχής είναι 

μάλλον σπάνιο γεγονός. Οι θέσεις των χαρακτήρων αναφορικά με τον πόλεμο 

ποικίλλουν. Ο κεντρικός ήρωας του έργου, ο Zülfikar Bey, αντίθετα με τον 

ξάδελφό του, τον Hikmet Bey, διακατέχεται από έναν νεανικό ενθουσιασμό, 

θεωρώντας ότι έχει καθήκον να αντισταθεί στην κήρυξη πολέμου από τα 

βαλκανικά κράτη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο η μητέρα του, η 

Saliha Hanım, είναι συγκρατημένη και υπολογίζει τη θέση των γειτόνων της. Τη 

στιγμή που κόσμος είχε ξεχυθεί στους δρόμους με σημαίες φωνάζοντας «για την 

Αθήνα! για τη Σόφια!», η Saliha Hanım προτρέπει τον γιο της να αντιμετωπίσει 

με ψυχραιμία την κατάσταση. Όταν ο ίδιος κατενθουσιασμένος πήγε σπίτι του και 

ζήτησε τη σημαία για να την αναρτήσει, η Saliha Hanım, διαφώνησε, λέγοντας: 

 
«Αναλογίσου λοιπόν, στο χωριό Goriçka είμαστε όλες όλες σαράντα οικογένειες. Από 

αυτές οι τριάντα είναι τουρκικές, οι τέσσερις είναι ελληνικές, οι δύο βουλγαρικές και 

οι άλλες τέσσερις είναι αρβανίτικες. Είναι οι γείτονές μας! Οι σημαίες μας είναι 

διαφορετικές, αλλά η αγορά μας, η βρύση μας είναι ίδια. Τόσο χρόνια μαζί ζούμε και 

από αυτούς τους ανθρώπους δεν ακούσαμε καμιά κουβέντα που να μας πειράξει! 

Είναι σωστό λοιπόν; Οι γείτονές μας θα πικραθούν, θα αναστατωθούν...» (Cumalı, 

2012a, σ. 155). 

 

Ο Ζülfikar Bey θαύμαζε τον Niyazi Bey, γνωστό στέλεχος του κόμματος των 

Νεοτούρκων. Στο Βαλκανικό Πόλεμο κατετάγη στη μονάδα του Νiyazi Bey και 

κάποια στιγμή πληγώθηκε. Τα χωριά και οι πόλεις από τη μία μέρα στην άλλη 

άλλαζαν χέρια. Το Ναλμπάντκιοϊ, ήταν ένα από αυτά τα χωριά, όπου οι κάτοικοι 

ήταν μεικτοί. Πριν την κατάληψη του χωριού από τον ελληνικό στρατό, ο ιμάμης 

του χωριού ο Şahin Hoca είχε κρύψει οκτώ Έλληνες στο υπόγειο του σπιτιού του. 

Στη συνέχεια το χωριό καταλαμβάνεται από το ελληνικό στρατό, αλλά παραμένουν 

τέσσερις οικογένειες Τούρκων μαζί με τον Şahin Hoca, προστατευόμενες από τους 

Έλληνες εκείνους, τους οποίους ο Hoca είχε κρύψει στο σπίτι του (Cumalı, 2012a, 

σσ. 238-239). 

Ο πόλεμος, λοιπόν, αναπόφευκτα δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες στη 

μεικτή κοινωνία της Μακεδονίας. Κατά τον συγγραφέα, χύθηκε πολύ αίμα στα 

μέτωπα των συγκρούσεων, αλλά και στα μετόπισθεν στον άμαχο πληθυσμό πολύ 

περισσότερο. Σκοτώθηκαν χιλιάδες γυναικόπαιδα. Κάηκαν σπίτια μαζί με τους 

ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να φύγουν (Cumalı, 2012a, σ. 237). Η απάνθρωπη 
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φύση του πολέμου ανάγκασε αρκετούς μουσουλμάνους, στα χωριά και στις 

πόλεις, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον θάνατο, που 

ανά πάσα στιγμή καραδοκούσε.  

 Μέσα στην απάνθρωπη φύση του πολέμου, προβάλλουν και στιγμές που 

ανακουφίζουν λίγο την ψυχή του ανθρώπου. Η Χρυσούλα, μαμή στο επάγγελμα, 

ξεχωρίζει ως ένα ευαισθητοποιημένο άτομο στην εμπόλεμη περιοχή. Συναισθάνεται 

το δράμα των μουσουλμάνων και τους συστήνει να πάνε κατευθείαν στο Μοναστήρι, 

εκεί όπου βρίσκονται τα προξενεία των ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να είναι σε 

ασφαλέστερο μέρος και να μην κινδυνεύσει η ζωή τους. Η Χρυσούλα ως μαμή 

είχε εξετάσει το μικρό γιο της Nahide, καθώς αυτοί είχαν αναχωρήσει κάτω από 

έντονη βροχή, από την Ελασσόνα για τη Goriçka. Εκεί είχαν μαζευτεί 

μουσουλμάνοι και χριστιανοί για να δουν από κοντά τους πρόσφυγες. Ο καθένας 

πρόσφερε ό,τι μπορούσε σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Η Χρυσούλα, η οποία 

ασχολήθηκε με τον άρρωστο μικρό Fikret και τον έκανε καλά, δεν δέχτηκε τα 

χρήματα του Raşit Ağa, λέγοντας ότι τα χρήματα εκείνα, τα άφηνε χαρτζιλίκι 

στον Fikret για το δρόμο (Cumalı, 2012a, σ. 192). 

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του Κιορ Ληγόρ, (του 

Γρηγόρη του Τυφλού). Όταν κάποιοι από το χωριό, μαζί μ’ αυτούς και ο γείτονάς 

του, είχαν πάει κοντά στο Μοναστήρι, προκειμένου να γλιτώσουν από την κατάρα 

του πολέμου, εκείνος δεν μπορούσε να ησυχάσει. Στις δύσκολες εκείνες στιγμές, 

οι χτεσινοί γείτονες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι καταλάβαιναν ίσως καλύτερα ο 

ένας τον άλλον. Το ανθρώπινο συναίσθημα, έστω και πρόσκαιρα, φέρνει μια 

παρηγοριά στους ανθρώπους που είναι σε απόγνωση. Είναι η μετάβαση της 

σκέψης μας στον πόνο και στο δράμα του διπλανού. Ο Κιορ Ληγόρ, μια ιδιόμορφη 

φιγούρα, θύμωνε γρήγορα αλλά ο θυμός του περνούσε επίσης γρήγορα. Όταν ο 

Τούρκος γείτονας του, έφυγε από το χωριό, ο Κιορ Ληγόρ, πηγαίνει και τον 

βρίσκει στο Μοναστήρι, ανάμεσα στις σκηνές προσφύγων: 

 
«Είχε φέρει ένα κοτζάμ καλάθι γεμάτο με τυρί, αυγά και τσουρέκια. Εκείνος ρώτησε 

τον πατέρα μου, αν έχει ανάγκη από χρήματα. Ο πατέρας μου του απάντησε ότι δεν 

είχε ανάγκη. Ωστόσο αυτός, έβγαλε και του έδωσε μια χρυσή. Και του είπε σήκω και 

γύρνα στο Ναλμπάντκιοϊ. Η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε διαταγή, ότι δεν θα 

πειραχθεί κανενός η περιουσία. Κοντά στο κτήμα μου αντί εσένα δεν θέλω να βλέπω 

άλλον! Έλα και κράτα το σπίτι σου και το κτήμα σου!» (Cumalı, 2012a, σ. 240). 

 

Το ενδιαφέρον του Κιορ Ληγόρ να πάει και να βρει τον Τούρκο γείτονά του, 

μας δίνει μια γεύση, για την κοινωνική κατάσταση και τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων εκείνων που ζούσαν πλάι πλάι. Παρά τις αρκετά δύσκολες συνθήκες 

του πολέμου, είχε αρχίσει να αναπτύσσεται μια δυναμική αλληλεγγύης ανάμεσα 

στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους κατοίκους. 

 
«Σε ένα χωριό, στη Λεβαία (Elviş), κοντά στην Πτολεμαΐδα (Kaylar), στην άκρη του 

χωραφιού τους, ένα ανδρόγυνο βρίσκει σ’ένα χαντάκι έναν Έλληνα υπολοχαγό 

πληγωμένο, στην ηλικία του γιου τους, όταν εκείνος είχε πέσει νεκρός στον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Ο ωραίος λοιπόν, αυτός νεαρός υπολοχαγός, 

βαριά πληγωμένος, περίμενε απεγνωσμένα τον θάνατο. Το ανδρόγυνο τον σηκώνει 

και τον ανεβάζει επάνω στο κάρο, σκεπάζοντάς τον με τα χόρτα που κουβαλούσαν. 

Αφού λοιπόν, είχε σκοτεινιάσει, τον φέρνουν στο σπίτι τους και τον βάζουν να 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2021 

 

 
43 

ξαπλώσει στο δωμάτιο όπου έμενε ο γιος τους. Τρεις εβδομάδες ως που να γίνει 

καλά τον τάιζαν και τον φρόντιζαν... Το παλικάρι ήξερε κάτι λίγα τουρκικά .... Στο 

τέλος, αφού ο υπολοχαγός έγινε καλά, φοράει τη στρατιωτική του στολή και βγαίνει 

για να υποδεχτεί τον ελληνικό στρατό στην άκρη του χωριού, ο οποίος στη συνέχεια 

πέρασε από το χωριό, χωρίς να πειράξει κανέναν μουσουλμάνο κάτοικο. Μετά τον 

πόλεμο ο υπολοχαγός κάθε χρόνο ερχόταν και έβλεπε το ανδρόγυνο σαν να ήταν 

γονείς του» (Cumalı, 2012a, σ. 239). 

 

Η γενναιόδωρη πράξη του ζευγαριού απέναντι στον Έλληνα υπολοχαγό, 

κατά τον συγγραφέα, επηρεάζει τους Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι περνούν από 

το χωριό, χωρίς να κάνουν την παραμικρή ζημιά. Ωστόσο είναι κοινώς γνωστό, 

ότι στον πόλεμο, μετά τον στρατιωτικό στόχο, ο επόμενος είναι η εκκαθάριση του 

άμαχου πληθυσμού στην εμπόλεμη περιοχή. Μια εικόνα, που κυριαρχεί σε ένα 

μεγάλο μέρος του πεζογραφήματος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα παραδείγματα 

που αναφέραμε μόλις και από τα οποία προκύπτει ότι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, 

αναλαμβάνοντας ρίσκο σπεύδουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους ώστε 

εκείνοι να σωθούν. Το ανδρόγυνο στην προκειμένη περίπτωση, φροντίζει τον 

πληγωμένο λοχαγό, τον σκεπάζει με χόρτα και περιμένει να σκοτεινιάσει για να 

τον μεταφέρει στο σπίτι του. Ανάλογη είναι και η περίπτωση του Şahin Hoca, ο 

οποίος κρύβει τους οκτώ Έλληνες στο υπόγειο του σπιτιού του, προκειμένου να 

μη μαθευτεί από τους χωρικούς, φοβούμενος είτε για λογαριασμό των οκτώ 

Ελλήνων, είτε για την ίδια του τη ζωή.  

Μετά τους βαλκανικούς πολέμους δεν ηρέμησαν τα πράγματα και οι διάφορες 

ομάδες αρχίζουν να προβάλλουν τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Πιο συγκεκριμένα, 

για κάποιους λαούς, οι βαλκανικοί πόλεμοι δεν είχαν φέρει  τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και εκτιμούσαν ότι ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, θα ήταν μια 

ευκαιρία για μια δικαιότερη ανακατανομή των εδαφών, ιδέα που είχε σχετική 

απήχηση και στα λαϊκά στρώματα. Η περίπτωση του Georgi Kaptan αντιπροσωπεύει 

μια από αυτές τις τάσεις. Συζητώντας πολιτικά και ιδεολογικά με τον Zülfikâr Bey 

και αναφερόμενος στους πολιτικούς του στόχους, του λέει ότι στον Βαλκανικό 

Πόλεμο ήμασταν αντιμέτωποι, τώρα όμως είμαστε πλάι πλάι (Cumalı, 2012a, σ. 

332). Όλοι εκείνοι που ήταν δυσαρεστημένοι και αντίθετοι με την ισχύουσα 

πολιτική κατάσταση, είχαν φύγει στα βουνά και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή 

για να αλλάξουν ευνοϊκά, γι’ αυτούς τα πράγματα. Ένας από εκείνους που 

γνώριζε τις βαριές συνέπειες του πολέμου ήταν ο Ρωμιός ξενοδόχος, ο 

Παπαχρήστου, ο οποίος ήξερε και τουρκικά, συζητούσε, λοιπόν, με τον Zülfikâr 

Bey, εκφράζοντας την αγανάκτησή του από τους συνεχείς πολέμους: 

 
«Αχ αυτός ο πόλεμος είπε, αχ κύριε, αναστενάζοντας ο ξενοδόχος. Αυτοί οι πόλεμοι, 

δεν άφησαν τίποτα όρθιο! Εδώ και τόσο χρόνια ο ένας τελειώνει, ο άλλος αρχίζει! Οι 

γυναίκες έμειναν χήρες και τα παιδιά ορφανά!...» (Cumalı, 2012a, σ. 323).   

 

Τον καιρό εκείνο που ο Zülfikâr Bey καταζητούνταν από τη γαλλική 

στρατιωτική διοίκηση, ο İsmail απεργαζόταν άσχημα σχέδια. Τον δέχεται στο 

σπίτι του και, αφού πρώτα τον κοιμίζει, στη συνέχεια τον δολοφονεί για να πάρει 

το χρηματικό ποσό, με το οποίο τον είχε επικηρύξει η γαλλική κυβέρνηση. 

Ωστόσο η γαλλική κυβέρνηση ήθελε όχι νεκρό, αλλά ζωντανό τον Ζülfikâr Bey. 
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Ο θάνατός του θα προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση σ’ όλη την περιοχή. Στην 

κηδεία του θα παρευρεθεί πολύς κόσμος από τα γύρω χωριά, ανεξαρτήτου 

θρησκείας και εθνικότητας. 

 
«Όλοι οι κάτοικοι της Goriçka, από τα κοντινά χωριά, Τούρκοι, Έλληνες, Βούλγαροι, 

Αρβανίτες, αδιακρίτως εξέφραζαν τα συλλυπητήριά τους στη Saliha Hanım και στην 

Emine Hanım. Ο Zülfikâr Bey,ήταν το μεγαλείο της καρδιάς και ο από καρδιάς 

αγαπημένος όλων των συντοπιτών του, για τον οποίο όλοι τους καμάρωναν.» 

(Cumalı, 2012a, σ. 494). 

 

Η θέση και ο ρόλος του Ζülfikâr Bey, αντιπροσωπεύει το θεσμό των μπέηδων 

στην κοσμοπολίτικη κοινωνία της Μακεδονίας. Ο ίδιος, προσπαθώντας κάποια 

στιγμή να είναι καθησυχαστικός απέναντι στη θεία του, της είχε πει: «... άλλη 

φορά ζωντανός δεν θα συλληφθώ.» (Cumalı, 2012a, σ. 403). Πράγματι ζωντανός 

δεν συνελήφθηκε. Προδόθηκε. Οι προσωπικές του επιλογές, η εκτίμηση που 

έτρεφε ο κόσμος στο πρόσωπό του και η συγκίνηση την ώρα της κηδείας του, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μπέηδες αξιοπρεπώς ζουν, και για τον τελευταίο 

τους προορισμό αξιοπρεπώς φεύγουν, με την αμέριστη εκτίμηση και αγάπη του 

κόσμου.  

 

Χαρακτήρες στο Μυθιστόρημα Η Θεσσαλονίκη με το Μοβ Καφτάνι (Mor Kaftanlı 

Selanik) 

 

Ένα δεύτερο λογοτεχνικό έργο, που αναφέρεται στη σχέση Ελλήνων και 

Τούρκων, είναι, όπως ήδη αναφέραμε, «Η Θεσσαλονίκη με το μοβ καφτάνι-Ένα 

Μυθιστόρημα της Ανταλλαγής» (Mor Kaftanlı Selanik-Bir Mübadele Romanı), 

έργο του Yılmaz Karakoyunlu, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012 στην Τουρκία. Το 

μυθιστόρημα του Karakoyunlu, είναι πολιτικής και κοινωνικής φύσεως και ως εκ 

τούτου, αναφέρεται περισσότερο στο ανθρώπινο δράμα της ανταλλαγής 

πληθυσμών που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με τη 

Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία στην Ελλάδα έγινε δεκτή με συγκρατημένη 

ικανοποίηση (Γιανουλόπουλος, 2003, σ. 315). Ο συγγραφέας, στο έργο του 

αναπαριστά μια ιστορία με πολύ έντονες τις πολιτικοκοινωνικές εκφάνσεις. Η 

αντιμετώπιση της ανταλλαγής επικεντρώνεται στη διακοπή της μακραίωνης 

σχέσης ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους και κυρίως στο γεγονός του 

ξεριζώματος των ανθρώπων από τα σπίτια τους, που -έστω και αν έγινε 

οργανωμένα- είχε ωστόσο βαρύτατες κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.  

Αναλύοντας κανείς το έργο του Karakoyunlu παρατηρεί ότι η παρουσίαση 

των δραματικών γεγονότων, όπως αυτά βιώθηκαν ιστορικά, έχει υφανθεί με 

αρκετά έντονο το συναισθηματικό στοιχείο και πλούσιο καλλιτεχνικό ύφος. Στην 

αναπαράσταση των γεγονότων, ο δημιουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 

εμπειρία της υποχρεωτικής αλλαγής τόπου, αυτός ο μαζικός ξεριζωμός, αντανακλά 

στην ψυχή των ανθρώπων. Συνεπώς στην ανταλλαγή, αναδεικνύεται το στοιχείο 

της συγκίνησης και, γενικότερα, το ψυχικό βάρος που καλείται να επωμισθεί ο 

κάθε ανταλλάξιμος, είτε από τη Μικρά Ασία προς την Ελλάδα, είτε από την 

Ελλάδα προς την Τουρκία. Πολλές φορές βέβαια, το προσωπικό δράμα και η 
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συγκίνηση, εντάσσονται στο ρεαλιστικό σκηνικό του χωρισμού ένα ρεαλιστικό 

των ανθρώπων και της εξώθησής τους να περιπλανηθούν σ’ έναν άγνωστο κόσμο. 

Το συναισθηματικό ξέσπασμα την ώρα του χωρισμού, είναι ενδεικτικό των 

σχέσεων γειτονίας που υπήρχαν ανάμεσά τους. Ο συγγραφέας επιδεικνύει 

ιδιαίτερη ικανότητα στη σκιαγράφηση του συναισθηματικού στοιχείου, που είναι 

από τα κύρια χαρακτηριστικά του πεζογραφήματος.  

Η παρουσίαση του σημαντικότερου προσφυγικού γεγονότος της πρόσφατης 

ιστορίας μέσω της μυθοπλασίας, δεν αλλοιώνει, ούτε καν μειώνει, την ουσία και 

την ιστορική σημασία εκείνων των γεγονότων. Πολλές φορές, μάλιστα, καθρεφτίζει 

πτυχές της, θα έλεγε κανείς, που δεν μπορούν να αναδειχθούν ιστορικά. Αλλιώς, 

πως θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το συναισθηματικό ξέσπασμα της Ελένης, 

την ώρα του αποχωρισμού από την αγαπημένη της Σμύρνη;   

Ο Karakoyunlu έχει πολύ καλά αναλύσει το υλικό που έχει στη διάθεσή του, 

όπως την ιστορία, την κοινωνική θέση των ανθρώπων, τα πεδία στα οποία 

διαδραματίζονται τα γεγονότα, ενώ παράλληλα όταν σκιαγραφεί τους Ρωμιούς 

χαρακτήρες, κάνει μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν και τους συνδέει με την 

ελληνική μυθολογία, τη θρησκεία χρησιμοποιώντας τοπωνυμίες, όπως το όρος 

Ίδη και γενικότερα όλα όσα έχουν σχέση με τον πολιτισμό τους (Karakoyunlu, 

2012, σ. 77). Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ο δημιουργός του έργου, καθώς 

αναπαριστά τα διάφορα ιστορικά περιστατικά, επιχειρεί παράλληλα, να ρίξει φως 

και να μας ταξιδέψει στον κλειστό κόσμο της ψυχής του ανθρώπου. 

Η αξιολόγηση των γεγονότων από τα πολιτικά πρόσωπα και οι μεταξύ τους 

διαφωνίες (Βενιζέλου - Στεργιάδη) για τον χειρισμό των θεμάτων, που είναι από 

τα επίμαχα σημεία των συζητήσεων, σε συνδυασμό και βέβαια, με το δράμα του 

εκτοπισμού και της μεταφοράς των ανταλλαχθέντων, είναι από τα θέματα που 

κυριαρχούν τόσο στη Λωζάνη, όσο και στις δυό πρωτεύουσες, την Αθήνα και την 

Άγκυρα. Οι πολιτικές μορφές που διαμορφώνουν τις εξελίξεις είναι, εκ των 

πραγμάτων ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο Αριστείδης 

Στεριάδης, ο Mustafa Kemal, o İsmet Paşa, ο Fethi Bey, o Lloyd George, o Lord 

Curzon, o Nansen κ.ά. Πεδία όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα είναι η περιοχή 

της Σμύρνης, πόλεις στη θάλασσα του Μαρμαρά, και στη Μαύρη Θάλασσα, η 

Σαμψούντα ενώ στην Ελλάδα, ευρύτερες περιοχές, που αποτελούν αντικείμενο 

συζήτησης είναι η Κρήτη, η Μακεδονία. Και βέβαια, η Λωζάνη της Ελβετίας, 

εκεί όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. 

Η ατμόσφαιρα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου στη Λωζάνη, όπου είχαν 

προσέλθει οι αντιπροσωπείες αρκετών χωρών ήταν αρκετά βαριά. Το χάσμα των 

διαφορών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία αγεφύρωτο. Όλη αυτή η 

διαδικασία έφερνε κόπωση στις αντιπροσωπείες. Θέλοντας να ξεφύγουν λίγο από 

το βαρύ κλίμα, κάποια στιγμή ο Βενιζέλος και ο İnönü ανταμώνουν έξω από το 

ξενοδοχείο και αποφασίζουν να γευματίσουν μαζί. Στη συνέχεια φτάνουν έξω από 

το εστιατόριο όπου ο Βενιζέλος πρώτος ανοίγει την πόρτα του εστιατορίου και 

ευγενικά με το χέρι του κάνει νόημα στον İnönü να περάσει.  

 
«Ο İnönü αφού πέρασε, κράτησε την πόρτα ανοιχτή για να περάσει και ο Βενιζέλος. 

Μετά πηγαίνουν παραμάσχαλα, κατευθυνόμενοι για το τραπέζι που βρισκόταν στη 

γωνία. Ο İnönü, τράβηξε την καρέκλα διευκολύνοντας έτσι τον προσκεκλημένο του 

να καθίσει. 
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-Ώσπου να τελειώσει ο καφές καμία σοβαρή συζήτηση. 

Ο Βενιζέλος κούνησε το κεφάλι του. Η φωνή του ήταν μαλακιά και ο ίδιος 

υπομονετικός. 

-Έχετε δίκαιο. Τον καβγά θα τον συνεχίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» 

(Karakoyunlu, 2012, σ. 83). 

 

Το έργο του Karakoyunlu, επικεντρώνεται, κυρίως στην ανταλλαγή 

πληθυσμών, όπως άλλωστε καθιστά σαφές ο υπότιτλος, μια αληθινή ιστορία με 

τεράστια επίδραση στη λογοτεχνία. Στο έργο πρωταγωνιστούν δύο οικογένειες, με 

κεντρικά πρόσωπα την Ελένη, από τη Σμύρνη και τη Şerife από το Ρέθυμνο. Η 

προσωπική περιπέτεια των πρωταγωνιστών αποτυπώνει ευρύτερα τον πόνο, την 

αγωνία και την απόγνωση εκατομμυρίων ανταλλαξίμων. Τα πρόσωπα στο 

πεζογράφημα είναι πάρα πολλά και η διακοινοτική αλληλεγγύη, ανάμεσα στα δύο 

σύνοικα στοιχεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δημιουργεί μια ιδιαίτερα 

συγκινητική ατμόσφαιρα στις μεικτές ελληνοτουρκικές γειτονιές.  

Το έργο του Karakoyunlu, είναι δομημένο με μια αφηγηματικότητα, που 

αναφέρεται με βάση, στο προσωπικό δράμα των ανταλλαξίμων και στη διαχείριση 

αυτού του πελώριο προβλήματος από την πολιτεία, χωρίς την παραμικρή επιείκεια, 

όπως επιβάλλει η «σκληρή» λογική στην αντιμετώπιση πολιτικών ζητημάτων. Στο 

πεζογράφημα, το ζήτημα της ανταλλαγής δεν τίθεται σε «εθνικό πλαίσιο», τίθεται 

σε προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο, ενώ σε κάποιο βαθμό εκφράζονται και οι 

αντιδράσεις των ανθρώπων της γειτονιάς. Οι χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν μια 

γενικότερη κοινωνική κατάσταση, ωστόσο ο καθένας εκφράζει το προσωπικό του 

δράμα. Και στο ελληνικό μυθιστόρημα, αντίστοιχα, το κυρίαρχο στοιχείο της 

ανταλλαγής, αντιμετωπίζεται, όχι τόσο ως «εθνική τραγωδία», όπως γενικά 

προβάλλεται αυτό το ιστορικό γεγονός, εστιάζοντας περισσότερο ως προσωπικό 

και οικογενειακό δράμα, σε σύνδεση με το σπίτι, ή τη γειτονιά του ανταλλάξιμου 

(Μίλλας, 2006, σσ. 399-400). 

Ωστόσο, να αναφερθεί ότι στην περίπτωση των πολιτικών χαρακτήρων του 

πεζογραφήματος του Karakoyunlu, παρατηρείται μια διαφοροποίηση στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. Εδώ, σε κάποιες περιπτώσεις προτάσσεται το «εθνικό 

κριτήριο», νοούμενο με τη μορφή του «εθνικού» συμφέροντος. Στη συζήτηση που 

διεξάγεται ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον Στεργιάδη διατυπώνεται η δυσαρέσκεια 

για την απώλεια των ιδανικών της παιδικής τους ηλικίας. Σχολιάζονται τα λάθη 

που έγιναν στη στρατηγική της Μικρασιατικής εκστρατείας, η οποία ξεπέρασε τα 

λογικά της όρια. Την ύστατη, έστω στιγμή, γίνεται αναφορά στη σημασία, της 

εξαίρεσης των Ρωμιών στη περιοχή της Σμύρνης από την ανταλλαγή, γεγονός που 

θα διασφάλιζε μια σχέση της Ελλάδας με αυτό το Μικρασιατκό χώρο. Ο 

Βενιζέλος, αναλύοντας τα δεδομένα της ανταλλαγής και τα πλεονεκτήματα της 

Ελλάδος, επισημαίνει την κρίσιμη θέση των Ρωμιών στην Πόλη, ως σημαντικού 

οικονομικού παράγοντα, και τον εξαιρετικό ρόλο που μπορούν να παίξουν στο 

πολιτικό γίγνεσθαι: 

 
«...Η Ιστανμπούλ είναι η μοναδική πόλη που κατέχει την εμπειρία του εμπορίου. 

Αυτή η εμπειρία ανήκει αποκλειστικά στους 120 χιλιάδες Ρωμιούς. Υπάρχουν και 

λίγοι Αρμένιοι και λίγοι Εβραίοι... όλοι αυτοί... Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας: 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2021 

 

 
47 

Την οικονομία της νέας δημοκρατίας (Τουρκίας), πρέπει να την κατευθύνει η Αθήνα 

και όχι η Άγκυρα» (Karakoyunlu, 2012, σ. 101). 

 

Προφανώς, ο Βενιζέλος μιλάει για τις επιδιώξεις του, τα ερείσματα που θέλει 

να δημιουργήσει στην οικονομία της Τουρκίας. Αυτή η θέση του Βενιζέλου, 

φαίνεται ότι βρίσκει ανταπόκριση στο πρόσωπο του Aριστείδη, στενού πολιτικού 

συνεργάτη του, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία για να προσθέσει και τη σημασία 

της θέσης των Ρωμιών στη Σμύρνη, επιμένοντας ότι πρέπει να παραμείνουν στη 

θέση τους: 

 
«Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία. Βρες οπωσδήποτε κάποια λύση και εξασφάλισε την 

παραμονή των Ρωμιών στη Σμύρνη. Λες ότι την οικονομία της δημοκρατίας θα την 

κατευθύνει η Αθήνα, τότε φρόντισε ώστε στο πολιτισμό της να είναι κυρίαρχη η 

Θεσσαλονίκη...» (Karakoyunlu, 2012, σ. 101). 

 

Οι ανταλλάξιμοι πληθυσμοί δεν ενδιαφέρονταν για τις πολιτικές επιδιώξεις 

της κάθε χώρας. Εκείνοι είχαν το προσωπικό τους δράμα. Η απόφαση για την 

ανταλλαγή είχε αναστατώσει παντού τον κόσμο, Ρωμιούς και Τούρκους. Οι 

Ρωμιοί στην Ανατολική Θράκη ήταν από εκείνους που θα εγκατέλειπαν τον τόπο 

τους. Η είδηση αυτή δημιουργεί εκνευρισμό και αγανάκτηση στον Μάρκο από το 

Şarköy, μια πόλη στην Ανατολική Θράκη: 

 
«Οι παππούδες μου εδώ και πολλούς αιώνες βρίσκονται σ’ αυτά τα χώματα... έχουμε 

έρθει εδώ όταν ανακηρύχθηκε το Ταζιμάτ... ο σουλτάνος ο Μecit έχει καλέσει τον 

παππού μου προκειμένου να φυτέψει αυτές τις κληματαριές... στο Şarköy, στο 

Mürefte σ’ όλες τις κληματαριές που βλέπεις στη ρίζα τους υπάρχει ο ιδρώτας των 

παππούδων μου... Τώρα οι δύο κυβερνήτες των κρατών, ο ένας στην Αθήνα και ο 

άλλος στην Άγκυρα έχουν υψώσει τη φωνή τους, αλλά τη ζημιά εμείς θα την 

πληρώσουμε...» (Karakoyunlu, 2012, σ. 148). 

 

Οι ανταλλάξιμοι από την Ελλάδα είχαν τα ίδια προβλήματα. Οι αρχές πίεζαν 

τον κόσμο να αδειάσουν τα σπίτια τους και να φεύγουν χωρίς να χρονοτριβούν. 

Τα πλοία διασχίζουν το Αιγαίο Πέλαγος προς και από Ελλάδα μεταφέροντας 

κάτω από άθλιες συνθήκες ανθρώπους στην άγνωστη γι’ αυτούς πατρίδα. Το 

πλοίο Giresun φτάνει στο Ρέθυμνο όπου αδειάζει την πρώτη αποστολή των 

ανταλλαξίμων. Κάποια στιγμή ο παπάς πλησιάζει τον ιμάμη: 

 
«Γεια σου Davut! 

Γεια σου Γρηγόρη 

Το έγγραφο που είχε στα χέρια του ο Γρηγόρης, το έδωσε στον ιμάμη. Το Βασιλικό 

Συμβούλιο Αθηνών έχει πάρει απόφαση. Να και αυτή εδώ είναι η διαταγή του 

Βενιζέλου... Όλοι σας φεύγετε... Αμέσως ετοιμαστείτε. Ο κάθε ενήλικος-η μόνο ένα 

μπόγο μπορεί να πάρει μαζί του... Κανείς να μην πειράξει τα πράγματα μέσα στο 

σπίτι...» (Karakoyunlu, 2012, σ. 267). 

 

Το πλοίο στη συνέχεια θα πάρει τους μουσουλμάνους και θα τους μεταφέρει 

στην  Τουρκία. Μια άλλη αποστολή θα ξεκινήσει από τη Δράμα. Ανάμεσα στους 

Έλληνες, όπως και στους Τούρκους, υπάρχουν και καλοί και κακοί χαρακτήρες. 
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Ο Σωκράτης ήταν από εκείνους που συγκινήθηκαν για το χωρισμό με τους 

Τούρκους. Εννιά ολόκληρα χρόνια δεν μιλούσε με τον Hasan Hoca. Όταν ωστόσο, 

ο Hasan Hoca είδε τον Σωκράτη στην πόρτα του σπιτιού, ένιωσε μεγάλη χαρά. Ο 

Σωκράτης αγκάλιασε τον Hasan Hoca, ήταν τόσο συγκινημένος που θα νόμιζε 

κανείς ότι έκλαιγε: 

 
«Άκουσα ότι τα χαράματα φεύγετε 

Εμάς γιατί μας διώχνουν, Σωκράτη ξέρεις... 

ντρέπομαι» ήταν η απάντηση του Σωκράτη.» 

 

Η γενική εικόνα των χαρακτήρων που αντιπροσωπεύουν τους ανταλλάξιμους, 

δεν εστιάζει στο γεγονός της απώλειας των εδαφών, με τη μορφή της εθνικής 

κυριαρχίας, αλλά επικεντρώνεται στον προσωπικό τους πόνο και δράμα για την 

απώλεια των σπιτιών τους, της γειτονιάς και γενικότερα της εκεί ζωής τους. Αυτό 

είναι το βασικότερο στοιχείο το οποίο παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις των 

ανταλλαξίμων. Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των ανθρώπων της γειτονιάς, να 

σημειωθεί ότι η φυγή των Ρωμιών από κοντά τους, στην περίπτωση της Μικράς 

Ασίας, αλλά και αλλού, είναι μια σημαντικότατη απώλεια στην ίδια τους τη ζωή. 

Η αντίδραση της γειτονιάς είναι χαρακτηριστική και αποκαλυπτική για τις μεταξύ 

τους σχέσεις, ενώ το μεγαλύτερο δράμα το βιώνει η Ελένη, καθώς είναι από 

εκείνους που θα αφήσουν τη Σμύρνη, τη γειτονιά και τις φίλες της: 
«... 

Μετά μάζεψε όλη τη δύναμή της και αγκάλιασε την Emine. 

- Ήθελα πάντα να έχω μια αδελφή σαν και σένα... 

Tο κλειδί που έβγαλε από τη τσέπη της το δώσε στο Philip (σύζυγός της). Ο Philip 

με όλη του τη δύναμη κλείδωσε την πόρτα και το κλειδί το ξανάδωσε στην Ελένη... 

... 

Η Ελένη, φίλησε το κλειδί που της έδωσε ο Philip. Πήγε να το δώσει στην Emine. H 

Emine με έκπληξη τραβήχτηκε προς τα πίσω. 

-Αλίμονο!  

Η κυρία Φωτεινή, τα μάτια της οποίας (από το κλάψιμο) είχαν γίνει καταρράκτης: 

Έπιασε το χέρι της Ελένης και της Εmine. Αγκαλιάστηκαν. 

Μη φεύγεις! Μείνε εδώ Ελένη... Εδώ και σαράντα χρόνια είμαστε γείτονες... μαζί 

μεγαλώσαμε... και από εδώ και πέρα θα φροντίζουμε η μία την άλλη. 

Η φωνή της Emine έδειχνε ότι ήταν έτοιμη να κλάψει: 

- Ναι θα προσέχουμε η μία την άλλη.» (Karakoyunlu, 2012, σ. 124).  
 

Η Ελένη, είναι το κεντρικό πρόσωπο του έργου, όπως και η Şerife από το 

Ρέθυμνο. Ωστόσο ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελένης στο πεζογράφημα είναι 

ευδιάκριτος, με ιδιαίτερα έντονο το συναισθηματικό στοιχείο, αντιπροσωπευτικό 

για τους ανταλλάξιμους που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Ο 

συγγραφέας σκιαγραφεί με ιδιαίτερη επιτυχία τη σχέση Ρωμιών και Τούρκων, μια 

σχέση παραδοσιακή με βαθιές ρίζες μέσα στην ιστορία. Η συγκίνηση των 

ανθρώπων εκείνων που παρέμειναν στον τόπο τους υποβλήθηκαν στην επώδυνη 

εμπειρία να χωρίσουν από τους ανθρώπους, με τους οποίους συνυπήρχαν και 

μοιράζονταν χαρές και πίκρες για αρκετούς αιώνες. Αυτό συμπεραίνει κανείς από 

τις αντιδράσεις όσων βρέθηκαν στη δυσχερή θέση να αποχαιρετήσουν τους 

γείτονές τους. Η συγκίνηση της Emine, στο ξεπροβόδισμα της Ελένης για την 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2021 

 

 
49 

καινούρια της πατρίδα, μας δίνει αυτήν ακριβώς την εικόνα. Η Emine, τη στιγμή 

κατά την οποία θα δει για τελευταία πλέον φορά την Ελένη, τρέχει πρώτα στο 

σπίτι της και βγάζει τις δύο χρυσές που τις έχει κάνει δώρο ο άνδρας της, τη μια 

όταν παντρευόταν και την άλλη όταν έκανε το γιο της: 

 
«-Αυτές οι χρυσές χαλάλι σου να είναι. Δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθείς σε δύσκολη 

θέση. Θα τις χρειαστείς στο ταξίδι». Αφού αγκάλιασε την Ελένη συνέχισε 

προσθέτοντας: 

«- Μην ανησυχείς! Όταν επιστρέψεις, το σπίτι σου θα το βρεις πεντακάθαρο σαν το 

τριαντάφυλλο... Θα το προσέχω σαν τα μάτια μου, πίστεψέ με...» (Karakoyunlu, 

2012, σ. 127). 

Διαπιστώνει κανείς ότι τα πλήθη δεν είχαν κατανοήσει επακριβώς την 

ανταλλαγή. Στο θέμα αυτό υπάρχει μια διακειμενικότητα
7
, ότι δηλαδή, σε αρκετά 

πεζογραφήματα, στα οποία αναφέρεται το δράμα της ανταλλαγής, παρατηρείται 

μια αισιοδοξία ανάμεσα στους ανταλλάξιμους ότι σύντομα θα επέστρεφαν πίσω 

στα σπίτια τους, εκείνο ακριβώς που εννοεί και η Εmine. Ωστόσο αυτή η ιδέα 

ήταν μια ψευδαίσθηση. Σε ό,τι αφορά την Ελένη: Δεν ήταν καθόλου στην ευχέρειά 

της να ανταποκριθεί στην επιθυμία της Εmine και να παραμείνει. Δεν θα το ήθελε 

μήπως; Θα το ήθελε πολύ, αλλά κάτι τέτοιο δεν εξαρτιόταν ούτε από την Εmine, 

ούτε από την ίδια την Ελένη. Η απόφαση είχε ληφθεί από «ψηλά» και δεν 

μπορούσαν παρά να συμμορφωθούν με αυτήν. Αναχωρώντας από το λιμάνι στη 

Σμύρνη, απευθύνει τις ύστατες λέξεις, στον τόπο εκείνο που είχε αγαπήσει τόσο 

πολύ. 

 
«Yasu Smyrna... yasu kyria Seher, yasu Emine, yasu Nuri Efendi... μείνετε όλοι σας 

με το καλό...» (Karakoyunlu, 2012, σ. 157). 

 

 

Επίλογος 

 

Στις αρχές του 20ού αιώνα η ολοκληρωτική σχεδόν απόσυρση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας από τα Βαλκάνια, δημιούργησε παράλληλα μια πρωτοφανή 

προσφυγική ροή για εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους, με κατεύθυνση τα 

εδάφη της σημερινής Τουρκίας. Οι δολοφονίες, οι λεηλασίες και οι διάφορες 

κακουχίες κατά τη φυγή, αλλά και η αδυναμία παλιννόστησης των προσφύγων 

από την οθωμανική κυβέρνηση, είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει ένα κλίμα για 

αντίποινα και ανάλογες αντιδράσεις σε βάρος των Ρωμιών της Οθωμανικής 

                                                           
7
Όπως ο Yılmaz Karakoyunlu, που είδαμε παραπάνω, έτσι και ο Yaşar Kemal, στο έργο του 

«Το νερό που πίνει το μυρμήγκι» αναφέρεται στο ζήτημα της ανταλλαγής πληθυσμών, καθώς 

και στις σχετικές αντιδράσεις από τους ανταλλάξιμους. Παραθέτουμε εδώ ένα μέρος από το 

πεζογράφημα στο οποίο σκιαγραφείται η απογοήτευση των ανθρώπων εκείνων, που ενώ 

αναχωρούσαν για την καινούρια τους πατρίδα, πίστευαν, ακόμα και την ύστατη στιγμή, ότι 

σύντομα θα επέστρεφαν πίσω στα μέρη τους. «Άχχχ!» είπε αναστενάζοντας, «ο Θεός μη 

κρατήσει κανέναν μακριά από την πατρίδα του! (...) Εμείς καθώς αναχωρούσαμε για εδώ, οι 

γείτονές μας, μας έλεγαν μη φοβάστε καθόλου, θα επιστρέψετε σύντομα πίσω. Αυτό που μας 

κάνουν είναι μεγάλη αδικία. Αυτό δεν αρμόζει στον άνθρωπο. Αυτό λέγεται εξορία. Αυτό το 

πράγμα λέγεται μαρτύριο, λέγεται απανθρωπιά. Σύντομα θα επιστρέψουμε στην Κρήτη μας...» 

(Kemal, 2007, σ. 187). 



Τόμ. 1, Τεύχ. 2              Κουρτ: Η Απεικόνιση Ρωμιών και Τούρκων στην... 

 

 

 50   

Αυτοκρατορίας, οι οποίοι, πριν καν ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος είχαν 

αρχίσει να εγκαταλείπουν σταδιακά τις δυτικές περιοχές της Μικράς Ασίας.  

Σε μια περίοδο κατά την οποία όλα έδειχναν ότι οι πολιτικές συγκυρίες δεν 

ήταν και τόσο ευοίωνες για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα, η οποία 

είχε εξέλθει με μεγάλες πολιτικές και στρατιωτικές επιτυχίες από τους 

βαλκανικούς πολέμους, ενισχυμένη ηθικά αλλά και πολιτικά, με αξιόλογα διεθνή 

ερείσματα, πίστευε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να απλώσει χείρα βοηθείας στις 

«αλύτρωτες πατρίδες» και να εκπληρώσει έτσι την ιστορική της υποχρέωση που 

ήταν η βασικότερη στόχευση της κρατικής πολιτικής. Με τη βεβαιότητα και την 

πεποίθηση, λοιπόν, για τη συνέχεια αυτών των επιτυχιών είχαν ήδη αρχίσει να 

αποκρυσταλλώνονται οι σκέψεις, οι θέσεις και οι προσδοκίες για την ιστορική 

δικαίωση των αλύτρωτων, την οποία βέβαια, θα εξασφάλιζε η συμμετοχή της 

Ελλάδας στο Μεγάλο Πόλεμο στο πλευρό της Entente, με το επιχείρημα ότι η 

Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία ήταν Προστάτιδες Δυνάμεις της χώρας με 

δικαιώματα επεμβάσεως (Γανουλόπουλος, 2003, σ. 241). Υπό τις ενθουσιώδεις 

πολιτικές ιαχές και τις ευλογίες των Αγγλογάλλων για την πραγμάτωση των 

ιστορικών προσδοκιών της «Μεγάλης Ιδέας» και παρά τα όποια πολιτικά 

διλήμματα και διαφωνίες, η επιλογή στην προσχώρηση της χώρας στο 

ιμπεριαλιστικό άρμα για τον ανασχεδιασμό και την ανακατανομή του πλούτου της 

Ανατολίας στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν πλέον δεδομένη.   

Όπως αποδείχθηκε όμως, στη συνέχεια, η ιστορικά λανθασμένη επιλογή της 

Μικρασιατικής εκστρατείας, έφερε τα μεγαλύτερα δεινά στην ιστορία του εκεί 

ελληνισμού που είχε ως αποτέλεσμα το οριστικό κλείσιμο γι’ αυτούς μιας σελίδας 

μακράς ιστορίας στα εδάφη της Ανατολίας. Το γεγονός αυτό, βέβαια θα σήμαινε 

παράλληλα και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, η οποία για έναν ολόκληρο αιώνα 

είχε εμπνεύσει στους Έλληνες την ελπίδα για τη δημιουργία της «Μεγάλης 

Ελλάδος». Στον βαρύ απολογισμό της παραπάνω επιλογής, ήρθε να προστεθεί και 

η αδυναμία του ελληνικού κράτους στην υποδοχή και στην παλιννόστηση των 

πάνω από ένα εκατομμύριο προσφύγων, είτε αυτοί είχαν φύγει υπό την πίεση του 

πολέμου, είτε ήρθαν ως ανταλλάξιμοι κατόπιν συμφωνίας.  

Σε αυτή, λοιπόν τη βάση, θελήσαμε να αξιολογήσουμε αυτά τα δύο ιστορικά 

γεγονότα από την οπτική της λογοτεχνίας, που οπωσδήποτε μας παρέχει τη 

δυνατότητα να εντοπίσουμε αρκετές άγνωστες πτυχές, σχετικά με το τραγικό 

τέλος μιας γενικά συμβιωτικής σχέσης Ελλήνων και Τούρκων, καθώς και τον 

κοινό προβληματισμό των ανθρώπων εν όψει της αβεβαιότητας για την επόμενη 

μέρα. Το πεζογράφημα στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία έδειξε ιδιαίτερη 

ικανότητα στην απεικόνιση εκείνης της ανθρώπινης τραγωδίας στις αρχές του 

20ού αιώνα, όπως βιώθηκε από τα θύματά της, και βέβαια όπως αυτή ενσαρκώθηκε 

στον φαντασιακό και ψυχικό κόσμο του συγγραφέα.  

Ο μεγάλος εκείνος χωρισμός εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε έγινε κάτω από 

συνθήκες πολέμου, είτε μέσω ανταλλαγής, ήταν στην ουσία μια προσφυγική 

πραγματικότητα με βαρύ κόστος για τους ίδιους. Η ιστορία της προσφυγιάς και 

της ανταλλαγής δεν αποτελείται, όπως απλά ακούγεται από τις δύο αυτές λέξεις. 

Το προσφυγικό πρόβλημα κρύβει μέσα του ψυχολογικά, οικονομικά, πολιτισμικά 

και βέβαια προβλήματα αποδοχής από το κοινωνικό σύνολο στο οποίο οι 

πρόσφυγες καλούνταν να ενταχθούν. Είναι αλήθεια, ότι οι πρόσφυγες ανεξάρτητα 

αν μιλάμε για Έλληνες ή Τούρκους, όλοι τους για αρκετά χρόνια ένοιωσαν ξένοι 
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αλλά και αντιμετωπίστηκαν σε ένα βαθμό ως ξένοι από τους ντόπιους κατοίκους. 

Δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους άλλες 

συνήθειες και παραδόσεις, αρκετοί, μάλιστα, εξ αυτών, όπως οι Καραμανλήδες 

και οι Τουρκοκρητικοί δεν ήξεραν καν τη γλώσσα της καινούριας τους πατρίδας. 

Τα άτομα που αλλάζουν τόπο, περνάνε μία ευαίσθητη και σύνθετη περίοδο. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, κατά τον Göhler, να ζούνε με το αίσθημα ότι η γλώσσα τους 

παύει να λειτουργεί, οι ίδιοι να νοιώθουν μοναξιά, πικρία, ενοχή, να υποτιμάται η 

κρίση τους και να υπάρχει γενικά, προκατάληψη απέναντι τους (Erol και Ersever, 

2014, σ. 53). Αν λάβει  κανείς υπόψη του αυτή τη διάσταση του ζητήματος των 

προσφύγων, προκύπτει, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρειάστηκαν δεκαετίες 

μέχρι να γίνει η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, να επουλωθεί η πληγωμένη 

τους ψυχή και η ζωή γι’ αυτούς να ξαναβρεί τον κανονικό της ρυθμό. 

Κοινή παραδοχή αποτελεί το γεγονός, ότι τα δύο ιστορικά γεγονότα, που 

αποτέλεσαν το υπόβαθρο της παρούσας μελέτης, αναπαραστάθηκαν από 

δημιουργούς είτε της γενιάς που βίωσε τα γεγονότα, είτε της δεύτερης γενιάς που 

είχαν στη διάθεσή τους το απαιτούμενο υλικό για τη συγγραφική αξιοποίηση. 

Αναμφίβολα, η Μικρασιατική τραγωδία, επέδρασε αποφασιστικά στη γενιά 

εκείνη που τη βίωσε, αναδεικνύοντας ανάμεσά τους αξιόλογους συγγραφείς, όπως 

η Διδώ Σωτηρίου, ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Δούκας κ.ά. οι οποίοι έδωσαν το 

δικό τους στίγμα στη λογοτεχνική παραγωγή του τόπου. 

Το ίδιο επίσης συνέβη και στην περίπτωση των Τούρκων συγγραφέων. Οι 

δύο Τούρκοι συγγραφείς που εξετάσαμε, ο Necati Cumalı και ο Yılmaz 

Karakoyunlu, στα δύο παραπάνω έργα τους, φωτίζουν τις πιο ανθρώπινες πτυχές 

εκείνων των σκοτεινών περιόδων της ιστορίας. Οι δύο συγγραφείς, βασισμένοι 

στην προσωπική τους εμπειρία αλλά και γενικότερα στο υλικό που είχαν στη 

διάθεσή τους, προβάλλουν την κοινωνική διάσταση των δύο ιστορικών γεγονότων, 

τα οποία στην κυριολεξία άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Αναπαριστούν σε μεγάλο 

βαθμό, πραγματικές ανθρώπινες σκηνές, όπως αυτές συνέβησαν ιστορικά, είτε 

πρόκειται για τους μουσουλμάνους της Ελασσόνας, που στον τελικό τους 

αποχωρισμό αγκάλιαζαν τους χριστιανούς γείτονες, αφήνοντας τα κλειδιά των 

σπιτιών τους, είτε για την Ελένη από τη Σμύρνη, που παρέδωσε το κλειδί του 

δικού της σπιτιού στη φίλη της την Emine. Η Ελένη, εν προκειμένω, μπορεί να μη 

λεγόταν Ελένη αλλά Μαρία ή Σοφία. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Δεν 

αλλοιώνει κατ’ ελάχιστον εκείνη τη σκληρή ιστορία, που βίωσαν τα απέραντα 

πλήθη στον αναγκαστικό ξεριζωμό και στην αναζήτηση ενός καινούριου κόσμου. 
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Examples from 20th Century Texts 
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Αt the beginning of the 20th century, two important events marked defining the 

history and shook the fortunes of millions of people in the Balkans and Anatolia. 

The Balkan War in 1912 and the Asia Minor War in 1922. These two wars are 

the subject of interest and analysis not only of history, but undoubtedly of 

literature, both Greek and of course, Turkish. First, Greek literature will place 

special emphasis on the consequences of the Asia Minor War and will highlight 

remarkable writes, who had as a positive effect the very experiences of refugee 

and exchange. The same thing happened with Turkish literature, but with the 

difference that the representation of those historical events began towards the 

end of the 20th century, also by remarkable Turkish writers. The present paper 

will focus on analyzing those events from a literature perspective. Two works 

will be evaluated, the Viran Dağlar (Desert Mountains) by Necati Cumalı and 

Mor Kaftanlı Selanik (Thessaloniki with Purple Kaftan) by Yılmaz Karakoyunlu, 

according to the narratives of the characters in the two works above. 

 
Keywords: Balkan War, Asia Minor War, Treaty of Lausanne, Venizelos, 

Romios, Turk, population exchange, uprooting 
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Ιταλοί στην Αθήνα: Μια πιο Κοντινή Ματιά σε μια 

Μετανάστευση Εντός της Νοτίου Ευρώπης 
 

Ντομένικο Μανταλόνι 

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο, Ιταλία 
 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παράσχει κάποιες γνώσεις σχετικά με μια 

μικρή αλλά ενδιαφέρουσα μεταναστευτική ροή προς την Ελλάδα, συγκεκριμένα 

αυτή των Ιταλών που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αθήνας. Ξεκινώντας από 

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη μετανάστευση των Ιταλών στην Ελλάδα 

και την Αττική, τα άρθρα αναφέρουν μια εκτίμηση του τρέχοντος ιταλικού 

πληθυσμού σε αυτήν την περιοχή, ο οποίος φαίνεται να αυξάνεται ακόμη και τα 

τελευταία χρόνια μετά την κρίση. Μετά από σύντομη συζήτηση και τη μεθοδολογία 

έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, ποιοτική με την πραγματοποίηση 34 σε βάθος 

συνεντεύξεων σε Ιταλούς μετανάστες, παρουσιάζονται μερικά από τα κύρια 

ερευνητικά αποτελέσματα. Οι Ιταλοί στην Αθήνα είναι μια πολλαπλή κοινότητα, 

με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά κίνητρα που ωθούν τους Ιταλούς σε αυτό το 

μονοπάτι της μετανάστευσης. Επιπλέον, ακόμη και οι λόγοι για να μείνεις και να 

αναπτύξεις ένα έργο μιας ολόκληρης ζωής στην ελληνική πρωτεύουσα είναι 

πολλαπλοί. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η έρευνά μας σκιαγράφησε μια 

περίπλοκη και μεταβαλλόμενη εικόνα για μια ροή Ιταλών μεταναστών για την 

οποία λίγα ήταν γνωστά και είχαν συζητηθεί. Η έρευνά μας έδειξε την ύπαρξη 

μιας συλλογικής ομάδας στην οποία οι παλιές και οι νέες διαστάσεις της διεθνούς 

μετανάστευσης αλληλεπικαλύπτονται, διασταυρώνονται και δημιουργούν 

προηγουμένως άγνωστες μορφές συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ιταλία, Ελλάδα, διεθνής μετανάστευση, ποιοτική έρευνα 

 

 

Εισαγωγή 

 

Το παρόν άρθρο για τους Ιταλούς στην Αθήνα προέρχεται από τη διαπίστωση 

μιας απουσίας, ένα είδος «τυφλού σημείου», στις σημερινές συζητήσεις για τη 

διεθνή μετανάστευση. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία για τη μετανάστευση, υπάρχει 

σίγουρα μια αυξανόμενη ανησυχία για την επανέναρξη της μετανάστευσης από τη 

Νότια Ευρώπη - και πιο συγκεκριμένα από την Ιταλία. Ωστόσο, οι μελετητές 

έχουν αφιερώσει μέχρι τώρα ελάχιστη προσοχή στην εσωτερική μετανάστευση σε 

αυτό το μέρος της Ευρώπης. Για να καλύψουμε, τουλάχιστον εν μέρει, ένα τέτοιο 

κενό, επιλέξαμε να εστιάσουμε σε μια ομάδα Ιταλών στο εξωτερικό, η οποία, αν 

και ακόμη μικρή, σίγουρα αυξάνεται στα μετά της κρίσης του 2008 χρόνια. 

Φαίνεται ότι αυτή η ροή εγείρει ορισμένα ενδιαφέροντα ερωτήματα για τους 

Επιστημονικό Άρθρο 
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μελετητές της μετανάστευσης. Γιατί μια ροή ιταλικής μετανάστευσης προς τη 

μόνη άλλη ευρωπαϊκή χώρα που φαίνεται να βρίσκεται στην ίδια κρίση «όπως η 

Ιταλία» ή ακόμα και μεγαλύτερη κρίση; Ποιος θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για τη 

μετανάστευση και, ακόμη περισσότερο, για να μείνει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα 

σήμερα και πιο συγκεκριμένα σε μια αστική περιοχή όπως η ελληνική 

πρωτεύουσα; Τι κάνουν οι Ιταλοί στην Αθήνα; Τι ρόλο παίζουν οι παραδοσιακοί 

παράγοντες ώθησης και έλξης στην εξήγηση μιας τέτοιας ροής κινητικότητας; Ή 

είναι μήπως μια μετανάστευση τρόπου ζωής, ένα φαινόμενο τυπικό των 

ανώτερων τάξεων και με κίνητρο κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, την προσήλωση 

στις μετα-υλιστικές αξίες; Οι Ιταλοί στην Αθήνα τείνουν να σχηματίζουν μια 

διασπορά με την παραδοσιακή έννοια, δηλαδή μια κοινότητα με σχετική συνοχή; 

Ή αντ’ αυτού παρουσιάζονται ως ένα ευρύ πλέγμα δικτύου ή ίσως ακόμη και ως 

ένα σύνολο σχετικά διασκορπισμένων συστάδων με μικρή ή καθόλου επικοινωνία; 

Η έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ προσπαθεί να 

δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα
1
. Στις επόμενες σελίδες, ο 

αναγνώστης θα βρει μια ιστορική και δημογραφική επισκόπηση της ιταλικής 

παρουσίας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Αθήνας (βλ. 

παρακάτω, ενότητες 1 και 2). Στις επόμενες ενότητες, θα περιγράψω σύντομα τόσο 

τη μεθοδολογία της έρευνας (ενότητα 3) όσο και τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ομάδας των ερωτηθέντων (ενότητα 4). Στην πραγματικότητα, η εργασία  

βασίστηκε, εκτός από μια σύντομη εμπειρία διαδικτυακής (online) παρατήρησης 

συμμετεχόντων μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ενημέρωσης (καλοκαίρι 

2017-άνοιξη 2019), σε μια σειρά ποιοτικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε 

με Ιταλούς που διαμένουν, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στην ελληνική πρωτεύουσα 

ή τη μητροπολιτική της περιοχή την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017. Στη 

συνέχεια, θα περιγράψουμε μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας (ενότητα 

5). Στις τελευταίες παρατηρήσεις θα προσπαθήσω να επισημάνω ορισμένες 

επιδράσεις της έρευνάς μας. 

 

 

Ιταλοί στην Ελλάδα και την Αθήνα: Ιστορία μιας Αρχαίας Παρουσίας 

 

Το πρώτο από τα καθήκοντά μας είναι να παρέχουμε, με μια κοινωνικο-

ιστορική προοπτική (Genco, 2005, 2009), ορισμένες γνώσεις σχετικά με τις 

διαδικασίες που οδηγούν στο σχηματισμό μιας ιταλικής κοινότητας στην Αθήνα. 

Πρώτον, είναι γνωστό ότι, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (ΔΠΠ), η 

Ιταλία προσπάθησε να δημιουργήσει μια ηγεμονία στη γειτονική της χώρα. Αυτή 

η πολιτική περιλάμβανε μερικές φορές μια ρητορική της κληρονομιάς κοινή στις 

δύο χώρες, η οποία ενδέχεται η προέλευση της να οφείλεται στην ύπαρξη της 

Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, ενός κυβερνητικού ιδρύματος που δραστηριοποιείται 

στην Αθήνα από το 1909
2
. Άλλα ιδρύματα προστέθηκαν μετά τον ΔΠΠ, στο 

                                                           
1
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Salerno (Felice Addeo, 

Maria Carmela Catone, Angela Delli Paoli, Paolo Diana, Domenico Maddaloni, Grazia Moffa). 

Για μια επισκόπηση της έρευνας βλέπε: Maddaloni, 2019, Maddaloni και Moffa, 2020, Delli 

Paoli και Maddaloni, 2021. 
2
https://www.scuoladiatene.it/la-saia.html. [Προσπελάστηκε 13 Ιουλίου 2018] 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2021 

 

 
57 

πλαίσιο μιας νέας πολιτικής συμφιλίωσης και συνεργασίας μεταξύ των δύο 

χωρών: το Ιταλικό Ινστιτούτο Πολιτισμού (1954)
3
, το Ιταλικό Κρατικό Σχολείο 

(1956)
4
, και η Κοινωνία Dante Alighieri, εκτιμήθηκε για το έργο της στη διάδοση 

της ιταλικής γλώσσας σε μια εποχή που πολλές ελληνικές οικογένειες έστελναν τα 

παιδιά τους να σπουδάσουν σε ένα ιταλικό πανεπιστήμιο
5
. Η παρουσία πολλών 

Ιταλών στην Αθήνα είναι συνεπώς άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την ιταλική 

εξωτερική πολιτική. Πολλοί Ιταλοί αξιωματούχοι και μελετητές ζουν στην Αθήνα, 

μερικές φορές δημιουργούν νέες οικογένειες και μένουν στην Αθήνα ακόμη και 

μετά το πέρας της υπηρεσίας τους. 

Μια άλλη ιστορική μεταναστευτική ροή προέρχεται από το εμπόριο μεταξύ 

των δύο χωρών και τις επενδύσεις ιταλικών εταιρειών στην Ελλάδα, μια 

δραστηριότητα που έφτασε σε μια ιδιαίτερη άνθιση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Το 1952 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Ιταλοελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
6
. 

Επί του παρόντος, η Ιταλία παραμένει ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος 

για την Ελλάδα και η παρουσία ιταλικών εταιρειών στη χώρα είναι αρκετά 

σημαντική. Αυτό ισχύει τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις, 

οι οποίες είναι εύκολο να επεκταθούν στην τοπική αγορά λόγω γεωγραφικής 

εγγύτητας, χαμηλών κοστών μεταφορών και του κύρους του Κατασκευάστηκε 

στην Ιταλία (Made in Italy), τουλάχιστον σε ορισμένους εμπορικούς τομείς (είδη 

ένδυσης, υπόδησης, δερμάτινα είδη, τρόφιμα). Αυτή η επίμονη οικονομική 

δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία, προσωρινή ή μερικές φορές 

μόνιμη, Ιταλών εμπορικών αντιπροσώπων και στελεχών στην Ελλάδα, με ή χωρίς 

οικογένειες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποιοτικής μας έρευνας για την ιταλική 

κοινότητα στην Αθήνα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν 

άλλοι δίαυλοι κινητικότητας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Αυτοί συνδέονται 

κυρίως με τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και πολιτισμού και με την 

αύξηση των επαφών μεταξύ των δύο χωρών, λόγω της επανάστασης στις 

μεταφορές και τις επικοινωνίες και της ανάπτυξης του εμπορίου και του 

τουρισμού. Το πρώτο προήλθε από ένα κύμα μετανάστευσης λόγω μεικτών 

γάμων, το οποίο με τη σειρά του ήταν κυρίως το αποτέλεσμα της σημαντικής 

ροής φοιτητών από την Ελλάδα στην Ιταλία από τη δεκαετία του 1950. Μια ροή, 

ωστόσο, που λιγοστεύει τον τελευταίο καιρό λόγω της επέκτασης του ελληνικού 

πανεπιστημιακού συστήματος και του ανταγωνισμού που ασκούν χώρες όπως η 

Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Με τη σειρά του, η μετανάστευση λόγω 

γάμου δημιούργησε σταδιακά ένα κύμα μετανάστευσης δεύτερης γενιάς, το οποίο 

αποτελείται από γιους και κόρες Ελλήνων πατεράδων και Ιταλών μητέρων ή, 

σπανιότερα, το αντίθετο. Το δεύτερο κανάλι δημιουργήθηκε από την ιταλική 

δραστηριοποίηση στον τομέα του εμπορίου και, κυρίως, της εστίασης, σε στενή 

σύνδεση με την αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες που 

                                                           
3
https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it/istituto/chi_siamo/. [Προσπελάστηκε 13 Ιουλίου 2018] 

4
https://www.scuolaitaliana.gr/la-scuola/storia.html. [Προσπελάστηκε 13 Ιουλίου 2018] 

5
http://www.ladanteatene.com/chi-siamo.html. [Προσπελάστηκε 13 Ιουλίου 2018] 

6
http://www.italia.gr/pages.asp?pid=2. [Προσπελάστηκε 13 Ιουλίου 2018] 
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συνδέονται με το Κατασκευάστηκε στην Ιταλία (Made in Italy) και του οποίου το 

εθνικό έμβλημα είναι, φυσικά, η πίτσα. 

Ακόμα πιο πρόσφατη είναι η εμφάνιση ροών μεταναστευτικής συνταξιοδότησης 

στην Αθήνα, στην ακτή της Αττικής ή στα νησιά του Σαρωνικού, συμβάντα που, 

στην Ελλάδα, ωστόσο, συναντούν το εμπόδιο της γλωσσικής επικοινωνίας, η 

οποία φαίνεται να μην στέκεται εμπόδιο εάν η κινητικότητα από την Ιταλία 

κατευθυνθεί προς την Ιβηρική χερσόνησο. Ακόμη πιο σημαντική είναι η ιταλική 

μετανάστευση που προκύπτει από τις διαδικασίες μετεγκατάστασης των 

δραστηριοτήτων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εκμεταλλεύονται 

τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών για να δημιουργήσουν στην Ελλάδα προϊόντα για την ιταλική αγορά 

ή υπηρεσίες για Ιταλούς χρήστες. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της χώρας, όπως το κόστος ζωής που είναι κάπως χαμηλότερο από 

αυτό της Ιταλίας
7
, προστίθεται σε αυτό της πόλης της Αθήνας. Μια ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα, η οποία είναι επίσης μια μεγάλη μητρόπολη, μπορεί στην 

πραγματικότητα να προσφέρει υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που ικανοποιούν τις 

ανάγκες των νέων Ιταλών (και αλλοδαπών) που μετακομίζουν στην Αθήνα για 

λόγους εργασίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η παρουσία ακόμη και νεότερων 

ατόμων για πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή πολιτιστική ανταλλαγή μέσα από 

περιόδους μακροχρόνιας κινητικότητας σε αυτήν την πόλη. 

 

 

Πόσοι Ιταλοί Υπάρχουν στην Αττική; 

 

Σε δεύτερο σκέλος του παρόντος άρθρου, σκοπεύουμε να παράσχουμε 

ορισμένα στοιχεία όσον αφορά συγκεκριμένες δημογραφικές καμπύλες. Πόσοι 

Ιταλοί ζουν σήμερα στην Αττική; Η παρουσία των Ιταλών στην Αθήνα και την 

περιοχή της σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο των Ιταλών στο Λονδίνο, το 

Παρίσι ή το Βερολίνο. Ωστόσο, ενώ είναι μικρή, είναι αρκετά παλιά (βλ. 

προηγούμενη ενότητα) και, όπως θα δούμε, φαίνεται να μεγαλώνει.  

Όπως είναι γνωστό, είναι δύσκολο να εξαχθεί μια αξιόπιστη εικόνα της 

παρουσίας ξένων σε κάθε περιοχή, χρησιμοποιώντας μόνο τα επίσημα στατιστικά 

στοιχεία (Pugliese, 2018, σσ. 23-48). Η κινητικότητα του πληθυσμού στο χώρο 

δύσκολα μπορεί να συλληφθεί με εργαλεία έρευνας όπως οι απογραφές, που 

τηρούνται σε προθεσμίες που δεν λαμβάνουν υπόψη την ταχύτητα και τη 

μεταβλητότητα των μεταναστευτικών ροών στη μεταβιομηχανική εποχή. Ακόμα 

λιγότερο αυτή η κινητικότητα μπορεί να «φωτογραφηθεί» από στατιστικά 

στοιχεία που εξάγονται από βάσεις δεδομένων, όπως τα γραφεία μητρώου του 

δήμου ή το AIRE
8
, που δημιουργήθηκαν κυρίως για να καλύψουν τις διοικητικές 

ανάγκες, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία των ατομικών 

μετακινήσεων με ολοένα και πιο ετερογενή κανάλια, κίνητρα, διάρκεια και 

                                                           
7
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συλλέχθηκαν και, εν μέρει, επίσης σύμφωνα με την άμεση 

εμπειρία μας, το κόστος που σχετίζεται με τη στέγαση (αγορά ή ενοίκιο), τα νωπά τρόφιμα και 

την τροφοδοσία είναι σίγουρα χαμηλότερο από ό,τι στην Ιταλία. Από την άλλη πλευρά, το 

κόστος για ευρέως εισαγόμενα προϊόντα, όπως βιομηχανικά τρόφιμα, είδη ένδυσης και 

υπόδησης και το κόστος μεταφορών, δημόσιων και ιδιωτικών, δεν διαφέρουν πολύ. 
8
Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, Μητρώο Ιταλών Κατοίκων Εξωτερικού. 
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προορισμούς. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να ξεκινήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

αυτής της έρευνας παρέχοντας στον αναγνώστη μια εικόνα της τάξης του 

μεγέθους του ιταλικού πληθυσμού στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην 

περιοχή της Αθήνας. 

Αρχικά παραθέτουμε, έναν αριθμό από την ελληνική απογραφή του 2011, 

επομένως όχι πολύ πρόσφατο: ο ελληνικός πληθυσμός κατά την ημερομηνία της 

απογραφής ήταν 10.816.286, εκ των οποίων οι 912.000 ήταν αλλοδαποί, 8,4% του 

συνόλου. Από αυτούς, δεν υπήρχαν περισσότεροι από 5.008 Ιταλοί, 0,46 ανά 

χίλιους του συνολικού πληθυσμού. Στην περιοχή της Αττικής, η απογραφή του 

2011 αριθμούσε 3.828.434 κατοίκους, 3.422.603 Έλληνες πολίτες και 405.831 

αλλοδαπούς (10,6% του συνόλου), εκ των οποίων οι 2.485 ήταν Ιταλοί πολίτες 

(άρα 0,65‰ του συνολικού πληθυσμού στην περιοχή της Αθήνας, αλλά 49,6% 

του συνολικού αριθμού των Ιταλών που καταγράφηκε με την τοπική απογραφή)
9
. 

Αυτά είναι, βεβαίως, μέτρια στοιχεία και ποσοστά, αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν 

σκόπιμο να τα εξετάσουμε σε βάθος. 

Αν συγκρίνουμε, στην πραγματικότητα, τις τιμές που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο με αυτές που προκύπτουν από τις έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στη βάση δεδομένων AIRΕ, θα εντυπωσιαστούμε από τη 

διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πηγών δεδομένων. Στις 20 Μαΐου 2009, δηλαδή 

στην αρχή της πιο πρόσφατης «μεγάλης κρίσης», το Μητρώο Ιταλών Κατοίκων 

Εξωτερικού ανέφερε έναν αριθμό 10.179 Ιταλών πολιτών που ζούσαν στην 

Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός ήταν υπερδιπλάσιος από αυτόν της απογραφής δυόμισι 

ετών αργότερα. Ένας από τους κύριους λόγους αυτής της απόκλισης είναι 

σίγουρα το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ελληνική στατιστική υπηρεσία, τα άτομα 

με διπλή υπηκοότητα υπολογίζονται αποκλειστικά στους Έλληνες πολίτες. Ένα 

μικρό ρόλο παίζει η διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων έρευνας. Εάν, συνεπώς, 

διατηρήσουμε το ποσοστό των Ιταλών που κατοικούν στην Αττική με τον 

συνολικό αριθμό των Ιταλών που κατοικούν στην Ελλάδα που βρέθηκε στην 

απογραφή του 2011, λαμβάνουμε για το 2009 έναν αριθμό 5.051 Ιταλών πολιτών 

που ζουν μόνιμα σε αυτήν την περιοχή. Ως εκ τούτου, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι, το 2009, λίγο περισσότερο από 1 στους χίλιους Αθηναίους ήταν επίσης, ή 

μόνο, Ιταλοί πολίτες. 

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η έρευνα AIRE στις 31 Δεκεμβρίου 2017, τη 

στιγμή της έρευνάς μας και όταν η πιο οξεία φάση της οικονομικής ύφεσης που 

επηρέασε τη νότια Ευρώπη είχε προφανώς τελειώσει. Αυτή την ημερομηνία 

καταγράφεται ο αριθμός των 11.868 πολιτών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, 

επομένως, ο ιταλικός πληθυσμός στην Ελλάδα δεν μειώθηκε, αντίθετα, αυξήθηκε 

κατά 16,6%. Εφαρμόζοντας την ίδια παράμετρο εκτίμησης που εξετάστηκε 

παραπάνω, φέρνει τον αριθμό των Ιταλών που διαμένουν στην Αττική στο τέλος 

του 2017 σε 5.875. Τέλος πάντων, όπως ήδη σημειώσαμε, ακόμη και τα δεδομένα 

AIRΕ μπορούν να οδηγήσουν σε υποτίμηση του ιταλικού πληθυσμού σε μια ξένη 

                                                           
9
Είμαστε ευγνώμονες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη βοήθειά της. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι το έργο του Genco (2005) αναφέρει μια έκθεση του Ιταλικού Προξενείου στην 

Αθήνα, σύμφωνα με την οποία περίπου το 60% των Ιταλών που διαμένουν νόμιμα στην 

Ελλάδα ζουν στην περιοχή της Αττικής. Επομένως, η τιμή που αναφέρεται στο κείμενο 

(49,6%) θα πρέπει να θεωρηθεί συντηρητική σε σχέση με αυτήν την εκτίμηση. 
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χώρα. Μέρος της διεθνούς κινητικότητας έχει παροδικό ή διερευνητικό 

χαρακτήρα, δηλαδή μπορεί να αξιολογηθεί ως προσωρινό στάδιο σε μεγαλύτερο 

δρόμο κινητικότητας - στάδιο που μπορεί επίσης να έχει διάρκεια μικρότερη από 

τους δώδεκα μήνες που απαιτούνται για την εγγραφή στο μητρώο Ιταλών στο 

εξωτερικό (Cevoli και Ricci, 2017). Επιπλέον, ένα μέρος των Ιταλών που 

διαμένουν στο εξωτερικό ενδέχεται να μην εγγραφούν στην AIRE επειδή δεν 

θεωρούν την κατάστασή τους οριστική, παρόλο που η παραμονή τους στο 

εξωτερικό είναι ήδη μεγάλης διάρκειας (Cevoli και Ricci, 2017). Ένας άλλος 

παράγοντας, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά την Ελλάδα, 

είναι ο εποχικός χαρακτήρας της διεθνούς κινητικότητας. Κάποιος μπορεί να 

ζήσει στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, για πολλούς μήνες του 

έτους, αλλά κάθε χρόνο μπορεί επίσης να επιστρέψει στην Ιταλία για κάποιο 

χρονικό διάστημα. Η γεωγραφική εγγύτητα και το χαμηλό κόστος μεταφοράς 

υποστηρίζουν τέτοιες επιλογές κυκλικής μετανάστευσης, ιδίως στην περίπτωση 

συνταξιούχων ή ατόμων με «φορητή» εργασία (για παράδειγμα, επαγγελματίες 

που χρησιμοποιούν τηλεργασία για το σύνολο ή μέρος της δραστηριότητάς τους). 

Από την άλλη πλευρά, παιδιά μικτών ζευγαριών ή Ιταλών που διαμένουν ήδη στο 

εξωτερικό ή πολίτες άλλης χώρας και που δεν διαμένουν στην Ιταλία και 

αποκτούν ιταλική υπηκοότητα μετά από διαδικασία αναγνώρισης, εγγράφονται 

στην AIRΕ. Η ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη δημογραφική συνέπεια της νέας 

ιταλικής μετανάστευσης, που συνοψίζεται ουσιαστικά από τον Pugliese (2018, 

σσ. 26-31), υπογραμμίζει ότι ο πραγματικός αριθμός του ιταλικού πληθυσμού στο 

εξωτερικό μπορεί να είναι υψηλότερος από αυτόν που αναφέρεται στα επίσημα 

στοιχεία. Πόσο υψηλότερος όμως; 

Πριν από μια «οριστική» εκτίμηση, πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν στοιχεία 

που υποδηλώνουν ότι ο ιταλικός πληθυσμός στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην 

περιοχή της Αττικής, έχει αυξηθεί περαιτέρω τον τελευταίο καιρό
10

. Όπως 

σημειώθηκε παραπάνω, στη δεκαετία που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ενεργοποιηθεί 

μια ροή νεαρών Ιταλών πτυχιούχων και προπτυχιακών που πήγαν στην Αθήνα με 

προσωρινά συμβόλαια εργασίας, συμπίπτοντας με την έναρξη των δραστηριοτήτων 

διακρατικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής βοήθειας σε ένα ιταλικό κοινό. Και η κινητικότητα 

συνέχισε να παρακινείται από άλλες περιπτώσεις, όπως η εργασία σε ελληνικά 

υποκαταστήματα ιταλικών εταιρειών, ο γάμος ή η επιθυμία να αναλάβουν μια 

δραστηριότητα που σχετίζεται με τον τουριστικό τομέα, τη μόνη δραστηριότητα 

που δεν έχει υποστεί ύφεση. Λίγοι από εκείνους που εμπίπτουν στις κατηγορίες 

που μόλις αναφέρθηκαν εγγράφονται στην AIRΕ, βρίσκοντας τους εαυτούς τους 

στην αρχή ενός μεταναστευτικού ταξιδιού που εξακολουθεί να είναι αβέβαιο ως 

προς τις έννοιες και τον προορισμό του. Αυτές οι παρατηρήσεις μας κάνουν να 

πιστεύουμε ότι το μέγεθος του ιταλικού πληθυσμού που κατοικεί - αν και μερικές 

φορές σε προσωρινή βάση - σε αυτήν την περιοχή είναι ακόμη μεγαλύτερο από 

τις επίσημες στατιστικές, ελληνικές και ιταλικές. Ανεπίσημες εκτιμήσεις 

διπλωματικών πηγών που αναφέρονται στα άρθρα του Genco (2005, 2009) λένε 

για 15.000-20.000 Ιταλούς που διαμένουν, μόνιμα ή προσωρινά, στη χώρα στις 

                                                           
10

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία AIRE, για παράδειγμα, οι Ιταλοί κάτοικοι στην 

Ελλάδα αυξήθηκαν σε 12.260 έως την 1η Ιανουαρίου 2020. 
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αρχές του αιώνα. Επομένως, ήδη γύρω στο 2004, οι Ιταλοί στην Αττική θα ήταν 

μεταξύ 8.000 και 10.000. Με αυτήν την εκτίμηση είναι ήδη περισσότεροι από δύο 

στους χίλιους του συνολικού αριθμού κατοίκων σε αυτήν την περιοχή. Και αν 

δεχτούμε ότι ο ιταλικός πληθυσμός αυτή την περίοδο έχει αυξηθεί, σύμφωνα με 

τη δυναμική των δεδομένων AIRE, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή τη 

στιγμή θα ήταν περίπου 12.000 μονάδες - τρεις κάτοικοι της Αττικής από τους 

χίλιους θα ήταν επομένως Ιταλοί πολίτες. 

Εν ολίγοις, επομένως, η ιταλική παρουσία στην Αττική δεν είναι πολυάριθμη, 

αλλά (α) είναι σίγουρα της τάξης των χιλιάδων, (β) αυξάνεται αυτή την περίοδο 

και (γ) συνδέεται με μια ποικιλία ατομικών ή οικογενειακών λόγων κινητικότητας. 

Μια εικόνα γεμάτη υποσχέσεις, για μια έρευνα προσανατολισμένη στην κατανόηση 

της καινοτομίας που ενυπάρχει στα νέα κινήματα μετανάστευσης από την Ιταλία. 

 

 

Μεθοδολογία Έρευνας: Μια Ποιοτική Έρευνα για τους Ιταλούς στην Αθήνα 

 

Η επιτόπια έρευνά μας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017. Ξεκινήσαμε από μια 

(κυρίως παθητική) εμπειρία διαδικτυακής παρατήρησης συμμετεχόντων στα 

δίκτυα που δημιουργήθηκαν από Ιταλούς που κατοικούν στην Αθήνα μέσω 

κοινωνικών μέσων
11

, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017 και συνεχίστηκε 

μέχρι την άνοιξη του 2019. Χάρη σε αυτήν την εμπειρία, εντοπίστηκε μια πρώτη 

ομάδα δυνητικών πληροφοριοδοτών και επικοινωνήσαμε ήδη μαζί τους κατά τη 

δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου. Στη συνέχεια (Σεπτέμβριος-

Οκτώβριος 2017) ταξιδέψαμε στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήσαμε 32 συνεντεύξεις 

με συνολικά 34 άτομα. Εκτός από τα άτομα που ήταν πιο ενεργά στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο που αναφέρθηκε παραπάνω, ένα άλλο 

σημείο εισόδου στο δίκτυο Ιταλών που διαμένουν στην περιοχή της Αττικής ήταν 

τότε το Com.It.Es of Athens
12

, από τo οποίo ήταν δυνατή η επικοινωνία με 

ορισμένους εκθέτες κατά την περίοδο της παραμονής μας στην πόλη. Η έρευνα 

συνδέθηκε με μια σύντομη εμπειρία συμμετοχικής παρατήρησης που 

επικεντρώθηκε στους χώρους και τις στιγμές κοινωνικότητας που μοιράστηκαν τα 

μέλη της ιταλικής κοινότητας στην Αθήνα. 

Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την ποιοτική ερευνητική διαδρομή όχι μόνο 

επειδή η εναλλακτική επιλογή ήταν ουσιαστικά μη πρακτική, καθώς δεν ήταν 

διαθέσιμο δείγμα λίστας των Ιταλών που διαμένουν ή είναι μόνιμα παρόντες στην 

περιοχή της Αττικής ,που θα μπορούσε να είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό, για 

                                                           
11

Υπό αυτή την έννοια, η συμμετοχή στις αλληλεπιδράσεις σε ορισμένες ομάδες στο Facebook που 

δημιουργήθηκαν από μέλη της ιταλικής κοινότητας στην Αθήνα ήταν θεμελιώδης: Italiani ad 

Atene, Italiani ad Atene e in Grecia, Vivere e lavorare in Grecia. Σε αυτό, προστέθηκαν 

επανειλημμένες επισκέψεις σε μια ιστοσελίδα, www.sullerivedelkifissos.it, η οποία διατηρείται από 

ένα μέλος της κοινότητας προς όφελος τόσο των Ιταλών που διαμένουν στην Αθήνα όσο και 

εκείνων που βρίσκονται στο σπίτι και επιθυμούν να επισκεφθούν την ελληνική πρωτεύουσα. 
12

Οι επιτροπές που ιδρύθηκαν το 1985 είναι αντιπροσωπευτικά όργανα της ιταλικής κοινότητας, 

που εκλέγονται απευθείας από ιταλούς πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό. Εκτός από τα 

εκλεγμένα μέλη ιταλικής υπηκοότητας, αλλοδαποί πολίτες ιταλικής καταγωγής μπορούν να 

συμμετέχουν στην Επιτροπή, με συνεννόηση, μη υπερβαίνοντας το ένα τρίτο των μελών της 

αιρετής επιτροπής. Πηγή: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/organismirappresen 

tativi/comites.html. [Προσπελάστηκε 13 Ιουλίου 2018] 
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τους λόγους που περιγράψαμε παραπάνω, αλλά και για άλλη σειρά λόγων. 

Πράγματι, πιστεύουμε, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία για αυτό το θέμα 

(Zapata-Barrero και Yalaz, 2018), ότι η ποιοτική έρευνα είναι πιο κατάλληλη για 

να συλλάβει τις καινοτομίες που είναι εγγενείς στα αναδυόμενα κοινωνικά 

φαινόμενα, όπως η μετανάστευση στην περίοδο της νεοφιλελεύθερης 

παγκοσμιοποίησης, η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού οικονομικού και 

πολιτικού χώρου και η οικονομική και κοινωνική κρίση που έχει επηρεάσει 

ιδιαίτερα τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Χάρη στην ποιοτική έρευνα, είναι 

δυνατή η διερεύνηση των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών που απορρέουν 

από μια κοινωνική διαδικασία που βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση, η οποία 

φαίνεται να αποκτά αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η οποία δεν είναι ακόμη 

πολύ γνωστή στις κοινωνικές επιστήμες. Ακόμα περισσότερο δε αφού δεν έχουμε 

βρει μια ενοποιημένη κοινωνιολογική βιβλιογραφία για την ιταλική μετανάστευση 

στην Αθήνα ή/και στην Ελλάδα. Φυσικά, η επιλογή υπέρ της ποιοτικής έρευνας 

συνεπάγεται μια προσέγγιση που προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τα μονοπάτια και 

τις καταστάσεις των συμμετεχόντων από τις αφηγήσεις που προτείνουν οι ίδιοι οι 

συμμετέχοντες, πίσω από τη διαχείριση ερεθισμάτων (ημιδομημένες συνεντεύξεις) 

ή μέσω παρατήρησης εμπειριών συμμετεχόντων. Ο δομικός χαρακτήρας (Harris, 

1976, βλέπε επίσης Nigris, 2003, σσ. 52-61) της μεθόδου έρευνας που 

εφαρμόστηκε στην υπό εξέταση υπόθεση, ωστόσο, δεν αποκλείει, κατά τη γνώμη 

μας, τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες κοινότητες Ιταλών στο εξωτερικό 

(Maddaloni και Ingellis, 2018, Ingellis και Maddaloni, 2018). 

Ως εκ τούτου, εστιάσαμε την έρευνά μας σε μη κατευθυντήριες ή 

ημιδομημένες συνεντεύξεις με Ιταλούς πολίτες που ζούσαν στην Αθήνα, 

προσωρινά ή μόνιμα, κατά την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι 

συνεντεύξεις. Με άλλα λόγια, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο τον 

πληθυσμό των Ιταλών που διαμένουν στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της. 

Η σχετική καινοτομία του θέματος, από την πλευρά των κοινωνικών επιστημών, 

ήταν το κίνητρο που μας ώθησε να κάνουμε αυτήν την επιλογή. Η ομάδα των 

ερωτηθέντων περιλαμβάνει συνεπώς νέους ανθρώπους-φοιτητές σε μαθήματα 

Erasmus και συνταξιούχους μετακινούμενους, διευθυντές στην αρχή της 

σταδιοδρομίας τους και μετανάστες αγάπης, παιδιά μικτών ζευγαριών - επομένως, 

Ιταλών δεύτερης γενιάς - και εστιάτορες, υπαλλήλους ιταλικών ιδρυμάτων και 

ευέλικτους εργαζομένους στον τομέα των διακρατικών υπηρεσιών. 

Το σχήμα συνέντευξης ή ο κατάλογος των θεμάτων που έπρεπε να 

εξεταστούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθορίστηκε μέσω μιας εσωτερικής 

συζήτησης της ομάδας εργασίας που δημιουργήσαμε στο Κέντρο Τεκμηρίωσης 

για τη Μετανάστευση (CeDoM) του Πανεπιστημίου του Salerno. Η ανάλυση της 

πρόσφατης βιβλιογραφίας για το θέμα και οι προηγούμενες ερευνητικές εμπειρίες 

που πραγματοποιήθηκαν από τα μέλη της ομάδας εργασίας αποτέλεσαν τη βάση 

για τον ορισμό αυτού του καταλόγου. Οι διαστάσεις που εμπλέκονται στις 

αλληλεπιδράσεις με τον συνεντευκτή αναφέρονται, ουσιαστικά: (α) στην 

οικογένεια καταγωγής και τις εμπειρίες ζωής και εργασίας πριν από την επιλογή 

της μετανάστευσης, β) στους λόγους και στα στάδια της διαδρομής 

μετανάστευσης, γ) στη διαδικασία της εργασίας και στην κοινωνική ένταξη στον 

τόπο προορισμού, (δ) στις γνώμες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης στην Ελλάδα σε σχέση με την Ιταλία, ε) στη φύση και στη συνέπεια 
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των κοινωνικών δικτύων, στ) στο βαθμό ικανοποίησης του ερωτηθέντα σε σχέση 

με την εμπειρία της μετανάστευσης, ζ) στα σχέδια και στις προοπτικές για το 

μέλλον και (η) στην κοινωνική ταυτότητα. Ωστόσο, το σχήμα συνέντευξης 

προσαρμόστηκε στην ποικιλία των μεμονωμένων καταστάσεων που συναντήσαμε 

κατά τη διάρκεια της εργασίας πεδίου (βλέπε παράγραφο 4 παρακάτω). 

Καταγράψαμε, μεταγράψαμε, κωδικοποιήσαμε και αναλύσαμε τις συνεντεύξεις 

ακολουθώντας τους κανόνες της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων που αναφέρουν 

οι Diana και Montesperelli (2005, βλέπε επίσης Silverman, 2010, 2015). Μόλις 

ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις - μαζί με τις σημειώσεις του συνεντευκτή – 

στάλθηκαν και στα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Αυτά συντόνισαν τη 

μεταγραφή των συνεντεύξεων στο Εργαστήριο Κοινωνικής και Οπτικοακουστικής 

Έρευνας (RiSAv Lab) στο Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο. Μόλις επικυρώθηκαν οι 

μεταγραφές, υποβλήθηκαν σε επαναληπτική διαδικασία ερμηνείας και ανάλυσης 

τόσο ατομικά από τους ερευνητές όσο και από ολόκληρη την ομάδα εργασίας. 

 

 

Η Ομάδα των Ερωτηθέντων 

 

Όσον αφορά την ομάδα των ερωτηθέντων, μπορούμε να συνοψίσουμε 

μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της ως εξής. Πριν εξετάσουμε τα δεδομένα 

που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο, είναι σκόπιμο να θυμόμαστε ότι η 

ποιοτική έρευνα βασίζεται σε αρχές και έχει στόχους διαφορετικούς από την 

ποσοτική έρευνα. Μόνο η ποσοτική έρευνα μπορεί να εκτελέσει το έργο της 

μέτρησης της συχνότητας κάθε μιας από τις ανιχνεύσιμες καταστάσεις σχετικά με 

καθεμία από τις μεταβλητές που εξετάστηκαν από τους ερευνητές. Η ποιοτική 

έρευνα έχει ως στόχο να εντοπίσει τις εν λόγω καταστάσεις, να καθορίσει τις 

έννοιές τους, να εντοπίσει αλυσίδες γεγονότων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε καλύτερη κατανόηση των επιμέρους επιλογών, δείχνοντας τις συνδέσεις 

μεταξύ αυτών των επιλογών, των βιογραφικών γεγονότων και του ευρύτερου 

ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου, κ.λπ. Οι εκτιμήσεις που ακολουθούν, 

επομένως, μπορούν να έχουν αποδεικτική αξία περισσότερο σε σχέση με την 

κοινωνιολογική (όχι στατιστική) αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος παρά με 

την αποτελεσματική συνέπεια των ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη εδώ στην 

κοινότητα των Ιταλών στην Αθήνα. Με τον όρο «κοινωνιολογική 

αντιπροσωπευτικότητα» εννοούμε την ικανότητα που έχει δείξει η ερευνητική 

ομάδα να επικοινωνήσει με μάρτυρες από τα πιο διαφορετικά υπόβαθρα και 

τοποθεσίες, με τρόπο τέτοιο ώστε να καταλήξει στην υπόθεση ότι έχει εξαντλήσει 

ουσιαστικά το πλαίσιο των δυνατοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα της 

έρευνας (για μια περίληψη αυτού του επιχειρήματος βλέπε Meraviglia, 2017, σσ. 

57-75).   

1. Περιοχές Προέλευσης. 16 από τους 34 ερωτηθέντες προέρχονται από μια 

νότια περιοχή (συμπεριλαμβανομένων των νησιών). Ενώ υπάρχει έτσι μια 

υπεροχή των νότιων περιοχών σε αυτό το δείγμα Ιταλών που κατοικούν στην 

Αττική, δεν είναι σε καμία περίπτωση μια μετανάστευση που περιορίζεται σε 

αυτήν την κατανομή. Αυτό το εύρημα φαίνεται να συνάδει με ό,τι προκύπτει 

σχετικά με αυτό (Pugliese, 2018, σσ. 43-47), αν και η έρευνά μας δεν περιορίζεται 
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στο πιο πρόσφατο κύμα μετανάστευσης. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στο 

δείγμα υπήρχαν επίσης 5 άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 

2. Φύλο. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (19 από 34) ήταν γυναίκες. Και 

από αυτήν την άποψη, τα δεδομένα μοιάζουν περισσότερο με τα αποτελέσματα 

της πρόσφατης έρευνας για τη «νέα μετανάστευση» παρά με τα τυπικά 

χαρακτηριστικά της μετανάστευσης στο προηγούμενο στάδιο του φαινομένου. 

Στην βιομηχανική εποχή, στην πραγματικότητα, οι πρωταγωνιστές της 

μετανάστευσης ήταν πιο συχνά νέοι άντρες που στρατολογούνταν από τη 

βιομηχανία στις βόρειες περιοχές της Ιταλίας και της Ευρώπης. Αντίθετα, ο νέος 

ρόλος των γυναικών στη μεταβιομηχανική εποχή έχει προκαλέσει σημαντικές 

συνέπειες όσον αφορά την εδαφική κινητικότητα. Συχνά οι γυναίκες, 

συμπεριλαμβανομένων των Ιταλίδων, δεν μεταναστεύουν πλέον λόγω αντρών, 

αλλά αντίθετα αναλαμβάνουν άμεσα την ευθύνη της αποδημίας (Moffa, 2014). 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης. Όλοι οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι έχουν 

τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου, 20 από 34 τουλάχιστον πτυχίο. Από 

εκπαιδευτικής απόψεως, υπάρχει λοιπόν ένα αρκετά υψηλό προφίλ του δείγματος 

μας, και πιστεύουμε το ίδιο για την ιταλική μετανάστευση στην περιοχή της 

Αθήνας. Το επίπεδο των μισθών, χαμηλότερο από το ιταλικό τόσο πριν όσο και 

μετά την πρόσφατη κρίση, βοηθά να εξηγηθεί γιατί στην ιταλική κοινότητα στην 

Ελλάδα είναι δύσκολο να βρεθούν άτομα με περιορισμένη εκπαίδευση ή/και 

κατάρτιση. Πολύ καλύτερα, για αυτούς, να αναζητήσουν δουλειά - όσο επισφαλής 

κι αν είναι - και να χτίσουν ένα έργο ζωής σε μια χώρα με υψηλότερο επίπεδο 

μισθών και καλύτερο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, είναι πιθανό να 

πιστέψουμε ότι τα άτομα με πιο περιορισμένη εκπαίδευση είναι λιγότερο 

ευαίσθητα στην έλξη του «λίκνου του πολιτισμού», του «σπιτιού της δημοκρατίας» 

κ.λπ. - δηλαδή, για την ελκυστικότητα πολλών πολύ σημαντικών στοιχείων στη 

διάσταση της επιλογής του τρόπου ζωής που συχνά υπάρχουν στα πρόσφατα 

μονοπάτια μετανάστευσης (Benson και O'Reilly, 2016). Ο μεγάλος αριθμός 

ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα πρέπει, ωστόσο, να υποδηλώνει brain 

drain με την αυστηρή έννοια της λέξης, όπως θα το είχε ο σημερινός άνθρωπος 

για τη νέα μετανάστευση από την Ιταλία (Caneva, 2016, Sanfilippo, 2017), αφού 

το εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστημα στην Ελλάδα έχει πληγεί ακόμη 

περισσότερο από την κρίση συγκριτικά με το ιταλικό. Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι, ειδικά όσον αφορά την Ιταλία, το επίπεδο εκπαίδευσης εξακολουθεί 

να αποτελεί αξιόπιστο στοιχείο για την κοινωνική τάξη καταγωγής του 

ερωτώμενου. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η ιταλική μετανάστευση στην 

Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει τα 

μεσαία και ανώτερα στρώματα της ιταλικής κοινωνίας. 

4. Ηλικία. Από τους ερωτηθέντες, 6 ήταν κάτω των 30 ετών, 15 ήταν μεταξύ 

30 και 49 ετών και 13 ήταν 50 ετών και άνω. Κατά την ημερομηνία της 

συνέντευξης, το νεότερο άτομο ισχυρίστηκε ότι είναι 23 ετών και το μεγαλύτερο 

σε ηλικία 76. Συνεπώς, είναι ένα μάλλον ετερογενές δείγμα σε σχέση με την 

ατομική θέση στον κύκλο ζωής. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο κύριος σκοπός της 

έρευνας ήταν να παράσχει ένα γενικό πλαίσιο ανάλυσης για την κατανόηση τόσο 

της κινητικότητας προς την Ελλάδα όσο και της παρουσίας μιας ιταλικής 

κοινότητας στην Αθήνα. 
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5. Κατάσταση ιθαγένειας. 18 από τους 34 ερωτηθέντες είχαν ελληνική 

υπηκοότητα, η οποία είναι πιθανώς μεγαλύτερη από τον ιταλικό πληθυσμό στην 

Αττική. Κανένα από αυτά δεν θα συμπεριληφθεί στους Ιταλούς που κατοικούν 

στην Ελλάδα στην απογραφή πληθυσμού (βλέπε παράγραφο 2 παραπάνω). 

Μεταξύ αυτών που έχουν και ελληνική υπηκοότητα, 14 την είχαν αποκτήσει με 

γάμο, 3 ως παιδιά ζευγαριών Ιταλοελλήνων. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι το δείγμα 

των ερωτηθέντων τείνει να υπερεκπροσωπεί Ιταλούς που βρίσκονται στην Αθήνα 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες συνιστώσες της 

μετανάστευσης. Με άλλα λόγια, στην ομάδα των ερωτηθέντων δεν υπάρχουν 

μόνο «νέοι μετανάστες», αλλά και - σε σημαντικό βαθμό - άτομα που ανήκουν σε 

προηγούμενες μεταναστευτικές ροές που είναι ελάχιστα γνωστά στην έρευνα για 

την ιταλική μετανάστευση. 

6. Εργασιακή εμπειρία. 23 άτομα ξεκίνησαν την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία στην Ιταλία, 5 στην Ελλάδα, 4 σε άλλες χώρες (Γαλλία, Ολλανδία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία) και τα δύο τελευταία είναι άνεργοι ή οικονομικά 

ανενεργοί. Η παρουσία ευέλικτων διαδρομών εργασίας είναι εμφανής στο γεγονός 

ότι τουλάχιστον 5 ερωτηθέντες αναφέρουν 5 ή περισσότερες εργασιακές εμπειρίες 

(συμπεριλαμβανομένης αυτής που μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη), άλλοι 6 

έρχονται με 4 εργασιακές εμπειρίες και άλλοι 9 με έως 3 εργασιακές εμπειρίες. 

Επιπλέον, 5 άτομα δηλώνουν ότι ασκούν πλέον περισσότερες από μία εργασιακές 

δραστηριότητες ταυτόχρονα. Σε ένα πλαίσιο στο οποίο η επισφάλεια είναι πλέον ο 

κανόνας (Toscano, 2007), και στο οποίο η ζήτηση για εργασία καθοδηγείται 

περισσότερο από υπηρεσίες παρά από τη βιομηχανία, αυτό φαίνεται να είναι 

σύμφωνο με τις θεωρητικές προσδοκίες. Οι δραστηριότητες που δηλώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες ανταποκρίνονται επίσης στις προσδοκίες, και συγκεκριμένα στη 

συρρίκνωση της χειρωνακτικής συνιστώσας της αγοράς εργασίας στην οικονομία 

των υπηρεσιών προς όφελος μιας αυξανόμενης ποικιλίας αριθμών και διαδρομών 

εργασίας - η οποία, παρεμπιπτόντως, είναι επίσης ένας παράγοντας για ώθηση της 

εισαγωγή γυναικείας εργασίας, όσο επισφαλής και αν είναι (Pugliese, 2018, σσ. 

67-84). Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας, μια αρνητική αλλαγή 

παρατηρείται στο γεγονός ότι τα ανενεργά άτομα είναι 3 και εκείνα που 

αναζητούν εργασία 5. Ωστόσο, η αλλαγή δεν οφείλεται απλώς στην οικονομική 

κρίση, καθώς εξαρτάται επίσης από αλλαγές που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής, 

την εξάντληση της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας κ.λπ. Η παρουσία 

αυτοαπασχολούμενων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φαίνεται να είναι 

έντονη (11 ερωτηθέντες - συμπεριλαμβανομένων 5 που πραγματοποιούν 

περισσότερες από μία δραστηριότητες - έναντι 14 εργαζομένων). Ωστόσο, πρέπει 

να σημειωθεί ότι 3 από τους ερωτηθέντες ήταν ενεργοί σε ιταλικά ιδρύματα. 

7. Παρουσία γονέα ή/και προγενέστερου προγόνου στη χώρα προορισμού. 8 

από τους 34 ερωτηθέντες είχαν έναν Έλληνα πρόγονο, και 5 από αυτούς - εκείνοι 

που γεννήθηκαν στην Ελλάδα - είχαν επίσης γονέα, κάτι που δείχνει μια ορισμένη 

παρουσία μελών μικτών οικογενειών. Για άλλη μια φορά, αξίζει να θυμηθούμε 

εδώ ότι μέσω αυτής της επιλογής έρευνας προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε μια 

γενική εικόνα της ιταλικής παρουσίας σε αυτήν την περιοχή, η οποία θα 

καθιστούσε δυνατή τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών διαδρομών και 

καταστάσεων. 
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8. Μεταναστευτικές εμπειρίες των στενότερων μελών της οικογένειας. 15 

από τους 34 ερωτηθέντες υποδεικνύουν την παρουσία μεταναστευτικών εμπειριών, 

σε διαπεριφερειακό ή διεθνές επίπεδο, από την πλευρά των παππούδων, του ενός 

ή και των δύο γονέων, τουλάχιστον ενός αδελφού. Στην ομάδα των ερωτηθέντων 

μας, η εξοικείωση με την εδαφική κινητικότητα μπορεί να θεωρηθεί, ως εκ 

τούτου, ένας επιπλέον προγνωστικός δείκτης της μεταναστευτικής συμπεριφοράς. 

9. Erasmus (ή αφομοιωμένες) εμπειρίες πριν από την τρέχουσα κινητικότητα. 

Τουλάχιστον 7 ερωτηθέντες αναφέρουν το Erasmus ή παρόμοιες εμπειρίες (π.χ. 

υποτροφίες από το Υπουργείο Εξωτερικών), αν και δύο περιπτώσεις αναφέρονται 

σε εμπειρίες που έζησαν άμεσα ή έμμεσα στην Ιταλία. Αυτές οι εμπειρίες φαίνεται 

να είναι πιο πολλές στην ομάδα των ερωτηθέντων από ό,τι στους σημερινούς 

Ιταλούς προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σύμφωνα και με τη 

βιβλιογραφία για αυτό το θέμα (King και Ruiz-Gelices, 2003, Baláž και Williams, 

2004), επιβεβαιώνεται ο ρόλος τους ως παράγοντες που προδιαθέτουν θετικά στην 

μετανάστευση. 

10. Άλλες εμπειρίες κινητικότητας στο εξωτερικό, πριν από την τρέχουσα. 11 

αναφέρουν μακροχρόνιες παραμονές στο εξωτερικό, αν και σχεδόν πάντα εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προηγούνται της τρέχουσας κατάστασής τους 

ως προσωρινών ή μόνιμων κατοίκων στην περιοχή της Αττικής. Τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρει η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και εργαζομένων εντός του 

θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίστανται επομένως μια ευκαιρία 

να χρησιμοποιηθούν για να διερευνηθεί το κόστος και τα οφέλη, οι κίνδυνοι και οι 

ευκαιρίες που υπάρχουν στη ζωή στο εξωτερικό (Recchi, 2013, De Vita, 2017) Σε 

πολλές περιπτώσεις (16 από τις 34), επιπλέον, η διαμονή στην Αθήνα (ή στη γύρω 

περιοχή) θεωρείται ένα στάδιο (ή αποτέλεσμα) ενός μακρόχρονου μονοπατιού. 

11. Λόγοι παρουσίας στην Αττική. 10 ανέφεραν την ύπαρξη μιας σχέσης 

ζευγαριού ως αιτία της διεθνούς κινητικότητάς τους, και ακόμη και αν αυτή η 

σχέση είχε λήξει, η παρουσία των παιδιών αναφερόταν πάντα ως λόγος διαμονής 

σε αυτήν την περιοχή. Για 3, ο κυρίαρχος λόγος είναι ότι η εμπειρία στην Ελλάδα 

θεωρείται στάδιο σε μια πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης. Η πλειοψηφία, 

ωστόσο (19) φαίνεται να αναφέρει την αναζήτηση εργασίας ως βασικό λόγο 

κινητικότητας ή/και για την τρέχουσα παρουσία τους σε αυτήν την περιοχή. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 21 άτομα αναφέρουν, ως 

βοηθητικό λόγο για την παρουσία τους στην Ελλάδα, κάποια πτυχή που συνδέεται 

με την προσωπική ευημερία - όπως το κλίμα, ο τοπικός πολιτισμός, η ποιότητα 

των ανθρώπινων σχέσεων και η τοπική κοινωνική ζωή. Επιπλέον, 7 ερωτηθέντες 

ανέφεραν το χαμηλό κόστος ζωής ως λόγο παραμονής στην Ελλάδα, συχνά σε 

συνδυασμό με την αναζήτηση εργασίας. Τέλος, σε δύο περιπτώσεις, εκείνες που 

αφορούσαν παιδιά μικτών ζευγαριών που αργότερα χώρισαν, αναφέρθηκε η 

απουσία πραγματικού λόγου για να προτιμηθεί η Ελλάδα από την Ιταλία σε 

μόνιμη βάση. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι παραδείγματα «μετακινήσεων» 

μεταξύ των δύο χωρών, σε αναζήτηση του καλύτερου ορισμού της προσωπικής 

ταυτότητας κάποιου, όχι μόνο της εργασίας. 

12. Γνώση ελληνικών. Ως γνωστόν, έχοντας μάθει ή κάνοντας προσπάθειες να 

μάθει, η τοπική γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρος δείκτης των προθέσεων 

του υποκειμένου σε σχέση με τη μελλοντική του πορεία κινητικότητας. Μεταξύ 

των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο δείγμα, 21 από τους 34, βρίσκονται σε 



Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό                  Οκτώβριος 2021 

 

 
67 

αυτήν την κατάσταση, η οποία αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό πόρο ή/και μια 

χρήσιμη επένδυση ενόψει της σταθεροποίησης της παρουσίας τους στη χώρα. 4, 

από την άλλη πλευρά, συνδέουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας (μια γλώσσα 

πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα, ειδικά μεταξύ των νέων και σε δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τον τουρισμό και την αναψυχή) με την έλλειψη χρόνου ή με 

επαρκείς ευκαιρίες για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Σε αντίθεση με όσα 

παρατηρήθηκαν παραπάνω, αυτό μπορεί να θεωρηθεί έγκυρος δείκτης του 

προσωρινού χαρακτήρα που αποδίδεται σιωπηρά (ή ρητά) από το υποκείμενο 

στην παρουσία του στην Αθήνα κατά την περίοδο κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη. 

 

 

Αποτελέσματα 

 

Στο τέλος αυτής της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, 

μπορούμε να σημειώσουμε ότι η ιστορία των Ιταλών στην Αθήνα εντάσσεται 

μόνο εν μέρει στο πλαίσιο των μελετών για τη νέα ιταλική μετανάστευση. Η 

παρουσία των Ιταλών στην Ελλάδα είναι αρκετά παλαιότερη, αν και περιορισμένης 

αριθμητικής αναλογίας, και οι διαδικασίες που εντοπίζονται πίσω στη «νέα 

μετανάστευση» με την αυστηρή έννοια περιπλέκουν μόνο ένα ήδη ετερογενές 

μείγμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ωστόσο, ότι μετά την έκρηξη της κρίσης που 

προκλήθηκε από τις επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και τη 

χρηματοποίηση της οικονομίας στην οικονομική και κοινωνική δομή των χωρών 

της Νότιας Ευρώπης και ιδίως της Ιταλίας, οι μεταναστευτικές ροές έχουν γίνει 

πιο έντονες και εν μέρει στράφηκαν προς τη γειτονική χώρα (Maddaloni, 2017). 

Χάρη στην έρευνά μας, μπορούμε τώρα να προτείνουμε μερικές απαντήσεις στις 

αρχικές ερωτήσεις, για να αναδείξουμε ένα πιο λεπτομερές προφίλ των Ιταλών 

που ζουν στο εξωτερικό. 
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Ποιοι Μεταναστεύουν και Ποιοι Μένουν στην Αθήνα; 

 

Αρχικά, θεωρούμε απαραίτητο να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η ιταλική 

μετανάστευση στην Αθήνα είναι ένα φαινόμενο τυπικό της μεσαίας και ανώτερης 

τάξης. Αυτό συμβαίνει για τουλάχιστον δύο ομάδες λόγων, η πρώτη από τις 

οποίες μπορεί να εντοπιστεί στον τομέα των δομικών παραγόντων και των 

θεσμικών συγκυριών και η δεύτερη σε αυτόν των πολιτιστικών επιδράσεων στα 

κίνητρα και τις αφηγήσεις των ατόμων. 

Η πρώτη ομάδα λόγων σχετίζεται με το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά 

εργασίας της Ελλάδας βρίσκεται σε παρόμοιες συνθήκες με την Ιταλία, ή ακόμη 

χειρότερα (βλέπε για παράδειγμα, Papapetrou και Bakas, 2013). Η Ελλάδα είναι 

μια χώρα που πλήττεται από μια σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία έχει 

προκαλέσει πτώση των εισοδηματικών επιπέδων των εργατικών τάξεων, ιδιαίτερα 

σε αστικές περιοχές με επαγγέλματα βιομηχανικά και παροχής υπηρεσιών. Για να 

είμαστε σαφείς, οι «μάρτυρές» μας στο πεδίο εμφανίζονται ομόφωνοι 

παρατηρώντας ότι στα νησιά, και γενικά σε περιοχές με έντονη τουριστική δράση, 

η κρίση δεν έγινε αισθητή με αμβλύ τρόπο ή απορροφήθηκε πολύ γρήγορα. Όσον 

αφορά τις αγροτικές περιοχές του εσωτερικού, προφανώς αφιερωμένες στην 

οικονομία της επιβίωσης και οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται σε διαδικασία 

ερήμωσης του πληθυσμού, η κρίση δεν τις επηρέασε πολύ επειδή δεν υπήρχαν 

ήδη πολλά που θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Πράγματι, αυτές οι περιοχές 

φαίνεται να έχουν ακόμη και ορισμένα περιορισμένα επεισόδια επαναπληθυσμού 

από οικογένειες ή ηλικιωμένα ζευγάρια που έφυγαν από τις πόλεις για να βρουν 

καταφύγιο εκεί, όπου το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο και είναι δυνατό να 

κερδίσουν κάτι από τους τοπικούς οικογενειακούς πόρους (σπίτια, κήποι ή γη). Σε 

αστικά πλαίσια, από την άλλη πλευρά, η κρίση έχει γίνει αισθητή τόσο όσον 

αφορά τη μείωση του μέσου επιπέδου των μισθών όσο και για τη συρρίκνωση 

των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως των κοινωνικών υπηρεσιών, που διατίθενται 

στους χρήστες. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Ιταλοί εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης δεν ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν για να ανταγωνιστούν το 

τοπικό εργατικό δυναμικό (ή ακόμα περισσότερο τους μετανάστες από τα 

Βαλκάνια ή τις χώρες του Νότου) για χαμηλόμισθες και περιορισμένων 

δεξιοτήτων θέσεων εργασίας στην εγχώρια αγορά. Διαφορετική, όπως είδαμε, 

είναι η περίπτωση εκείνων που, έχοντας μέτριο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, επιδιώκουν να εισέλθουν σε ένα τμήμα της αγοράς εργασίας που 

φαίνεται να συνδέεται στενά με την παγκόσμια δυναμική των διεθνών επιχειρήσεων 

και προσφέρει συνθήκες εργασίας και μισθούς που φαίνονται συγκρίσιμοι με 

αυτούς που προσφέρει το ίδιο τμήμα στην ιταλική αγορά. 

 
εδώ ξοδεύεις πολύ λιγότερα για ενοίκιο, νοικιάζεις ένα δωμάτιο σε τιμή που υπήρχε 

στην Ιταλία πριν από 20 χρόνια, άρα μπορώ να το κάνω [...] ακόμη και οι λογαριασμός, 

ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, οι πρώτοι που έφτασαν (τώρα το έχω 

συνηθίσει) και όμως όταν έκανα τη σύγκριση με αυτούς στην Ιταλία, σοκαρίστηκα, είπα 

«αλλά πώς γίνεται, είναι τόσο χαμηλοί ...» (Μ, 41, υπάλληλος) 

 

Εξίσου διαφορετική είναι η περίπτωση εκείνων που εξάγουν τους πόρους 

τους, από οικονομική άποψη ή/και από άποψη επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην 
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περιοχή της Αθήνας προκειμένου να εισέλθουν σε τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας (ειδικότερα στο εμπορικό και στις δημόσιες υπηρεσίες) που 

φαίνεται να συνδέονται με τη δυναμική του τουριστικού τομέα ή με τις 

καταναλωτικές ανάγκες των ανώτερων τάξεων της τοπικής κοινωνίας. 

 
Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα εδώ στην Ιταλία. Τι 

εννοώ; Ότι σε ηλικία 43 ετών ήμουν σε θέση να κάνω εδώ έργα που στην Ιταλία δεν 

θα μπορούσα να κάνω ποτέ, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω ... Θα έπρεπε να είχα 

πολλές πολιτικές γνωριμίες που εδώ δεν έχω. Εδώ μόνο με την ικανότητά μου - μιλάμε 

για ικανότητα - ήμουν σε θέση να έχω ένα συγκεκριμένο είδος πελατών. Στην Ιταλία 

μόνο με την ικανότητα πιστεύω ότι δεν θα τα κατάφερνα ποτέ. (Μ, 43) 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, η μετανάστευση προς την Ελλάδα και την περιοχή 

της Αθήνας είναι μια διαδικασία που αφορά κυρίως τη μεσαία και ανώτερη τάξη. 

Είναι αυτές οι τάξεις, που στην πραγματικότητα, έχουν τους οικονομικούς ή 

επαγγελματικούς πόρους - συμπεριλαμβανομένου του σχετικά υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για την είσοδο στο παγκόσμιο τμήμα της 

αγοράς εργασίας - που μπορούν να αποτελέσουν τόσο την αφετηρία για 

κινητικότητα όσο και μια πορεία σταθερής ένταξης στην κοινωνία της ελληνικής 

πρωτεύουσας. 

Η άλλη ομάδα λόγων αναφέρεται στην πολύ ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας στη 

φαντασία των Δυτικών (Detienne, 2007: αλλά ακόμη και εδώ είμαστε αντιμέτωποι 

με μια σχεδόν ατελείωτη λογοτεχνία), ή τουλάχιστον τη φαντασία των 

καλλιεργημένων τάξεων της Δύσης: Η Ελλάδα «μυθική χώρα», «πατρίδα της 

δημοκρατίας», «κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού», ή ακόμα και η ρίζα της ιταλικής 

ταυτότητας. Οι διαστάσεις της επιλογής ενός τρόπου ζωής που σχετίζεται με το 

κλίμα, το τοπίο, τη θάλασσα, μπορούν να εκτιμηθούν και χωρίς  το κλασικό 

απολυτήριο λυκείου. Αλλά οι πτυχές που αναφέρονται παραπάνω απαιτούν κάτι 

περισσότερο από την περιστασιακή έκθεση στους κόσμους της φιλοσοφίας, της 

τέχνης, της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της μυθολογίας. Και γνωρίζουμε πολύ 

καλά πόσο η εκπαίδευση εξακολουθεί να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 

κοινωνική θέση των οικογενειών των μαθητών. Ίσως να μην ισχύει το να έχουν 

απλά όλοι τουλάχιστον ένα απολυτήριο λυκείου στην ομάδα των ερωτηθέντων 

μας. Επιπλέον, υπάρχουν μερικοί ερωτηθέντες που επέλεξαν σαφώς την ελληνική 

πρωτεύουσα λόγω μιας διανοητικής γοητείας που χρονολογείται από την εφηβεία 

και η οποία έχει μετατραπεί σε μια κλίση ενός επαγγέλματος για εργασία και ζωή. 

 
Αμέσως μετά την αποφοίτησή μου αποφάσισα να μετακομίσω στην Ελλάδα γιατί, από 

μικρή ηλικία, αυτό ήταν η ζωή και το επαγγελματικό μου έργο, δηλαδή να μετακομίσω 

εδώ και να προσφέρω στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ένα, ας το πούμε, 

παράθυρο [του ιταλικού πολιτισμού]. (Μ , 41, ελεύθερος επαγγελματίας) 

 

Η περίπτωση των μεταναστεύσεων γάμου μπορεί επίσης να εντοπιστεί εν 

μέρει τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή έλξης, η οποία καθιστά την ελληνική 

πρωτεύουσα έναν τόπο με ιδιαίτερη θέση όσον αφορά τις αξίες και τις ερμηνείες 

τους. Και σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με πρώην φοιτητές και 

των δύο φύλων, ακόμη και αν είναι κυρίως γυναίκες (δηλαδή παιδιά μεσαίων ή 
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ανώτερων τάξεων οικογενειών), οι οποίοι κάποτε γνώρισαν άλλους φοιτητές 

(δηλαδή παιδιά) ελληνικών οικογενειών μεσαίων ή ανώτερων τάξεων), αφού 

παρακολουθούσαν σχεδόν πάντα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

τους προδιέθεταν να συναντήσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας που 

τους φιλοξενεί τώρα. 

 
Και γνώρισα έναν Έλληνα που σπούδαζε ιατρική, και όταν ήμουν 21 αποφάσισα να τα 

αφήσω όλα και εδώ είμαι, οπότε ήταν βασικά μια επιλογή ... (F, 50) 

 

Μια Πολλαπλή Διασπορά 

 

Η ιταλική μετανάστευση στην Αθήνα έχει, επομένως, μια μάλλον ιδιόμορφη 

κοινωνική προέλευση, η οποία μπορεί ήδη να της δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο 

πλαίσιο των ροών κινητικότητας από την Ιταλία. Επιπλέον, είναι μια 

μετανάστευση που ακολουθεί διαφορετικούς δρόμους και βρίσκεται σε πολύ 

διαφορετικές συνθήκες. Αυτό προκύπτει αν εξετάσουμε τις ιστορίες των Ιταλών 

μεταναστών με αναφορά στο φύλο και την ηλικία. Όσοι μετανάστευσαν στην 

Ελλάδα τη δεκαετία του '80 ή τη δεκαετία του '90 και είναι σήμερα ενήλικες, ίσως 

ακόμη και στο κατώφλι της τρίτης ηλικίας, έχουν βιώσει εμπόδια, έχουν 

ξεπεράσει προβλήματα και έχουν αδράξει ευκαιρίες που πολύ συχνά φαίνονται 

ξένες σε εκείνους που έφτασαν στην Αθήνα αυτόν τον αιώνα (και ακόμη 

περισσότερο, φυσικά, μετά την κρίση) και είναι νέοι. 

 
Εκείνα τα χρόνια της εξειδίκευσης δεν αναγνωρίστηκαν, οπότε ξεκίνησα ξανά και 

ξανά. Αυτή ήταν, δεν ξέρω, μια εντελώς ενστικτώδης επιλογή. (F, 57) 

 

Ακόμα διαφορετικά, λοιπόν, είναι τα μονοπάτια και οι συνθήκες της 

«δεύτερης γενιάς»: των παιδιών των μικτών ζευγαριών που ζούσαν συχνά μεταξύ 

Ιταλίας και Ελλάδας τα χρόνια της εκπαίδευσής τους και τις πρώτες εμπειρίες 

τους στην εργασία και τη ζωή. Η διαφοροποίηση των μονοπατιών και των 

καταστάσεων μπορεί να εκφραστεί αν εξετάσουμε τις κοινωνικές σχέσεις των 

Ιταλών που κατοικούν στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα δικτύων, στο 

οποίο υπάρχουν «ιταλικές φούσκες», μικρές ομάδες Ιταλών που έχουν αρχίσει να 

συναντιούνται για λόγους που σχετίζονται με την εργασία, το σχολείο των 

παιδιών τους, τους γενεαλογικούς δεσμούς ή από το ενδιαφέρον που προκαλούν 

τα κοινωνικά μέσα: μια σελίδα στο Facebook ή ένα blog που διατηρεί ένας Ιταλός 

κάτοικος της ελληνικής πρωτεύουσας. Ένα δίκτυο στο οποίο η (σπάνια) 

δραστηριότητα ενώσεων Ιταλών πολιτών στο εξωτερικό είναι ελάχιστα ικανή να 

ξεπεράσει τις δυσκολίες της διαπροσωπικής επικοινωνίας, ιδίως εκείνων που 

αναδύονται μεταξύ γενεών. Ακόμη και οι δεσμοί με την Ιταλία φαίνονται μερικές 

φορές αδύναμοι και, σε κάθε περίπτωση, είναι επίσης πολύ στρωματοποιημένοι 

ανάλογα με την ηλικία και, ως εκ τούτου, τη φάση του κύκλου ζωής. Οι νέοι (και, 

κυρίως, οι νέες) που έρχονται από την Ιταλία τείνουν να μην βασίζονται στην 

οικογένεια καταγωγής τους, από την οποία, αντίθετα, προσπαθούν να 

αποστασιοποιηθούν για να σηματοδοτήσουν την αυτονομία που τελικά πέτυχαν. 

Τα άτομα με παιδιά και τα παιδιά των μικτών ζευγαριών τείνουν να δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση σε αυτούς τους δεσμούς, οι οποίοι μερικές φορές 
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μεταφράζονται σε μορφές μετακίνησης: για τα πρώτα, σε μακροχρόνιες 

επισκέψεις στα παιδιά τους που σπουδάζουν στην Ιταλία και για τα δεύτερα, σε 

επανειλημμένη εναλλαγή της ζωής στην Ελλάδα και της ζωής στην Ιταλία. 

 
Επέστρεψα στην Αθήνα με την προοπτική να ξαναφύγω. (F, 29) 

 

Πέρα από τις αντιληπτές διαφορές, επομένως, υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ερωτηθέντων, οι οποίες βοηθούν στην εξήγηση του πλήθους των 

απόψεων που βρέθηκαν στην ανάλυση. Αυτό των Ιταλών στην Αθήνα μπορεί να 

οριστεί ως «πολλαπλή διασπορά» και μόνο αν εννοούμε, με τον όρο «διασπορά» - 

όχι μια κοινότητα με τη δική της εσωτερική συνοχή, τη δική της «ουσιαστική 

βούληση» (Tönnies, 2011) που αποσκοπεί στην επιβίωσή της και στη βιολογική 

και πολιτιστική της αναπαραγωγή, ακόμη και με τη διατήρηση ισχυρών δεσμών 

με τη μητέρα πατρίδα ή/και με άλλες διασπορές (Cohen, 2015) - μια συλλογική 

ομάδα που προκύπτει, και όχι από τους αδύναμους εσωτερικούς κοινωνικούς 

δεσμούς, από την ανταλλαγή μιας σειράς μεμονωμένων συνειρμών στις οποίες 

βασίζεται μια στοιχειώδης αυτογνωσία. Αναφερόμαστε εδώ στην εθνική 

προέλευση, τη γλώσσα, ορισμένες παραδόσεις (συμπεριλαμβανομένων των 

διατροφικών) και, κυρίως, στα κίνητρα για την παρουσία ή τη διαμονή στην 

Αθήνα, τα οποία γνωρίζουμε πως είναι αρκετά περιορισμένα: η αναζήτηση 

δουλειάς ή μιας επαγγελματικής ή επιχειρηματικής ευκαιρίας, η σχέση ως ζευγάρι, 

η επανένωση με μέρος της οικογένειάς του ενός μέλους, η επιλογή του τρόπου 

ζωής. Και, φυσικά, το να μοιραστείς το εδώ και τώρα σε ένα συγκεκριμένο μέρος, 

την πρωτεύουσα της Ελλάδας, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έστω και 

αν, όπως είδαμε, μη επαρκής, για τη γέννηση και την ανάπτυξη δυνατών 

κοινωνικών δεσμών. Οι δεσμοί που αναπτύσσονται πολύ συχνά επίσης και κυρίως 

προς την κατεύθυνση των ιθαγενών Ελλήνων, προς τους οποίους πολλοί Ιταλοί 

εξακολουθούν να αισθάνονται πως μοιράζονται τα συναισθήματα που εκφράζονται 

από το ρητό «ένα πρόσωπο, μια φυλή» (δηλαδή, η ενσυναίσθηση που προκύπτει 

από το να μοιράζεσαι τον ίδιο πολιτισμό). Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν 

πολλοί Ιταλοί στην Αθήνα που εκφράζουν την αίσθηση ότι βιώνουν την ένταξη 

στην εδώ κοινωνία και πολιτισμό με κάποια δυσφορία. 

 

Λόγοι για να Φύγετε από την Ιταλία, Λόγοι για να Μείνετε στην Αθήνα 

 

Γιατί, όμως, οι άνθρωποι μεταναστεύουν ή μένουν στην Αθήνα; Εξετάσαμε 

το πλαίσιο των διαρθρωτικών παραγόντων και των ατομικών κινήτρων που 

παρουσιάζονται προς υποστήριξη της επιλογής μετανάστευσης/παραμονής στην 

ελληνική πρωτεύουσα. Κατά την άποψή μας, παράλληλα με αυτές τις διαστάσεις, 

είναι επίσης δυνατό να διερευνηθούν οι κοινωνιολογικές έννοιες που 

περιλαμβάνονται σε αυτή τη ροή κινητικότητας. Τρεις διαστάσεις μας φαίνονται 

σχετικές (Maddaloni και Ingellis, 2018, Ingellis και Maddaloni, 2018): η 

μετανάστευση ως απόδραση από την κρίση, η μετανάστευση ως στρατηγική για 

τη διατήρηση της κοινωνικής θέσης και η μετανάστευση ως αναζήτηση 

καλύτερης ποιότητας ζωής. 

Όσον αφορά την πρώτη από τις παραπάνω διαστάσεις, πολλοί Ιταλοί 

μετανάστες έρχονται στην Αθήνα για να ξεφύγουν από την κρίση που βίωναν 
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στην Ιταλία από τη γέννηση της Ευρωζώνης και την επιτάχυνση της διαδικασίας 

της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ενσωμάτωσης. Η έρευνα για τη νέα 

μετανάστευση έχει ήδη αναδείξει αυτή τη συγκεκριμένη διάσταση των νεότερων 

ροών (Sanguinetti, 2016). Μερικές φορές, ωστόσο, η έννοια της «απόδρασης από 

την κρίση» χρησιμοποιείται με μια στενή, ουσιαστικά οικονομική έννοια: οι ροές 

κινητικότητας από την Ιταλία είναι το προϊόν της αδυναμίας της εθνικής αγοράς 

εργασίας να απορροφήσει την πλεονάζουσα προσφορά εργασίας, ιδίως εκείνων 

των ατόμων που διαθέτουν καλύτερα προσόντα. Σίγουρα, αυτή η ερμηνεία έχει 

τους λόγους της, αν σκεφτεί κανείς ότι η αναζήτηση εργασίας ή επαγγελματικών 

ευκαιριών εξακολουθεί να είναι η άμεση αιτία μεγάλου μέρους της εδαφικής 

κινητικότητας των ατόμων που είναι σε θέση να εργαστούν. Ταυτόχρονα, μέρος 

της βιβλιογραφίας για τις νέες μεταναστεύσεις φαίνεται να επιμένει ότι υπάρχει 

κάτι άλλο σε αυτή την απόδραση από την κρίση. Υπάρχει δυσαρέσκεια για τον 

πελατειακό χαρακτήρα των διαδικασιών ένταξης και εργασίας και κοινωνικής 

κινητικότητας που είναι ακόμα κοινός για την ιταλική κοινωνία (Gjergij, 2015). 

Και υπάρχει δυσαρέσκεια για τη μείωση της ποιότητας όχι μόνο των δημόσιων 

υπηρεσιών αλλά και των κοινωνικών σχέσεων, γεγονός που οδηγεί τους 

ανθρώπους να προτιμούν την Ελλάδα σε σύγκριση με την Ιταλία. Μια 

δυσαρέσκεια, εν ολίγοις, απέναντι σε μια χώρα που βιώνει μια συστημική κρίση. 

Μια χώρα στην οποία οι μηχανισμοί που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν οδηγήσει 

την οικονομική ανάπτυξη και την εξάπλωση της κοινωνικής ευημερίας (οι 

«μηχανισμοί συναίνεσης»: Pizzorno, 1974) φαίνεται να έχουν σταματήσει ή έχουν 

αντιστρέψει την κατεύθυνσή τους (Maddaloni, 2016).  

 
για παράδειγμα, τι είναι αυτό που δεν μοιράζεστε για την Ιταλία, αυτό που σας ωθεί 

να πείτε «έτσι κι αλλιώς προτιμώ το εξωτερικό» [...]. 

αχ, ο δρόμος είναι βρώμικος, αλλά ρίχνω και εγώ χαρτιά [...] και δεν ξέρω, υπάρχουν 

ζιζάνια, «ας κάνουμε κάτι», «και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», δεν είναι αλήθεια, δε 

νομίζω. (F, 24) 

 
απλά επειδή αγαπώ την πόλη μου, αγαπώ τα πάντα, αλλά το περιβάλλον όχι, δεν ... δεν 

μου αρέσει, δεν ... το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο δρόμο με μάτια παντού, εσύ σταματάς 

το αυτοκίνητό σου στα φανάρια, «κοιτάξτε αυτόν τον τύπο με το μοτοποδήλατο που 

έρχεται δίπλα» [...] «ποιος είναι, ποιος δεν είναι, ποιος το θέλει αυτό, ποιος το θέλει 

αυτό», αυτό δεν είναι μια αποδεκτή ποιότητα ζωής σύμφωνα με τα πρότυπά μου. (Μ, 

33) 

 
οπότε όχι, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αναρωτηθούν [...] γι’ αυτό, γι’ αυτό το 

κύμα, αυτό το φαινόμενο [της επανέναρξης της μετανάστευσης] [...] ας πούμε οι 

άνθρωποι που πρέπει να είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό, δηλαδή, τι λείπει τώρα από τη χώρα 

μας; Και αυτό προκαλεί τη μετανάστευση ανθρώπων, νεοσύλλεκτων; [...] γιατί δεν 

νομίζω ότι μέχρι τώρα ... στην αρχή ήταν ίσως, εντάξει, “brain drain” [...] στην αρχή 

ίσως [...] τώρα μεταναστεύουν ... Ακολουθώ τα θέματα, σας λέω [...] Σας το λέω γιατί 

ακολουθώ ως άτομο που βρίσκεται στο εξωτερικό ακολουθώ τα ιταλικά θέματα [...] 

ειδικά της νέας μετανάστευσης, βλέπω ότι τόσο πολύ τώρα μεταναστεύουν άνθρωποι 

που θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους στη χώρα μας και ότι για 

στρεβλές κοινωνικοοικονομικές δυναμικές [...] δεν μπορούν πλέον να το κάνουν. (F, 

38) 
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κατ’ εμέ, πιστεύω ότι ένας Έλληνας [...] ξέρει να χαλαρώνει πολύ περισσότερο από 

έναν Ιταλό [...] (Μ, 44) 

 

... η ποιότητα ζωής παρά την κρίση τώρα ... στην Αθήνα είναι καλύτερη από την Ιταλία 

[...] όταν δουλεύω τα παιδιά μου επιστρέφουν με το μετρό, το απόγευμα αν θέλουν να 

συναντηθούν με φίλους .. μπορούν να πάνε στο εμπορικό κέντρο. (F, 55) 

 
γιατί άρχισα να εκτιμώ [...] το είδος της ζωής που έχουμε εδώ [...] είναι όμορφη, είναι 

όμορφη [...] εν τω μεταξύ με κρατάει εκτός [...] πολλών ιστοριών [ ....] της Ιταλίας, που 

δεν θέλω να δω ή να ακούσω. (F, 57) 

 

Αυτό είναι διαφορετικό, όπως μπορούμε να δούμε, σε κάθε φύλο και ηλικία, 

αλλά παρόλα αυτά εκφράζεται με ατομικιστικό τρόπο. Όσοι μεταναστεύουν 

επιλέγουν μια λύση εξόδου, όχι τη διαμαρτυρία (φωνή) που, αντίθετα, συνεπάγεται 

την παραμονή στη χώρα τους για να προσπαθήσουν να αλλάξουν την παρούσα 

κατάσταση (Hirschman, 2017). Ακόμη περισσότερο καθώς η μετανάστευση 

σήμερα, ειδικά στον χώρο στον οποίο ισχύει η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δεν έχει πλέον τις δραματικές έννοιες του παρελθόντος. Αντίθετα, μπορεί ακόμη 

και να θεωρηθεί ως ένα στάδιο σε μια πορεία δημιουργίας μιας ευρύτερης, 

ευρωπαϊκής συλλογικής ταυτότητας (Recchi, 2013). Δεν προκαλεί έκπληξη το 

γεγονός ότι η μετανάστευση από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης τελικά επικρίνεται 

από την ελίτ των κυβερνώντων. Αφαιρεί την πίεση και τους επιτρέπει να 

διαχειριστούν τη σχετική παρακμή της ημιπεριφέρειας της Νότιας Ευρώπης με 

λιγότερο άγχος (Maddaloni και Moffa, 2018). 

Η απόδραση από την ιταλική κρίση είναι επίσης, για πολλούς Ιταλούς στην 

Αθήνα που προέρχονται από τη μεσαία τάξη και ανήκουν στο πιο πρόσφατο 

μεταναστευτικό κύμα, ένας τρόπος να διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη 

και, μαζί με αυτή, τα μοντέλα κατανάλωσης και τον τρόπο ζωής τους που τώρα 

κινδυνεύει στη χώρα τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μετανάστευση αποκτά την 

έννοια μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στη διατήρηση (και, αν είναι δυνατόν, 

στη βελτίωση) της κατάστασης που κληρονομείται από την οικογένεια καταγωγής. 

Αρκετές φορές έχουμε βρει μια θετική εκτίμηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ του 

χρηματικού εισοδήματος που λαμβάνουν -από ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους και κυρίως από υπαλλήλους στον τομέα των διεθνών 

υπηρεσιών- και του κόστους ζωής στην Αθήνα. Ειδικά για τους τελευταίους, ο 

χρονικός ορίζοντας αυτής της στρατηγικής διατήρησης της κοινωνικής θέσης 

μπορεί να είναι πιο περιορισμένος, βραχύβιος. 

 
Καλημέρα σε όλους! Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είχε εμπειρία με [όνομα εταιρείας] 

και αν 1000 ευρώ μεικτά το μήνα είναι αρκετά για μια αξιοπρεπή διαβίωση εκεί. Σας 

ευχαριστώ. Μπορείτε επίσης να μου γράψετε ιδιωτικά. (MB) 

 

Δούλεψα εκεί για 4 χρόνια, στην αρχή ήταν σαν να ήμουν σε ένα πρόγραμμα Erasmus 

... καλή παρέα, διασκέδαση κάθε μέρα κ.λπ. ... τότε η δουλειά άρχισε να γίνεται 

κουραστική, επειδή η εταιρεία απαιτεί πάρα πολλά ... Ο μισθός είναι καλός, με μπόνους 

και με 13
ο
, 14

ο
 μισθό (που τώρα ούτε καν στο δημόσιο τομέα δεν τα παίρνεις) μπορείς 

να πληρώνεις για ενοίκιο, ψυχαγωγία, και κάποιο Σαββατοκύριακο στα κοντινά νησιά. 
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Αν θέλεις να δουλέψεις και να διασκεδάσεις έλα στην Ελλάδα, αν θέλεις να δουλέψεις 

για να εξοικονομήσεις χρήματα, να αγοράσεις σπίτι, να κάνεις οικογένεια κ.λπ., 

καλύτερα να πας Γερμανία, Λονδίνο κ.λπ. Εξαρτάται από το στάδιο της ζωής στο 

οποίο βρίσκεσαι και αν θέλεις να επενδύσεις σε μελλοντική εργασία ή όχι. (AL)
13

 

 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις ισχύουν μόνο για το 

ceteris paribus. Με την πάροδο του χρόνου, η πορεία της μετανάστευσης λαμβάνει 

συχνά την έννοια μιας διαδικασίας κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης. Η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η σύναψη μιας ρομαντικής σχέσης (ή ακόμα 

και γάμος) με έναν Έλληνα σύντροφο είναι συχνά σημεία καμπής. Οι οικονομικές 

προοπτικές ενός εργαζόμενου ζευγαριού, όσο επισφαλείς και αν είναι, μπορεί να 

είναι πιο ελπιδοφόρες από αυτές ενός μόνο ατόμου. Αξίζει επίσης να έχουμε κατά 

νου ότι το εν λόγω καθεστώς είναι, για άλλη μια φορά, για τις μεσαίες τάξεις: 

ώστε να μπορεί να ζει κάποιος χωρίς να χρειάζεται να μοιράζεται καταλύματα με 

ξένους, να κυκλοφορεί ελεύθερα στη μητροπολιτική περιοχή, να βγαίνει βράδυ 

αρκετές φορές την εβδομάδα, να κάνει διάφορες δραστηριότητες αναψυχής - 

αθλήματα, καταδύσεις, εκθέσεις τέχνης, αρχαιολογία, εκδρομές. Το να ζεις σε μια 

μεγάλη μητρόπολη όπως η Αθήνα βοηθάει φυσικά σε αυτό, στο βαθμό που 

προσφέρει τόσο δουλειές, όσο και εισόδημα, καθώς και ευκαιρίες για βελτίωση 

του τρόπου ζωής. Δηλαδή, αν υιοθετήσουμε μια προοπτική à la Bourdieu, το 

habitus κάποιου, με την έννοια των διαθέσεων, των συνηθειών, των τρόπων που 

δρούμε, σκεφτόμαστε και βλέπουμε τον κόσμο που ο καθένας από εμάς 

κληρονομεί από το πλαίσιο καταγωγής μας και από τον τόπο μας σε ένα σύστημα 

ταξικών ανισοτήτων. Το habitus μπορεί να αλλάξει ως αποτέλεσμα εμπειρίας, 

αλλαγών στις συγκεκριμένες συνθήκες ζωής που βιώνει ο μετανάστης, αλλά αυτό 

που θέλουμε να τονίσουμε εδώ είναι ότι έχει τη δική του ανθεκτικότητα (O'Reilly, 

2012), η οποία εμφανίζεται σε πολλές από τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και 

παρατηρώντας τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. 

Τέλος, η μετανάστευση και η ζωή στην Αθήνα είναι επίσης μια στρατηγική 

υπαγορευμένη, είτε πρωτίστως είτε δευτερευόντως, από την αναζήτηση μιας 

καλύτερης ποιότητας ζωής. Η βιβλιογραφία για τις «στεγαστικές» μορφές 

τουρισμού (Huete Nieves, 2009) και τη μετανάστευση για καλύτερο τρόπο ζωής 

(Benson και O'Reilly, 2009, Benson και Osbaldiston, 2014) έχει ήδη αναδείξει την 

παρουσία αυτών των κινήτρων για τους μετανάστες των μεσαίων και ανώτερων 

τάξεων. Από αυτή την άποψη, σημαντικό είναι ότι τα κίνητρα επιλογής 

καλύτερου τρόπου ζωής είναι επίσης παρόντα σε άλλες μορφές μετανάστευσης 

(Benson και O’Reilly, 2016). Η έρευνά μας δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό το 

σκέλος των μελετών. Αντίθετα, δείχνει ότι τα κίνητρα που σχετίζονται με την 

επιδίωξη μιας «καλής ζωής» εμφανίζονται διαδεδομένα, μεταξύ των δύο φύλων 

και μεταξύ γενεών. Μια πρόσφατη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε μία από 

τις πιο δημοφιλείς σελίδες του Facebook για τους Ιταλούς στην Ελλάδα το 

αναδεικνύει. Η αρχική δημοσίευση ρωτούσε τους Ιταλούς που ζουν στη χώρα εάν 

ήταν ικανοποιημένοι με την επιλογή τους. Οι απαντήσεις ήταν πάρα πολλές για να 

τις συμπεριλάβουμε όλες σε αυτό το άρθρο. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες: 
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Πηγή: Facebook, 20 Ιουλίου 2018. 
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[…] 

Πάντα πίστευα ότι η μετανάστευση στον Βορρά ήταν πολύ εύκολη. Πηγαίνοντας στο 

νότο, όντας ο Νότιος, θα μπορούσε να είναι πιο ενδιαφέρον. Δεν έκανα λάθος. Αυτή η 

χώρα που με φιλοξενεί μου έχει δώσει τόσα πολλά και συνεχίζει να το κάνει. Αν μια 

μέρα χρειαστεί να μετακομίσω, θα παραμείνει πάντα στην καρδιά μου. (GDS) 

[…] 

Μετακόμισα ευτυχισμένη για πέντε χρόνια με τον (Ιταλό) σύζυγό μου. Ο λόγος? Σίγουρα 

μια επιθυμία για αλλαγή, αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες επίσης. Ως βόρειος 

Μιλανέζος, η ζωή στο νότο, όσο χαοτική και αν είναι, μερικές φορές απροσδιόριστη και 

μαζί με το φιλοσοφικό «den biràsi» μου αρέσει πολύ!!! (CB) 

[…] 

Είμαι ευχαριστημένος με την επιλογή που έκανα πριν από 10 χρόνια, απλώς επειδή ο 

σύντροφός μου και εγώ ανακαλύψαμε ξανά το ανοιχτό μυαλό και τον αλτρουισμό που 

έχουν χάσει οι Ιταλοί. Χθες το επιβεβαίωσα: εδώ δεν μιλάμε ποτέ για κοινοτυπία ακόμη 

και σε περιστασιακές συναντήσεις, στην Ιταλία είναι ο κανόνας. Μια μικρή παρατήρηση 

σε όσους είπαν ότι βρήκαν τη νοοτροπία της Νότιας Ιταλίας: ονειρεύονται το ανοιχτό 

μυαλό των Ελλήνων στη Νότια Ιταλία. Απλά κοιτάξτε τη σχέση άνδρα-γυναίκας στην 

Ελλάδα και την ελευθερία ακόμη και στα έθιμα και τις επιλογές [...] (SV) 

[…] 

Έφτασα στην [ελληνική πόλη] με το πρόγραμμα Erasmus το 1999, μετά παντρεύτηκα 

μια Ελληνίδα, έκανα μεταπτυχιακό και βρήκα αμέσως δουλειά. Γενικά η ζωή είναι 

καλή ακόμα κι αν δεν είναι τόσο καλή όσο πριν από μια δεκαετία ... Κατάφερα να βρω 

πολλούς φίλους, αλλά κάθε τόσο νιώθω μια νοσταλγία για την [ιταλική πόλη], τους 

παλιούς φίλους και την οικογένειά μου... (SB) 

[…]
14

 

 

Γενικά, αυτές οι απόψεις μας δείχνουν τη σημερινή σημασία των πτυχών που 

δεν είναι καθαρά οικονομικές στις επιλογές της διεθνούς κινητικότητας των 

Ιταλών. Επομένως, μας φαίνεται ότι τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν τις 

απόψεις εκείνων των μελετητών που, στην έρευνά τους για τις νέες μεταναστευτικές 

ροές, ανέδειξαν τη σημασία θεμάτων όπως η αναζήτηση καλύτερης ποιότητας 

ζωής, η κριτική για τον ιταλικό τρόπο τη ζωής του σήμερα και η σχετική ασφάλεια 

του να είσαι μετανάστης μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Recchi, 2013, Gjergji, 2015, Ricucci, 2017, Tomei, 2017). Σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα της βιβλιογραφίας για τη μετανάστευση, τα δικά μας τονίζουν ότι 

οι διαστάσεις αυτές είναι σημαντικές για περιοχές προορισμού, όπως η Ελλάδα 

και συγκεκριμένα η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, οι οποίες συχνά 

θεωρούνται από την κοινή γνώμη χαμηλότερου επιπέδου από την Ιταλία. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι η οικονομία και η αγορά εργασίας δεν είναι πλέον σημαντικά, ότι 

οι σημερινοί Ιταλοί μετανάστες στην Ελλάδα ζουν μόνο ευτυχισμένες ζωές ή ότι 

δεν υπάρχουν καταστάσεις επισφαλείας ή δυσφορίας στα μονοπάτια εκείνων που 

ζουν τώρα στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί Ιταλοί που έχουν έναν 

ορισμένο βαθμό ελευθερίας στις επιλογές κινητικότητάς τους (ειδικότερα η μεσαία 

και η ανώτερη τάξη) μπορεί να επιλέξουν να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα της 

Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα. Αποφασίζουν να μετακομίσουν σε μια περιοχή 

που, ενώ προσφέρει έναν τρόπο ζωής όπως αυτόν της Ιταλίας - κάτι που δεν 

συναντάται εύκολα σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα - φαίνεται 
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Πηγή: Facebook, 5 Δεκέμβρη 2018. 
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να προσφέρει κάτι περισσότερο ή τουλάχιστον διαφορετικό από αυτόν της 

Ιταλίας, όσον αφορά την ποιότητα ζωής. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Εν κατακλείδι, φαίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε πρώτα ότι «η μετά-

Fordism, συμπίεση του χωροχρόνου και η ενσωμάτωση της μετανάστευσης και 

της κινητικότητας στις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και της Νέας Παγκόσμιας 

Τάξης εισήγαγαν νέες μορφές κινητικότητας που δεν υπήρχαν πριν» (King, 2012, 

σ. 9). Νιώθουμε ότι μπορούμε να πούμε ότι η έρευνα που πραγματοποιήσαμε και 

παρουσιάσαμε εδώ σκιαγράφησε μια περίπλοκη και μεταβαλλόμενη εικόνα για το 

ρεύμα της ιταλικής μετανάστευσης για το οποίο λίγα ήταν γνωστά. Η έρευνά μας 

έδειξε την ύπαρξη, στην περιοχή της Αθήνας, μιας ομάδας Ιταλών στην οποία οι 

παλιές και οι νέες διαστάσεις της διεθνούς μετανάστευσης αλληλεπικαλύπτονται, 

διασταυρώνονται και δημιουργούν μέχρι τώρα άγνωστες μορφές συνύπαρξης και 

αλληλεπίδρασης, μεταξύ Ιταλών και Ιταλών, Ιταλών και ιθαγενών, Ιταλών και 

αλλοδαπών άλλων εθνικοτήτων, τόσο στον τομέα της εργασίας όσο και στις 

κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις. Θα ήταν ενδιαφέρον να επαληθεύσουμε τον 

βαθμό στον οποίο αυτές οι καινοτομίες εμφανίζονται και αλλού. Μια σύγκριση με 

πρόσφατα μεταναστεύοντες Ιταλούς στη Βαλένθια, για παράδειγμα, έδειξε ευρεία 

σύγκλιση μεταξύ των δύο συλλογικών ομάδων όσον αφορά τους λόγους που 

δόθηκαν για να δικαιολογήσουν τη μετανάστευσή τους (Maddaloni και Ingellis, 

2018, Ingellis και Maddaloni, 2018). Άλλες συγκρίσεις θα μπορούσαν να κάνουν 

την εικόνα της πρόσφατης μετανάστευσης από την Ιταλία ακόμη πιο λεπτομερή 

και πλούσια σε πληροφορίες για περαιτέρω έρευνα. Αυτό δεν αφορά μόνο τα 

θέματα, τα οποία προφανώς παραμένουν κεντρικά, της τοποθέτησης των Ιταλών 

μεταναστών σε θέσεις εργασίας στα πλαίσια της φιλοξενίας, στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης και της χρηματοοικονομικοποίησης της οικονομίας. Αλλά 

επίσης, σε εκείνους της επιλογής του τρόπου ζωής, της καθημερινής ζωής σε μια 

εποχή στην οποία οι ανισότητες γίνονται πιο έντονες, αλλά ταυτόχρονα κανείς, αν 

είναι δυνατόν, δεν εγκαταλείπει τα περιθώρια αυτονομίας και τις προσδοκίες του 

για αυτοπραγμάτωση. 
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The aim of this paper is to provide some knowledge on a minor but interesting 

migratory flow toward Greece, namely that of Italians who settle in the Athens 

area. Starting from a literature review on Italian migration to Greece and 

Attica, the paper reports an estimate of the current Italian population in this 

region, which seems to be growing even in the recent post-crisis years. After 

briefly discussion the research methodology used in this study, basically a 

qualitative one with the realization of 34 in-depth interviews to Italian migrants, 

the paper presents some of the main research results. Italians in Athens are a 

multiple community, in the sense that there are many motives pushing Italian 

people to this king of migration pathway. Moreover, even the reasons to stay 

and develop a whole life project in the Greek capital are manifold. We can 

conclude that our research has outlined a complex and changing picture with 

reference to a flow of Italian emigration about which little was known and 

discussed. Our research has shown the existence of a collective in which old 

and new dimensions of international migration overlap, intersect and generate 

previously unknown forms of coexistence and interaction. 
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τους στη Νέα Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα 
 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 

Πρόεδρος 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας, Ελλάδα 
 

Η μετάφραση ενός αρχαίου κειμένου δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Ο ρόλος μου 

ήταν πάντοτε «καταναλωτικός», δηλαδή αυτός του αναγνώστη. Στην περίπτωση 

της Οδύσσειας, και με αφορμή ένα πρόσφατο άρθρο που έγραψα με θέμα τη 

συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Οδύσσεια, «αναγκάστηκα» να 

διαβάσω επιλεγμένες μεταφράσεις στα αγγλικά και διασκευές στη νέα ελληνική 

(ν.ε.). Η απογοήτευσή μου ήταν μεγάλη. Ως «καταναλωτής» έμεινα 

ανικανοποίητος και αποφάσισα να παράγω μόνος μου την υπηρεσία που 

αφορούσε τους ελάχιστους στίχους της Οδύσσειας που χρησιμοποίησα. Με αυτό 

τον τρόπο, νομίζω ότι έδωσα μία πιο λογική εξήγηση της ανθρώπινης και θεϊκής 

συμπεριφοράς όταν καλούνται να συνεδριάσουν για την λήψη και υλοποίηση μιας 

απόφασης. Ο τρόπος που έκανα το διάβασμα του αρχαίου κειμένου της 

Οδύσσειας προσιδιάζει στην τεχνική του «δέντρου απόφασης» που 

χρησιμοποιείται ευρέως από οικονομολόγους και ανθρώπους της «αγοράς». Ως 

γνωστό, η μέθοδος αυτή δίνει το σύνολο όλων των πιθανών ενδεχόμενων καθώς 

και την πιθανότητά τους. Χρησιμοποιώντας ένα λεξικό αρχαίας ελληνικής και 

έχοντας διαβάσει έξι διασκευές στη ν.ε. και τρεις μεταφράσεις στην αγγλική 

γλώσσα, υπολόγισα το δειγματικό χώρο διασκευής/μετάφρασης του κάθε στίχου 

που με ενδιέφερε. Από αυτό επέλεξα εκείνη που απαντούσε στο εξής ερώτημα: 

ποια από τις πάμπολλες (μάλα πολλές) ενδεχόμενες διασκευές/μεταφράσεις έχει 

τη μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι σωστή; Με άλλα λόγια, τι ήταν πιθανό να είχε 

στο νου του ο Όμηρος όταν έγγραφε τον κάθε στίχο ή την κάθε φράση/πρόταση 

της Οδύσσειας. Ο τρόπος αυτός ικανοποίησε τη δική μου «καταναλωτική» 

ανάγκη κατανόησης των στίχων που με ενδιέφεραν. Το παρόν άρθρο περιγράφει 

αυτή την «παραγωγική» διαδικασία, χρησιμοποιώντας ως περίπτωση τους πιο 

φημισμένους στίχους της Οδύσσειας που είναι αναμφισβήτητα οι πέντε πρώτοι. 

Όλοι τους απαγγέλουν μα ελάχιστοι τους καταλαβαίνουν. Και εγώ δεν αποτελώ 

εξαίρεση. 

 
Λέξεις κλειδιά: Οδύσσεια, Όμηρος, αρχαίο κείμενο, ερμηνεία, μετάφραση, 

«δέντρα αποφάσεων» 

 

  

Επιστημονικό Άρθρο 



Τόμ. 1, Τεύχ. 2                         Παπανίκος: Οι Πέντε Πρώτοι Στίχοι της Οδύσσειας... 

 

 

 82   

Εισαγωγή  

 

Όταν άρχισα να διδάσκω οικονομικά στον Καναδά, στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990, έπρεπε να κάνω κάποιες τυπικές ιατρικές εξετάσεις. Κανονίστηκε, 

λοιπόν, να επισκεφτώ έναν γιατρό που έτυχε να είχε σπουδάσει στην Αγγλία, πριν 

από τον 2
ο
 Παγκόσμιο Πόλεμο. Με δέχτηκε απαγγέλοντάς μου, στα Αρχαία 

Ελληνικά, τους πέντε πρώτους στίχους της Οδύσσειας:   
 

 

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν, 

πολλῶν δ᾿ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω· 

πολλὰ δ᾿ ὅ γ᾿ ἐν πόντῳ  πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, 

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. 

 

Τον ρώτησα αν γνώριζε τι σημαίνουν αυτοί οι στίχοι. Μου απάντησε ότι ναι 

μεν έκανε Όμηρο στο σχολείο στην Αγγλία αλλά είχε απλά αποστηθίσει τους 

στίχους και δεν γνώριζε ούτε τι σημαίνουν ούτε μπορούσε να απαγγείλει κανέναν 

άλλο στίχο από τους υπόλοιπους. Έκανε και ένα ωραίο λογοπαίγνιο, που δεν το 

θυμάμαι, διότι στα αγγλικά η λέξη «αποστηθίζω» μεταφράζεται, «by heart», 

δηλαδή από καρδιάς. Ήθελε να μου πει ότι ο Όμηρος ήταν μέσα στην καρδιά του. 

Φυσικά τον είχε διαβάσει σε αγγλική μετάφραση. Συζητήσαμε για αρκετή ώρα 

περί Ομήρου και ήταν πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Μάλλον του θύμισα τα νιάτα 

του στην δική του «Ιθάκη» που ίσως ήταν κάποιο χωριό στην Αγγλία, διότι δεν 

μου φάνηκε «πρωτευουσιάνος». Μία νησίδα μέσα στο μεγάλο νησί της Αγγλίας 

θα ήταν το χωριό του. Ήταν φανερό ότι έπασχε από νοσταλγία. Κάτι σαν τον 

Οδυσσέα. Τώρα που ξαναφέρνω την σκηνή στο μυαλό μου, μου φαίνεται ότι η 

Αγγλία φέρει στο σχήμα λίγο με την Ιθάκη. Στενόμακρα και τα δύο νησιά, με μία 

μέση λεπτή και πεπλατυσμένο το νότιο μέρος σε σχέση με το βόρειο μέρος τους. 

Χρόνια αργότερα, επιστρέφοντας και εγώ λόγω νόστου στην Ελλάδα μετά 

από δέκα χρόνια στο εξωτερικό, άρχισα να οργανώνω ακαδημαϊκά συνέδρια στο 

πλαίσιο του δικού μου «πολύτροπου» χαρακτήρα. Πολλοί από τους 

συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς είχαν και αυτοί, όπως ο γιατρός, «παπαγαλίσει» 

τους πρώτους στίχους. Σταμάτησα να τους ρωτάω τι σημαίνουν και απλά 

χαμογελούσα. Λίγοι γνώριζαν το νόημα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι ξένοι. Πολλοί 

Έλληνες ρίχνουν και καμία αρχαία ελληνικούρα και όποιον πάρει ο χάρος. 

Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να γελάει, διότι μου θυμίζουν αυτό που 

έγραψε ο Έρασμος στο βιβλίο του Περί Μωρίας το 1509. Μας λέει, λοιπόν, ο 

Έρασμος (1509/1970, σ. 38-39): «Α, μα! Σα να μου φαίνεται πως μιμούμαι τους 

σημερινούς ρήτορες! Δε θαρρούν τάχα πως γινήκανε μονομιάς θεοί, επειδή 

παρουσιάζονται όπως οι βδέλλες με δύο γλώσσες και λογαριάζουν για μεγάλο 

κατόρθωμα να χώσουν σα σκελίδι στις λατινικές κουβέντες τους και καμιά 

ελληνικούρα κι ας είναι άσχετη; Κι όταν τους λείψουν οι ξένες λέξεις, ξεθάβουν 

από κανένα σαρακοφαγωμένο βιβλίο τέσσερις ή πέντε αρχαϊκούς τύπους και 

ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κοσμάκη· κι έτσι, λέω, αυτοί που τους 

καταλαβαίνουν κορδώνονται, κι οι άλλοι, τόσο πιο πολύ εκστασιάζονται, όσο πιο 

λίγο καταλαβαίνουν. Αυτό είναι· γουστόζικο, μα την αλήθεια, τούτο το είδος της 

ευχαρίστησης των κουτεντέδων μας: όσο από πιο μακριά έρχεσαι, τόσο πιο πολύ 
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σε θαυμάζουν. Κι έτσι και βρεθούνε τίποτα κουφιοκεφαλάκηδες, γελάνε, 

χειροκροτούν, κουνάνε τ’ αυτιά τους σα γάιδαροι, για να δείξουν στους άλλους 

πως καλά κατάλαβαν». Η υπογράμμιση προστέθηκε και τα λόγια είναι περιττά. 

Φέτος (2021) με αφορμή ένα συνέδριο και κάποια άλλα σημαντικά 

ερεθίσματα επανήρθε στο μυαλό μου ο γιατρός. Έγραψα και παρουσίασα σ’ ένα 

συνέδριο μία μελέτη με τίτλο «Collective Decision-Making in Homer’s Odyssey», 

η οποία δημοσιεύτηκε στο Athens Journal of Mediterranean Studies.  

Ξαναδιαβάζοντας τον Όμηρο, λοιπόν, θυμήθηκα τον γιατρό και τους 

πρώτους πέντε στίχους της Οδύσσειας. Τι αλήθεια μας λένε; Πώς έχουν 

μεταφραστεί στα Αγγλικά που διάβασε ο γιατρός; Μου είπε το βιβλίο αλλά δεν το 

θυμάμαι. Βρήκα μία αγγλική μετάφραση του τέλους του 19
ου

 αιώνα. Πολύ 

πιθανόν να είχε διαβάσει αυτή. Κοίταξα τις μεταφράσεις των πέντε πρώτων 

στίχων και απογοητεύτηκα. Άλλα είχα καταλάβει εγώ, διαβάζοντας τους πέντε 

πρώτους στίχους. Η απογοήτευση μου ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν διάβασα τις 

μεταφράσεις στην νέα ελληνική (ν.ε.). Δύο από αυτές τις είχα διαβάσει ως 

μαθητής-φοιτητής αλλά τότε λίγη σημασία είχα δώσει στις λεπτομέρειες που δίνω 

τώρα. Παρεμπιπτόντως, ως οικονομολόγος, οι γνώσεις μου είναι πολύ 

περιορισμένες αλλά στην εργασία που έκανα για τους λίγους στίχους της 

Οδύσσειας που χρησιμοποίησα έκανα τις δικές μου αποδόσεις με το δικό μου 

τρόπο που εξηγώ στο προτελευταίο μέρος της παρούσης εργασίας. Δεν 

χρειαζόμουν να μεταφράσω το κείμενο αλλά να αποδώσω το νόημα όσο πιο 

«οικονομολογικά» μπορούσα. Κάτι ανάλογο κάνω και με όλα τα αρχαία κείμενα 

από τα οποία με ενδιαφέρουν συγκεκριμένες περικοπές.  

Με αυτά τα ερεθίσματα και τις ανύπαρκτες γνώσεις κλασικού φιλολόγου, 

μεταφραστή, ιστορικού, «φροντιστή» και άλλων συναφών επιστημών που 

ουδεμία σχέση έχω ούτε καν σαν καταναλωτής (αναγνώστης) πόσο μάλλον ως 

παραγωγός (συγγραφέας) ήθελα να δώσω το δικό μου στίγμα· κάποιοι μπορεί να 

το διαβάσουν και ως αυτοστιγματισμό και ίσως να μην έχουν και άδικο. Σαν τον 

Τηλέμαχο και εγώ, απέκτησα το θάρρος να γράψω για τη δυσαρέσκειά μου με τις 

νεοελληνικές αποδόσεις όλων των αρχαίων κειμένων που έχω διαβάσει που δεν 

είναι και λίγα αν συγκριθώ με άλλους οικονομολόγους, ελάχιστα δε σε σχέση με 

αυτά που έχουν μελετήσει οι επαΐοντες.
1
 Επέλεξα να γενικεύσω εξειδικεύοντας 

την «κριτική» μου μόνο στους πρώτους πέντε στίχους της Οδύσσειας. Πρώτον, 

επέλεξα να παρουσιάσω τις μεταφράσεις των τεθνεώτων για να μην μπλέξω στις 

ομηρικές διαμάχες των εν ζωή κλασικών φιλολόγων που έτσι και αλλιώς δεν 

καταλαβαίνω παρ’ όλο που δεν με αφήνουν αδιάφορες. Προσωπικές αδυναμίες 

είναι ο λόγος. Η παρουσίαση των αποδόσεων στη ν.ε. και οι μεταφράσεις στην 

αγγλική γλώσσα γίνεται στο επόμενο μέρος της παρούσης εργασίας. Στο 

μεθεπόμενο μέρος παρουσιάζω τη δική μου απόδοση στη ν.ε., η οποία στηρίζεται 

σε μία μεθοδολογία απόφασης επιλογής λέξεων με τη βοήθεια του γνωστού για 

τους οικονομολόγους «δέντρου απόφασης». Η μεθοδολογία αυτή παρουσιάζεται 

                                                           
1
Υπάρχει σημαντική διάκριση μεταξύ του κάνω (μία) ανάγνωση, διαβάζω και μελετώ όπως 

έχω εξηγήσει στο Παπανίκος (2020). Μεγάλη είναι και η απογοήτευση με τις ν.ε. αποδόσεις 

του πιο σημαντικού για μένα έργου της αρχαιότητας που είναι το Έργα και Ημέρες του 

Ησιόδου.  
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στο προτελευταίο μέρος της εργασίας. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματά 

μου.  

 

 

Επιλεγμένες Αποδόσεις στη Νέα Ελληνική και την Αγγλική Γλώσσα 

 

Ο Πίνακας 1 απεικονίζει τις επιλεγμένες αποδόσεις στη ν.ε. των πέντε 

πρώτων στίχων της Οδύσσειας, με τη σειρά που έγιναν από την παλαιότερη στην 

νεότερη, αφήνοντας το κείμενο πολυτονικό ή μονοτονικό. Στην περίπτωση του 

Ιάκωβου Πολυλά (1825-1896) έβαλα το έτος θανάτου του ως χρονολογία πρώτα 

και μετά το έτος έκδοσης του έργου. Το έργο της διασκευής της Οδύσσειας το 

επεξεργαζόταν τα έτη (1875-1881). 

Δεν θα αναφερθώ στους ίδιους τους συγγραφείς, διότι εύκολα κάποιος μπορεί 

να βρει πληροφορίες γι’ αυτούς από τις εγκυκλοπαίδειες του διαδικτύου αν και οι 

πιο πολλοί είναι γνωστοί και έξω από τον κύκλο των φιλολόγων και ιστορικών. Οι 

πιο παλιοί, όπως εγώ, ενθυμούμαστε το βιβλίο της Οδύσσειας του Ζήσιμου Σίδερη 

που χρησιμοποιήθηκε ως γυμνασιακό εγχειρίδιο στα χρόνια μας, όπως σήμερα 

χρησιμοποιείται η μετάφραση του Δημήτρη Ν. Μαρωνίτη.  

Μερικές παρατηρήσεις αξίζουν να αναφερθούν. Πρώτον, έχει ενδιαφέρον η 

απόδοση στη ν.ε. του Γεωργίου Παπανδρέου Δ.Φ., ο οποίος, μέσα σε 

παρενθέσεις, βάζει επεξηγηματικές φράσεις. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να γίνει 

απόδοση της Οδύσσειας χωρίς σημαντικές επεξηγήσεις. Μιας και πρωτοτυπεί με 

αυτόν τον τρόπο και συνεπώς είχε την ελευθερία να βάζει ότι θέλει μέσα σε 

παρένθεση, μου κάνει εντύπωση ότι μεταφράζει το «ἐν πόντῳ» ως «κατὰ τὴν 

θάλασσαν» χωρίς αναφορά ότι η λέξη αυτή μπορεί να σημαίνει και τον 

Ποσειδώνα που μπορεί να ήταν στο μυαλό του Ομήρου όταν το έγραφε. Σύμφωνα 

με την ηλεκτρονική καταμέτρηση που έκανα, ο Όμηρος στην Οδύσσεια επέλεξε 

να χρησιμοποιήσει τη λέξη θάλασσα 236 φορές και τη λέξη πόντος 201 φορές. Η 

ομορφιά της επικής ποίησης, αλλά και γενικότερα της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας, συνίσταται στην χρήση λέξεων που έχουν ουσιαστική διττή 

σημασία. Εν προκειμένω, η χρήση της λέξης «πόντῳ» σημαίνει μεν θάλασσα 

αλλά μπορεί κάλλιστα συνειρμικά να αναφέρεται στον Ποσειδώνα στον οποίον 

είχε παραχωρηθεί η κυριαρχία των θαλασσών. Ως γνωστό, ο Ποσειδώνας ήταν ο 

μεγάλος εχθρός του Οδυσσέα που τον κυνηγούσε σε θάλασσα και όχι σε στεριά, 

διότι η τελευταία ήταν εκτός της δικής του κυριαρχίας. 
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Πίνακας 1. Επιλεγμένες Αποδόσεις στην Νέα Ελληνική 

 

 

1 

Απόδοση στη ν.ε. του  Πολυλά (1896/1912) 

Τὸν ἄνδρα, μοῦσα, λέγε μου, πολύτροπον, 'ποῦ εἰς μέρη 

πολλὰ ἐπλανήθη, ἀφοῦ ἔρριξε τὴν ἱερὴν Τρωάδα· 

καὶ ἀνθρώπων εἶδε αὐτὸς πολλῶν ταῖς χώραις καὶ τὴν γνώμην 

ἔμαθε, καὶ 'ς τὰ πέλαγα πολλά 'παθε ζητῶντας 

μὲ τοὺς συντρόφους ἄβλαπτος νὰ φθάση 'ς τὴν πατρίδα. 

 

 

2 

 

Απόδοση στη ν.ε. του Σίδερη (1916/1966) 

Τὸν ἄντρα τὸν πολύτροπο πές μου, θεά, ποὺ χρόνια 

παράδερνε, σὰν πάτησε τῆς Τροίας τ’ἅγιο κάστρο, 

κι ἀνθρώπων γνώρισε πολλῶν τοὺς τόπους καὶ τὴ γνώμη 

κι ἔπαθε πλῆθος συμφορὲς στὰ πέλαγα, ζητώντας 

πῶς στὴν πατρίδα του ἄβλαβος νὰ πάει μὲ τοὺς συντρόφους. 

 

 

3 

Απόδοση στη ν.ε. του Ἐφταλιώτη (1914-1923/2008) 

Τὸν ἄντρα τὸν πολύπραγο τραγούδησέ μου, ὦ Μοῦσα, 

ποὺ περισσὰ πλανήθηκε, σὰν κούρσεψε τῆς Τροίας 

τὸ ἱερὸ κάστρο, καὶ πολλῶν ἀνθρώπων εἶδε χῶρες 

κι ἔμαθε γνῶμες, καὶ πολλὰ στὰ πέλαα βρῆκε πάθια, 

γιὰ μιὰ ζωὴ παλεύοντας καὶ γυρισμὸ συντρόφων. 

 

 

4 

Απόδοση στη ν.ε. των Κακριδή-Καζαντζάκη (1938) 

Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο τραγούδα μου, που πλήθος 

διάβηκε τόπους, αφού πάτησε της Τροίας το κάστρο το άγιο, 

και πολιτείες πολλές εγνώρισε, πολλών βουλές ανθρώπων, 

κι αρίφνητα τυράννια ετράβηξε στα πέλαγα η καρδιά του, 

για να σωθεί κι αυτός παλεύοντας και πίσω τους συντρόφους να φέρει. 

 

 

5 

Απόδοση στη ν.ε. του Παπανδρέου Δ.Φ. (1938) 

Λέγε εἰς ἐμὲ (ἔμπνευσόν με να λέγω), Μοῦσα, τὸν πολυμήχανον ἄνδρα 

(τὸν Ὀδυσσέα), ὅστις λίαν πολλὰς περιπλανήσεις περιπλανήθη, ἀφοῦ 

ἐκυρίευσε τὴν ἱερὰν (κτισθεῖσαν ὑπὸ θεῶν Ποσειδῶνος καὶ Ἀπόλλωνος) 

πόλιν τὴς Τροίας, πολλῶν δ’ ἀνθρώπων εἶδε τὰς πόλεις καὶ ἐγνώρισε τὴν 

σκέψιν· πολλὰς δ’ αυτός βέβαια ἔπαθε θλίψεις εἰς τὴν ψυχήν του κατὰ τὴν 

θάλασσαν, διότι ἥθελε νὰ σώζη καὶ τὴν ζωήν του καὶ τὴν εἰς τὴν πατρίδα 

(Ἰθάκην) ἐπιστροφήν τῶν συντρόφων του. 

 

 

6 

Απόδοση στη ν.ε. του Μαρωνίτη (2006) 

Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο να μου ανιστορήσεις, που βρέθηκε ως 

τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τροίας πάτησε το κάστρο το 

ιερό. 

Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές κι έζησε, 

καταμεσής στο πέλαγος, πάθη πολλά που τον σημάδεψαν, σηκώνοντας το 

βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του τον γυρισμό. 

 

Δεύτερον, περιέργεια μου προκάλεσε το πώς αποδίδεται στη ν.ε. η λέξη 

«ἔννεπε». Ο Πολυλάς και ο Παπανδρέου την μεταφράζουν «λέγε», ο Σίδερης με 

το «πες», ο Εφταλιώτης και οι Κακριδής-Καζαντζάκης με το 

«τραγούδησε/τραγούδα» και ο Μαρωνίτης με το «ανιστορήσεις». Μου είναι 

δύσκολο να γράψω κάτι για τις επιλογές των ιερών τεράτων των ελληνικών 
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γραμμάτων του Εφταλιώτη και ιδίως των Κακριδή-Καζαντζάκη αλλά κάτι με 

τρώει μέσα μου και πρέπει να το βγάλω. Αν ο Όμηρος ήθελε να πει 

«τραγούδησε/τραγούδα», τότε θα χρησιμοποιούσε το ίδιο ρήμα που είχε 

χρησιμοποιήσει και στον πρώτο στίχο της Ιλιάδας, «ἄειδε». Ακόμη και αυτό το 

ρήμα θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα με το ρήμα «ψάλλω» προς έπαινο 

κάποιου ή και με το ρήμα  «υμνολογώ».
2
 Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επέλεξαν την 

απλή και ουσιαστική λέξη «να μου διηγηθείς» ή απλά «διηγήσου μου». Καλύτερο 

από αυτό που επέλεξαν θα ήταν και το «να μου αφηγηθείς» ή «αφηγήσου μου». 

Ειδικά για τον Μαρωνίτη, μου προκαλεί έκπληξη η επιλογή της λέξης διότι ο ίδιος 

στο βιβλίο του αναφέρει το εξής (Μαρωνίτης, 2005, σ. 28): «ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΕΠΟΣ 

εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ γένος ἀφηγηματικό: μνημονεύει προπάντων κλέα άνδρών στο 

πλαίσιο ἑνὸς παραδοσιακοῦ μύθου, ποὺ τὸν ἀνασυγκροτεῖ καὶ τὸν 

ἐπανασημειολογεῖ· μὲ τὴν ἀναδρομική του διήγηση μεταφέρει τὸν ἀκροατή ἀπό 

τὸ ρευστὸ παρὸν στὸ συντελεσμένο καὶ εὐκλεές παρελθόν». Τα πλαγιαστά 

γράμματα υπήρχαν στο πρωτότυπο. Η υπογράμμιση είναι δική μου. Αφού 

χρησιμοποιεί τις λέξεις «αφηγηματικό» και «διήγηση», γιατί δεν χρησιμοποίησε 

ένα από τα αντίστοιχα ρήματα για να αποδώσει καλύτερα τη λέξη «ἔννεπε»; 

Τρίτον, άξιου λόγου είναι η απόδοση στη ν.ε. της λέξης «πολύτροπος». Και 

αυτή έχει διττή ουσιαστική σημασία. Από την μία πλευρά, σημαίνει αυτός που 

πηγαίνει σε πολλά μέρη, «πολυταξιδεμένος», «περιπλανώμενος πολύ» και από 

την άλλη σημαίνει «εύστροφος», «πανούργος», «δόλιος» (βλ. Liddell και Scott, 

2007). Με εξαίρεση την απόδοση των Εφταλιώτη και Παπανδρέου, όλοι οι άλλοι 

συγγραφείς του Πίνακα 1 διατηρούν τη λέξη του Ομήρου που νομίζω ότι είναι και 

η καλύτερη επιλογή (απόφαση). Ο Εφταλιώτης χρησιμοποιεί τη λέξη 

«πολύπραγος» που βασικά ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του Οδυσσέα. 

Όπως αναπτύσσεται στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας είχε την δυνατότητα να κάνει 

πολλά πράγματα ταυτόχρονα όπως αποδείχτηκε, για παράδειγμα, στην Ωγυγία με 

την κατασκευή της σχεδίας του, στην Σχερία με τους αθλητικούς αγώνες, στην 

Ιθάκη στα νιάτα του με την κατασκευή του συζυγικού του κρεβατιού, με τις 

πολεμικές του αρετές στην Τροία, με τον διπλωματικό τρόπο που προσέγγισε την 

Ναυσικά όντας σε δυσχερή θέση στην Σχερία και πάνω από όλα με τις ιδέες του, 

όπως αυτή του Δούρειου Ίππου και την τύφλωση του Πολύφημου. Είχε και τα 

αρνητικά του όπως αναδείχθηκε με τον Πολύφημο και το περίφημο «οὖτις». Ο 

Παπανδρέου Δ.Φ. αποδίδει τη λέξη ως «πολυμήχανο» που περιορίζει πολύ το 

εύρος της έννοιας, η οποία σημαίνει κάποιον που βρίσκει πολλά τεχνάσματα. 

Όλοι οι άλλοι αφήνουν τη λέξη ως έχει. Το θεωρώ σωστή επιλογή. Απλώς πρέπει 

να συνοδεύεται και από ένα ερμηνευτικό σχόλιο. Αν άλλαζα τη λέξη 

«πολύτροπος», θα προτιμούσα το «πολύπλευρος» αλλά κυρίως το «πολυσχιδής». 

Το σύνολο των εννοιών που εμπεριέχονται στην τελευταία λέξη μπορεί να 

καλύπτει πλήρως την έννοια της λέξης «πολύτροπος». Τώρα το τι πραγματικά 

εννοούσε ο Όμηρος, έχει χαθεί για πάντα.  

Τέταρτον, η επόμενη λέξη που με προβλημάτισε ήταν το «πτολίεθρον». Οι 

πιο πολλοί την ερμηνεύουν ως κάστρο, διότι περί ερμηνείας πρόκειται. Ο 

Πολυλάς την αγνοεί και ο Παπανδρέου την αποδίδει ως πόλη. Το λεξικό μου (βλ. 

                                                           
2
Το ρήμα αυτό χρησιμοποιεί ο Βιργίλιος στον πρώτο στίχο της Αινειάδας όπως αποδίδεται στη 

ν.ε. από τον Θεόδωρο Παπαγγελή: «Τὸν ἄντρα καὶ τὶς μάχες του ὑμνῶ … ».  
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Παράρτημα) γράφει ότι η λέξη σημαίνει «πόλις». Γιατί δεν το αποδίδουν έτσι και 

οι άλλοι; Άγνωσται αι βουλαί του λογοτέχνη και των σπουδαίων λογοτεχνών μας. 

Μου θυμίζει το αριστοφανικό «τι εννοεί ο ποιητής;». Αυτό έχει σχέση και με το 

ρήμα που χρησιμοποιεί ο Όμηρος και η απόδοση που πρέπει να του δοθεί είναι 

μέρος της επόμενης παρατήρησης. 

Πέμπτον, η επόμενη λέξη, «ἔπερσεν», έπαθε μεγαλύτερες ταλαιπωρίες στην 

απόδοσή της στη ν.ε. Αποδίδεται ως «πάτησε» (3 φορές), «έριξε», «κούρσεψε», 

και «κυρίευσε». Καμία δεν μου αρέσει. Το λεξικό μου δίνει καλύτερες επιλογές. 

Το ρήμα είναι «πέρθω» που σημαίνει στον Όμηρο «καταστρέφω», «ερημώνω», 

«λεηλατώ», «αφανίζω» μια πόλη. Αυτές οι επιλογές δεν έχουν καμία σχέση με τις 

λέξεις που αποφάσισαν να επιλέξουν οι συγγραφείς της απόδοσης της Οδύσσειας 

στη ν.ε. Οι επιλογές του λεξικού ανταποκρίνονται πλήρως στο περιεχόμενο της 

Οδύσσειας, διότι οι Αχαιοί τιμωρήθηκαν από τους Θεούς όχι γιατί πάτησαν ή 

έριξαν ή κυρίευσαν ή κούρσεψαν το ιερό κάστρο της Τροίας. Αν έκαναν μόνο 

αυτό, μικρό θα ήταν το κακό.  Εξάλλου κάποιος θα κέρδιζε. Αν νικούσαν οι 

πολιορκητές, όπως και έγινε, τότε θα κατελάμβαναν, θα έριχναν, θα κυρίευαν, θα 

πατούσαν και θα κούρσευαν τα τείχη (το κάστρο). Στην θεωρία των αποφάσεων 

αυτό είχε ήδη αποφασιστεί δέκα χρόνια πριν. Αν οι Θεοί δεν ήθελαν να 

εκστρατεύσουν οι Αχαιοί για να κυριεύσουν την Τροία, δεν θα τους ζήταγαν να 

θυσιάσουν την Ιφιγένεια. Συνεπώς, ο Όμηρος μάλλον δεν μπορεί να εννοούσε 

αυτό. Όπως το καταλαβαίνω, ο Όμηρος ήθελε να εξηγήσει γιατί τόσο πολύ (μάλα 

πολλὰ) ταλαιπωρούνταν ο Οδυσσέας από κάποιους και από κάποια γεγονότα που 

τα προξένησαν οι θεοί αναγκάζοντάς τον να περιπλανιέται (πλάγχθη) σε 

θάλασσες και σε στεριές (νησιά). Ο Όμηρος το συνδέει με το «ἔπερσεν», 

κάνοντας χρήση του «ἐπεὶ», που είναι σύνδεσμος χρονικός και αιτιολογικός. 

Δηλαδή, η αθέλητη περιπλάνηση του Οδυσσέα έγινε μετά την κατάληψη της 

Τροίας. Αυτός δεν μπορεί να είναι ο λόγος, διότι οι θεοί γνώριζαν ότι αυτό ήταν 

ένα πιθανό ενδεχόμενο αφού οι ίδιοι τους ζήτησαν να θυσιάζουν την «Ιφιάνασσα» 

γι’ αυτό. Άρα, κάτι άλλο συνέβη που δεν ήταν «συμφωνημένο» με τους θεούς και 

αυτό δεν εκφράζεται με τις λέξεις που επέλεξαν οι συγγραφείς για τη λέξη 

«ἔπερσεν». Το τι ακολούθησε μετά ήταν το πρόβλημα. Οι Αχαιοί είχαν πολλές 

επιλογές του τι θα έκαναν με την κατάκτηση της Τροίας. Το πιο απλό και 

θεάρεστο έργο θα ήταν να πάρουν την Ωραία Ελένη και να φύγουν αφού 

ζητήσουν και υλικές αποζημιώσεις. Αντ’ αυτού, αυτοί έκαναν «αίσχη», με 

χειρότερο αυτό του Αίαντα του Λοκρού, που εξόργισαν τους θεούς και 

αποφάσισαν να τους τιμωρήσουν. Χειρότερη τιμωρία επεφύλαξαν για τον Αίαντα 

που δεν τον άφησαν σε χλωρό κλαρί, Αθηνά και Ποσειδώνας, μέχρι που τον 

έπνιξαν στη θάλασσα. Ο Μενέλαος, έχοντας μαζί του τη μετανιωμένη Ελένη,
3
 

είχε καλύτερη τύχη αφού περιπλανήθηκαν μόνο οκτώ χρόνια μετά τα Τρωικά ενώ 

ο Οδυσσέας δέκα. Γιατί όλα αυτά; Όχι βέβαια γιατί πάτησαν το κάστρο της 

                                                           
3
Αιώνες αργότερα ο Γοργίας στο «Ελένης Εγκώμιον» μας δίνει τους λόγους που απαλλάσσουν 

την Ελένη από κάθε ψόγο. Παρ’ όλα αυτά, ο Όμηρος στην Οδύσσεια μας την παρουσιάζει σαν 

μετανιωμένη. Συνεπώς, η ίδια αισθανόταν ενοχές. Από επιχειρηματικής λογικής, η 

συμπεριφορά της Ελένης ήταν πλήρως ορθολογική. Αυτή είχε καταφέρει να κερδίσει όποιος 

και αν κέρδιζε τον Τρωικό πόλεμο. Λίγες αποφάσεις των ανθρώπων έχουν τέτοια κατάληξη. 

Συνήθως το ένα ενδεχόμενο είναι καλό και το άλλο κακό. Για την Ελένη και τα δύο ήταν καλά 

και συνεπώς μάλλον ήταν αδιάφορη.  
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Τροίας αλλά για το τι ακολούθησε που θα μπορούσε να μην είχε ακολουθήσει. Οι 

Αχαιοί λεηλάτησαν την Τροία και αυτό συμπεριελάμβανε τα μεγάλα αίσχη ακόμη 

και μέσα στους ναούς, κατέστρεψαν, ερήμωσαν, λεηλάτησαν και αφάνισαν την 

πόλη. Αυτά πλήρωνε τώρα ο Οδυσσέας και όχι διότι πάτησε το κάστρο της 

Τροίας. Συνεπώς, οποιαδήποτε από τις τέσσερις αυτές επιλογές, που έχουν 

υπογραμμιστεί, θα απέδιδε καλύτερα το νόημα όλης της Οδύσσειας. Η χρήση των 

λέξεων των συγγραφέων του Πίνακα 1 ερμηνεύει το «ἐπεί» ως χρονικό σύνδεσμο 

μόνο αλλά όχι και ως αιτιολογικό.  

Έκτο, τελευταίο και καλύτερο, είναι η απόδοση της λέξης «νόστον». 

Πραγματικά μου είναι διανοητικά ασύλληπτο ενώ χρησιμοποιούν όλων των ειδών 

τις λέξεις και φράσεις (γυρισμό, επιστροφή, πίσω να φέρει στην πατρίδα, στην 

πατρίδα να πάει, και να φθάσει στην πατρίδα) δεν χρησιμοποιούν την πιο όμορφη 

λέξη που περιέχει όλο το νόημα της Οδύσσειας. Η λέξη παλινόστηση εκφράζει 

ακριβώς αυτό. Συν τοις άλλοις, περιέχει και τη λέξη «νόστος» του αρχαίου 

κειμένου. Σύμφωνα με το δικό μου λεξικό της ν.ε., παλινόστηση σημαίνει η 

«επιστροφή κάποιου στην πατρίδα, ύστερα από μακρόχρονη απουσία». Κανένας 

δεν επέλεξε αυτή τη λέξη. Γιατί;  

Το συμπέρασμα από την παραπάνω ανάλυση των αποδόσεων στη ν.ε. είναι 

ότι οι συγγραφείς είχαν πολλές επιλογές. Υποθέτω ότι βρέθηκαν στο δίλημμα 

ποια να επιλέξουν και ο συνδυασμός πολλών επιλογών για μία λέξη μέσα σε μία 

πρόταση με πολλές λέξεις που και αυτές έχουν πολλές επιλογές ερμηνείας 

δημιουργεί μία διακλάδωση ερμηνειών της πρότασης που έχει ενδιαφέρον να 

αναλυθεί με την μέθοδο του δέντρου αποφάσεων που παρουσιάζεται στο 

προτελευταίο μέρος της παρούσης εργασίας. Ωστόσο, πριν τελειώσω αυτό το 

μέρος, θα ήθελα να παρουσιάσω και τρεις αγγλικές μεταφράσεις της Οδύσσειας 

που λίγο πολύ παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα με τις αποδόσεις στη ν.ε., αλλά 

και κάποιες ενδιαφέρουσες προσθήκες. 

Στον Πίνακα 2 παραθέτω τρεις αγγλικές μεταφράσεις με μόνο κριτήριο ότι 

είναι αυτές που έτυχε να έχω διαβάσει. Οι παρατηρήσεις μου θα είναι πολύ 

σύντομες. 

Πρώτον, η μετάφραση του Rieu χρησιμοποιεί την ελληνική λέξη «ήρωας» 

και όχι «άντρας», όπως κάνουν όλες οι αποδόσεις στη ν.ε. που εξετάσαμε 

παραπάνω και οι άλλες δύο αγγλικές μεταφράσεις του Πίνακα 2. Αυτή είναι μία 

επιπλέον πολύ καλή επιλογή που δεν χρησιμοποιώ παρακάτω σεβόμενος τον 

αυτοπεριορισμό να χρησιμοποιώ αποδόσεις λέξεων στη ν.ε. αυστηρά και μόνο αν 

αυτές αναφέρονται στο λεξικό των Liddell και Scott (2007) με λίγες μόνο 

εξαιρέσεις που τις θεωρώ εξόχως καλύτερες. Εναλλακτικά θα μπορούσε να είχε 

αναφερθεί η λέξη «mortal» (θνητός), όπως θα αναφέρω παρακάτω.  

Δεύτερον, ο Buckley ξεκινά βάζοντας το κάλεσμα στην Μούσα πρώτο που 

τον διαφοροποιεί από τις άλλες μεταφράσεις και αποδόσεις στη ν.ε. Αυτή την 

επιλογή του την αξιοποίησα και εγώ. Πάντως, όπως εξηγώ παρακάτω, το πρώτο 

μισό του πρώτου στίχου της Οδύσσειας έχει τέσσερις λέξεις που μπορούν να 

αναδιαταχθούν με οποιονδήποτε τρόπο (σειρά) δίνοντας ένα πλήθος από επιλογές. 

Είναι και αυτό μέρος της μεθοδολογίας απόδοσης ή μετάφρασης σύμφωνα με την 

τεχνική του «δέντρου απόφασης».  
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Τρίτον, όπως και με τις αποδόσεις στη ν.ε. έτσι και σε δύο από τις τρεις 

αγγλικές μεταφράσεις, οι συγγραφείς επέλεξαν να μεταφράσουν τη λέξη  

«ἔννεπε» ως «sing» (τραγούδα) και την άλλη ως «tell» (πες). 

 

Πίνακας 2. Επιλεγμένες Αποδόσεις στην Αγγλική Γλώσσα 

 

 

1 

Μετάφραση του Buckley, Theodore Alois (1891) 

O Muse, sing to me of the man full of resources, who wandered very 

much after he had destroyed the sacred city of Troy, and saw the cities 

of many men, and learned their manners. Many griefs also in his mind 

did he suffer on the sea, although seeking to preserve his own life, and 

the return of his companions.  

 

 

2 

 

Μετάφραση του Rieu, Emile Victor (1946) 

The hero of the tale which I beg the Muse to help me tell is that 

resourceful man who roamed the wide world after he had sacked the 

holy citadel of Troy. He saw the cities of many peoples and he learned 

their ways. He suffered many hardships on the high seas in his struggles 

to preserve his life and bring his comrades home. 

 

 

3 

Μετάφραση του Fagles, Robert (1996) 

Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns …driven time 

and again off course, once he had plundered the hallowed heights of Troy. 

Many cities of men he saw and learned their minds, many pains he 

suffered, heartsick on the open sea, fighting to save his life and bring his 

comrades home. 

 

Με αυτές τις παρατηρήσεις μου και προβληματισμούς αποφάσισα να δώσω 

και εγώ τη δική μου απόδοση των πέντε πρώτων στίχων της Οδύσσειας, η οποία 

παρουσιάζεται στο επόμενο μέρος της εργασίας.  

 

 

Η Απόδοση στην Νέα Ελληνική από Έναν Άσχετο 
 

Τολμώ να παρουσιάσω τη δική μου άποψη. Δεν αποτελεί προσπάθεια 

διασκευής. Απλώς το γράφω όπως το καταλαβαίνω, κάνοντας μία επιλογή από τις 

χιλιάδες επιλογές που μου δίνει η τεχνική του «δέντρου απόφασης», όπως την 

εξηγώ στο επόμενο μέρος της εργασίας. Αποτελεί την απόδοση στη ν.ε. ενός 

ασχέτου.  

Η λέξη «άσχετος» έχει και αυτή τη δική της σημασία. Το λεξικό μου της ν.ε. 

μου λέει ότι μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, είμαι άσχετος «για δύο ή 

περισσότερα πράγματα, φαινόμενα, καταστάσεις ή πρόσωπα που δε συνδέονται 

με κάποιο κοινό στοιχείο, που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους». Τα δύο πράγματα 

είμαι εγώ και οι αποδόσεις στη ν.ε. γενικά και ειδικά της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας. Εγώ και οι αποδόσεις δεν έχουμε καμία σχέση. Δεύτερον, είμαι 

άσχετος, διότι με χαρακτηρίζει μία «πλήρης άγνοια ενός θέματος». Και αυτό 

σωστό είναι. Είμαι άσχετος με αποδόσεις αρχαίων κειμένων στη ν.ε. Με άλλα 

λόγια, έχω άγρια μεσάνυχτα.  



Τόμ. 1, Τεύχ. 2                         Παπανίκος: Οι Πέντε Πρώτοι Στίχοι της Οδύσσειας... 

 

 

 90   

Και σε περίπτωση που κάποιος ξέρει μόνο αρχαία ελληνικά και ειδικά 

ομηρικά θα πρέπει να τον προειδοποιήσω ότι είμαι παντελώς άσχετος με το 

περιεχόμενο που προσδίδει ο Όμηρος στη λέξη «άσχετος». Στην Οδύσσεια η λέξη 

χρησιμοποιείται δύο φορές, αν δεν έχω κάνει λάθος στο μέτρημα. Σημαίνει 

ακατανίκητος, ακατάσχετος, ασυγκράτητος, και απροσμάχητος. Ωστόσο μπορεί 

να σημαίνει και «αλύγιστος», σύμφωνα με την μετάφραση των Κακριδή-

Καζαντζάκη του σχετικού στίχου της Οδύσσειας (γ.104): «μένος ἄσχετοι» που 

τον απέδωσαν στη ν.ε. ως «αλύγιστο κουράγιο». Πάντως εγώ μάλλον αλύγιστο 

θράσος είχα για να τολμήσω να αποδώσω έστω και πέντε στίχους από τον Όμηρο 

στη ν.ε. Ένα είναι σίγουρο. Ήταν ένα θέμα λήψης μιας απόφασης να επιλέξω μία 

ανάμεσα σε πάμπολλες επιλογές που είχα. Διάλεξα αυτή που μου ταίριαζε 

καλύτερα. Κάποιος άλλος μπορεί να έκανε άλλη επιλογή. Ουδείς ψόγος. Στα 

οικονομικά μεγάλωσα να αποδέχομαι επιλογές που αποτελεί και σημαντική 

θεωρία μάλιστα, τη Θεωρία της Επιλογής (Theory of Choice). Δεν είμαι σίγουρος 

όμως αν άλλοι επιστήμονες το αποδέχονται. 

Σταματώντας την αδολεσχία μου εδώ, στον Πίνακα 3 παρουσιάζω τη δική 

μου απόδοση στη ν.ε. των πέντε πρώτων στίχων της Οδύσσειας. Αυτό το «θείον» 

έργο ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής της τεχνικής του δέντρου απόφασης όπως 

την εξηγώ στο επόμενο μέρος. Απλά να πω ότι μόνο για τη φράση «Ἅνδρα μοι 

ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον» είχα 5.760 διαφορετικές επιλογές. Και από αυτές 

επέλεξα την μία που παρουσιάζω στον Πίνακα 3. Θέλω να δικαιολογηθώ ή 

καλύτερα να απολογηθώ για αυτήν μου την επιλογή κάνοντας κάποιες 

παρατηρήσεις, αναφέροντας ποιες ήταν οι δεύτερες καλύτερες επιλογές που είχα 

αν και ήδη έχω αναφέρει μερικές από αυτές τις επιλογές στο προηγούμενο μέρος 

της εργασίας. 

Πρώτον, επέλεξα να κρατήσω τη λέξη «άνδρας», διότι επιθυμία μου ήταν να 

κρατώ τις ομηρικές λέξεις όπου αυτό ήταν εφικτό. Η δεύτερη μου επιλογή ήταν 

να χρησιμοποιήσω τη λέξη «θνητός», διότι και αυτό έχει τη σημασία του μέσα 

στην Οδύσσεια. Μία άλλη επιλογή, που ήδη αναφέρθηκε, είναι του «ήρωα», η 

οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εννοιολογικά ταυτίζεται με το περιεχόμενο 

των λέξεων «μαχητής» και «πολεμιστής». 

Δεύτερον, είμαι πεπεισμένος ότι η λέξη «ἔννεπε» αποδίδεται τέλεια με το 

«διηγήσου» και ως δεύτερη επιλογή το «αφηγήσου». Το «πολύτροπον» 

διατηρήθηκε με τις επισημάνσεις που ανέφερα στο προηγούμενο μέρος που 

συνεχίζονται έτι περαιτέρω και στο επόμενο μέρος της εργασίας. 

Τρίτον, τη λέξη «πλάγχθη» την απέδωσα με τη λέξη «παίδεψαν»
4
 για να 

τονίσω ότι ήταν κάτι που δεν ήθελε· ήταν η τιμωρία του αν και με την Καλυψώ 

στο πλάι του σ’ ένα νησί παραδεισένιο λίγοι θα το θεωρούσαν ταλαιπωρία. Ο 

λόγος αποδίδεται με το σύνδεσμο «αφού», που δηλώνει χρόνο και λόγο. Ο 

Οδυσσέας τιμωρήθηκε να παιδευτεί (περιπλανηθεί) μετά τα Τρωικά, διότι 

συμμετείχε στη λεηλασία (ἔπερσεν) της Τροίας, το οποίο, ως μη συμφωνημένο 

γεγονός, δυσαρέστησε τους θεούς και αποφάσισαν να τους τιμωρήσουν. Η Τροία 

                                                           
4
Την ιδέα την έκλεψα από την Αινειάδα του Βιργιλίου που ο τέταρτος στίχος αναφέρει για τον 

ήρωά του ότι «τὸν παίδεψαν σὲ πόντο καὶ στεριὰ …». Η άλλη επιλογή που είχα ήταν «τον 

περιπλάνησαν». Αυτή είναι μία λέξη που δεν ακολούθησα το λεξικό μου, διότι θεώρησα το 

«παίδεψαν» απείρως καλύτερη. 
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ήταν ιερή πόλη (ἱερὸν πτολίεθρον) που κτίστηκε από την Αθηνά και τον 

Ποσειδώνα. Δεν ήταν λοιπόν η κατάληψη του κάστρου της Τροίας που ενόχλησε 

τους θεούς, αλλά αυτό που ακολούθησε. Στο πρώτο είχαν συναινέσει οι θεοί να το 

αποδεχτούν ως ενδεχόμενο. Το δεύτερο, όμως, ήταν απόφαση των Αχαιών και 

έπρεπε να τιμωρηθούν σύμφωνα με την εξής  διαδικασία: ἄτη  ὕβρις  νέμεσις 

 τίσις. Τώρα ποια ήταν η αιτία της ἄτης των Αχαιών δεν γνωρίζουμε. 

Γνωρίζουμε όμως ότι πολλά τέτοια συμβαίνουν σε πολέμους ακόμη και μεταξύ 

ομοεθνών, όπως τόσο παραστατικά μας τα διηγείται ο Θουκυδίδης. 

 

Πίνακας 3. Η Απόδοση στην Νέα Ελληνική από έναν Άσχετο 

Ἅνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, 

ὃς μάλα πολλὰ  

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον 

ἔπερσεν,  

πολλῶν δ᾿ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ 

νόον ἔγνω·  

πολλὰ δ᾿ ὅ γ᾿ ἐν πόντῳ  πάθεν ἄλγεα ὃν 

κατὰ θυμόν,  

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον 

ἑταίρων. 

Ω Μούσα! Διηγήσου μου για τον 

πολύτροπο άνδρα, που πάρα πολλά  

τον παίδεψαν, αφού την Τροία, την 

ιερή πόλη, λεηλάτησε, 

πολλών δε ανθρώπων πολιτείες 

γνώρισε και αντιλήψεις κατανόησε, 

πολλά, ιδίως στην θάλασσα, υπέφερε,  

θλίβοντας την καρδιά του, 

προσπαθώντας για τη ζωή του και την 

παλινόστηση των συντρόφων του. 

 

Τέταρτον, o πιο σημαντικός στίχος όλης της Οδύσσειας είναι ο τρίτος. Εδώ 

τη λέξη «γνώρισε» τη χρησιμοποιώ για να επισημάνω αυτό που μου λέει το 

λεξικό: «κατέχω μια γνώση συνήθως ως αποτέλεσμα μάθησης». Έμαθε ο 

Οδυσσέας για τις άλλες πολιτείες. Γνωρίζουμε και εμείς καλά τι έμαθε στη χώρα 

των Φαιάκων, η οποία ήταν μία πολιτεία πρότυπο. Αυτό τον βοήθησε να 

καταλάβει τις διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων. Μία μη διάψευση της 

σημαντικότητας αυτού του στίχου είναι το φημισμένο, πλέον, ποίημα του 

Κωνσταντίνου Καβάφη «Η Ιθάκη» που τελειώνει ακριβώς με αυτόν το στίχο από 

την Οδύσσεια: «Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρῇς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε. Ἔτσι σοφὸς ποὺ 

ἔγινες, μὲ τόση πείρα, ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες τί σημαίνουν». Η 

υπογράμμιση προστέθηκε, διότι αφορά τον εξεταζόμενο στίχο της Οδύσσειας.   

Πέμπτον, τη φράση «γ᾿ ἐν πόντῳ» την απέδωσα «ιδίως στην θάλασσα», διότι 

πιστεύω ότι αυτός είναι ο ρόλος του εγκλιτικού μορίου «γε», δηλαδή να δώσει 

ιδιαίτερη έμφαση στη λέξη «πόντῳ» για δύο λόγους. Πρώτον, ο Οδυσσέας δεν 

ταλαιπωρήθηκε (υπέφερε) μόνο στη θάλασσα αλλά και σε στεριές. Στη θάλασσα, 

όμως, τον βρήκαν τα χειρότερα και αυτό συνδέεται με την επόμενη ερμηνεία. 

Δεύτερον, όπως ανέφερα ήδη, η λέξη «πόντῳ» σημαίνει Ποσειδώνας και ίσως 

αυτόν να είχε στο μυαλό του ο Όμηρος όταν έγραφε αυτόν τον στίχο, 

χρησιμοποιώντας το μόριο «γε».  

Έκτον, η ένστασή μου για τον τελευταίο στίχο ήδη ειπώθηκε. Δεν συμφωνώ 

με την απόδοση του νόστου με οποιαδήποτε άλλη λέξη. Η όμορφη ελληνική λέξη 

«παλινόστηση» είναι αναντικατάστατη. Τη λέξη «ἀρνύμενος» την απέδωσα με τη 

λέξη «προσπαθώντας» με την έννοια του να πετύχει ένα στόχο που είναι 

αυτονόητο όταν χρησιμοποιείται μέσα σε μία διαδικασία σύλληψης και 

υλοποίησης μιας ιδέας: εδώ να σώσει τη ζωή του και να επιστρέψει με τους 
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συντρόφους του στην πατρίδα. Θα ήταν πιο πλήρες αν λέγαμε προσπαθώντας να 

κερδίσει τη ζωή του και την παλιννόστηση των συντρόφων του.  

Σε ό,τι αφορά τις δικές μου ανάγκες, θεωρώ την παραπάνω απόδοση ως 

καλύτερη, διότι επιλέχθηκε από πλήθος εναλλακτικών προτάσεων που μου έδωσε 

η τεχνική του δέντρου απόφασης. Αυτή η τεχνική παρουσιάζεται στο επόμενο 

μέρος της παρούσης εργασίας. 

 

 

Η Απόδοση του Κειμένου με τη Μεθοδολογία του «Δέντρου Απόφασης» 

 

Συνήθως η μεθοδολογία εξετάζεται στην αρχή και μετά εφαρμόζεται. 

Ανέστρεψα αυτή την διαδικασία. Να επισημάνω ότι ο σκοπός μου δεν ήταν να 

μεταφράσω τους πρώτους πέντε στίχους της Οδύσσειας. Απλά ήθελα να 

καταλάβω το εύρος όλων των πιθανών νοημάτων που απορρέουν από τη δική μου 

και μόνο κατανόηση αυτού του υπέροχου κειμένου. Η εφαρμογή αυτής της 

μεθόδου έγινε με αφορμή το άρθρο μου, που ήδη ανέφερα στην εισαγωγή, με 

τίτλο «Collective Decision-Making in Homer’s Odyssey». Στα σχετικά χωρία της 

Οδύσσειας, τα οποία αναφέρονται στις δέκα συναντήσεις που με ενδιέφεραν, 

εφάρμοσα αυτή τη μέθοδο στην κατανόηση του κειμένου. Η «επική» ειρωνεία 

έγκειται στο γεγονός ότι η ίδια μέθοδος του δέντρου απόφασης χρησιμοποιείται 

συστηματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κάτι ανάλογο γινόταν και στις 

δέκα ομηρικές συναντήσεις της Οδύσσειας αν και δεν νομίζω ότι ήταν πρόθεση 

του Ομήρου να μας διδάξει την διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Βασική διαπίστωση είναι ότι μία ομηρική λέξη δεν έχει την ίδια σημασία και 

μπορεί να αποδοθεί με πολλούς τρόπους ή λέξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται μάλα πολλές επιλογές. Δική μας απόφαση είναι τι θα 

χρησιμοποιήσουμε. Η μεθοδολογία του δέντρου απόφασης μας βοηθάει να 

καταγράψουμε όλες τις δυνατές επιλογές. Εγώ χρησιμοποίησα τις επιλογές που 

δίνονται στο παράρτημα και προέρχονται από το λεξικό των Liddell και Scott 

(2007). Ωστόσο, δεν εξαντλούνται οι επιλογές με το λεξικό. Μάλιστα, μερικές 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στο λεξικό μπορεί να αποδίδουν καλύτερα αυτό που 

πραγματικά ήθελε να πει ο Όμηρος. Θα δείξω αυτή τη διάσταση παρακάτω, 

χρησιμοποιώντας την ερμηνεία της λέξης «άντρας». 

Και αναφερόμαστε μόνο σε μία συγκεκριμένη πρόταση του Ομήρου, διότι ο 

ίδιος ο Όμηρος χρησιμοποιεί την ίδια λέξη για να δηλώσει διαφορετικές έννοιες. 

Για παράδειγμα, η λέξη «δήμος» χρησιμοποιείται ως συνέλευση/συνεύρεση 

ατόμων αλλά και ως χώρα ή περιοχή. Η δική μου επισκόπηση των αγγλικών 

μεταφράσεων και ελληνικών αποδόσεων που ανέφερα στα παραπάνω μέρη δεν 

διαψεύδουν αυτή την διαπίστωση αφού δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις 

(έννοιες;) για να αποδώσουν μία λέξη του Ομήρου. Συνεπώς, εγώ ως 

καταναλωτής της Οδύσσειας -δηλαδή ένας άσχετος με τις μεταφράσεις και 

αποδόσεις αναγνώστης του Ομήρου-  βρίσκομαι σε δίλημμα από ποιο ράφι να 

«αγοράσω» απόδοση/μετάφραση. Δύσκολη η απόφαση. Όχι όμως και τόσο 

δύσκολη αν εφαρμοστεί η τεχνική του «δέντρου απόφασης». Θέλει πολύ χρόνο 

και λίγο κόπο. 

Μία ενδεικτική εφαρμογή αυτής της τεχνικής δίνεται στον Πίνακα 4. 

Σκοπίμως δεν απεικόνισα όλα τα κλαδιά του δέντρου, διότι δεν θα φαινόταν 
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τίποτε. Επέλεξα να απεικονίσω μόνο το κλαδί που «έκοψα» για να κατασκευάσω 

τη δική μου απόδοση στη ν.ε. αυτής της τόσο φημισμένης φράσης: «Ἅνδρα μοι 

ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον». Πόσα είναι όλα τα κλαδιά του δέντρου των 

αποφάσεων; Είναι 240 κλαδιά (10x6x2x2). Θα μπορούσα δηλαδή να 

χρησιμοποιήσω μία από τις 240 επιλογές των τεσσάρων λέξεων για να 

μεταφράσω τη φράση. Και αυτό δεν είναι το τέλος. Τις τέσσερις αυτές λέξεις θα 

μπορούσα να τις βάλω σε 24 διαφορετικές σειρές. Με απλή αριθμητική, η επιλογή 

της τελικής φράσης έγινε ανάμεσα σε 5.760 (240x24) επιλογές. Και αυτές οι 

επιλογές αφορούν μόνο μισό στίχο από τους 10.116 στίχους της Οδύσσειας. Είπα 

θέλει χρόνο αλλά όχι κόπο.   

 

Πίνακας 4. Δέντρο Αποφάσεων των Επιλογών Απόδοσης της Φράσης: «Ἅνδρα μοι 

ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον» 

Ἔννεπε 

(10 Λέξεις) 

 

Πολύτροπον 

(6 Λέξεις 

Μοῦσα 

(2 

Λέξεις) 

Ἄνδρα 

(2 Λέξεις) 

 

    Επιλογή των 

Λέξεων για την 

Μετάφραση 

(από 240 επιλογές) 
Π.χ. Διηγήσου, 

Πολύτροπος  

 Μούσα, Άντρα 

 

Επιλογή της Σειράς 

των Λέξεων που θα 

Εμφανιστούν στην 

Μετάφραση 

(24 Επιλογές) 

Π.χ. 

Ω Μούσα! Διηγήσου μου 

για τον πολύτροπο άνδρα 

Πες   Άντρα 

Λέγε Πολυταξιδεμένος Μούσα  

Διηγήσου Περιπλανώμενος   

Αφηγήσου Πολύτροπος   

Περιέγραψε Εύστροφος Θεά  

Ανακοίνωσε Πανούργος  Θνητό 

Εξιστόρησε Δόλιος   

Τραγούδα    

Ψάλλε    

Υμνολόγησε    

 

   

 

Στο δέντρο αποφάσεων του Πίνακα 4, οι επιλογές για τη λέξη «άντρας» είναι 

δύο: άντρας και θνητός. Αλλά τι πραγματικά εννοείται με αυτή τη λέξη. Ποιες 

είναι όλες οι πιθανές επιλογές και ποια η πιθανότητα αυτή να είχε στο μυαλό του 

ο Όμηρος όταν άρχιζε το έργο του με αυτή τη λέξη. Ένα είναι σίγουρο. Ο Όμηρος 

είχε την επιλογή της λέξης «Οδυσσέας» και προφανώς την απέρριψε. «Γιατί;», 

είναι το ενδιαφέρον ερώτημα. Η δική μου ερμηνεία είναι οικονομική. Ήθελε να 

αυξήσει την ζήτηση (το ενδιαφέρον) για την ιστορία του. Θα ξεκίναγε με το 

«Άνδρα» και πριν αναφέρει το όνομα θα σταμάταγε για να μαζέψει τους οβολούς 

από τους παρευρισκόμενους. Πολλοί θα ήταν αυτοί που θα έβαζαν με το μυαλό 

τους άλλους «ήρωες» του Τρωικού Πολέμου, όπως ο Αίαντας ο Λοκρός, ο 

Αγαμέμνων, ο Μενέλαος κ.ά. Όλων οι ιστορίες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά 

θα μπορούσε να αφηγηθεί και έναν ήρωα από τους Τρώες, αλλά αυτό θα το έκανε 

ο Βιργίλιος κάποιους αιώνες αργότερα το 19 π.Χ. για την ακρίβεια.  

Αποκλείοντας το «Οδυσσέας», λοιπόν, κατέληξα ότι με τη λέξη «ἄνδρας» ο 

Όμηρος ίσως να εννοούσε μία από τις πέντε επιλογές του δέντρου απόφασης του 
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Διαγράμματος 1 χωρίς να αποκλείονται και άλλες, όπως ημίθεος, πρωταγωνιστής, 

πολεμιστής κ.ά. Με αυτό ως δεδομένο, αντίστοιχα για την απόδοση στη ν.ε., θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία άλλη λέξη όπως έγινε στην αγγλική μετάφραση 

που ήδη ανέφερα με τη λέξη «ήρωας».  

 

Διάγραμμα 1. Δέντρο Απόφασης για την Επιλογή Απόδοσης στην Νέα Ελληνική της 

Λέξης «Ἄνδρας» 

 

                                                           
5
Ο Βιργίλιος, όπως ήδη ανέφερα παραπάνω, στον πρώτο του στίχο αναφέρει τον άντρα και τις 

μάχες του υμνώ. Θα μπορούσε να ειπωθεί «τον μαχητή υμνώ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογές Επεξηγήσεις και Πιθανότητες 

Αρσενικός 

Όχι 

Γυναίκα 

 

Είναι ένα ενδεχόμενο ότι ο Όμηρος μας 

αναφέρει ότι θα μιλήσει για έναν άντρα 

και όχι για μία γυναίκα. Δεν δίνω ούτε 1% 

πιθανότητα ότι αυτό ήταν που εννοούσε ο 

μεγάλος ποιητής. 

Ενήλικας 

Ώριμος 

(Όχι Παιδί) 

Αυτό έχει περισσότερες πιθανότητες, διότι 

ο Οδυσσέας ήταν ώριμος και είχε 

αναπτύξει και ευστροφία. Όχι όμως πάνω 

από 10%-15%. Αυτό συνάδει και με τους 

αμέσως επόμενους στίχους που τον 

χαρακτηρίζει «πολύτροπο» και λόγω των 

περιπλανήσεων του είχε μάθει πολλά, 

γνωρίζοντας τόπους και ανθρώπους. 

Γενναίος 

Ανδρείος 

Μαχητής
5
 

 

Ο Όμηρος με την επιλογή αυτή ήθελε να 

τονίσει τα κατορθώματά του τόσο στην 

κατάκτηση της Τροίας όσο και αυτά που 

θα περιγράψει με την Οδύσσειά του. Η 

επιλογή αυτή συγκεντρώνει αρκετές 

πιθανότητες, θα έλεγα 25-30%. 

 

 

 

Ήρωας 

Όλοι όσοι πολέμησαν στην Τροία ήταν 

ήρωες. Μάλιστα ο Ησίοδος το ονομάζει 

το «ηρωικό γένος», κάνοντας ειδικό 

αφιέρωμα σε αυτό παρεκκλίνοντας από 

την ονοματολογία των γενών του 

σύμφωνα με το μέταλλο (χρυσό, αργυρό, 

χάλκινο και σίδερο). Αυτή η ερμηνεία 

συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες 

πιθανότητες, θα έλεγα 40-45%. 

Θνητός 

(Όχι Θεός) 

Αυτή θα ήταν μία επιλογή αν ο Όμηρος 

ήθελε να τονίσει ότι ο ήρωάς του δεν ήταν 

θεός και συνεπώς ήταν έρμαιο των 

βουλών των θεών. Δεν την θεωρώ 

απίθανη την ερμηνεία. Της δίνω ένα 

ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. 

Ἄνδρας 
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Το δέντρο απόφασης είναι μία τεχνική που μπορεί να μας βοηθήσει να 

εντοπίσουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς λέξεων για να αποδώσουν τα 

ομηρικά έπη. Ποιο είναι το κέρδος από όλη αυτή τη χρονοβόρο διαδικασία; Απλή 

γνώση είναι και τίποτε άλλο. Απλά μαθαίνεις όλο το πιθανό εύρος του τι θα 

μπορούσε να εννοούσε ο Όμηρος και αυτό για όσους ζητούν μία τέτοια 

πληροφορία. Και όπως όλα τα αγαθά έτσι και η γνώση έχει το κόστος της. Τρόπος 

(μέθοδος) υπάρχει αλλά για πολλούς οι πόροι είναι σπάνιοι, διότι, όπως ο 

μέγιστος Ησίοδος ἔννεπε, «κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν· ῥῃδίως 

γάρ κεν καὶ ἐπ᾽ ἤματι ἐργάσσαιο, ὥστε σε κεἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα» 

(Έργα και Ημέρες, στ. 42-44).  

Με άλλα λόγια, τι καλά που θα ήταν με μιας μέρας μελέτης να μαθαίναμε 

όσα μαθαίνουμε σ’ έναν χρόνο. Θα διαβάζαμε μία μόνο μέρα και τις άλλες θα 

καθόμασταν αλλά … που να βρεθεί τέτοια τύχη για μας τους θνητούς. Δεν 

υπάρχει τέτοιο χαπάκι ή εμβόλιο. Αναμένουμε ένα νέον Προμηθέα να το κλέψει 

από τους Θεούς ώστε και οι θνητοί να γίνουν παντογνώστες. Αν και πολλοί θνητοί 

ήδη βαυκαλίζονται ότι είναι Θεοί. Αν τους πιέσεις πολύ, θα υποχωρήσουν και θα 

αποδεχτούν ότι είναι ημίθεοι. Στην πραγματικότητα είναι Επιμηθείς.  

 

 

Συμπεράσματα 
 

Είμαι σίγουρος ότι η τεχνολογία μία μέρα θα κατασκευάσει ένα δέντρο 

απόφασης για όλη την Οδύσσεια, δίνοντάς μας άπειρες αποδόσεις στη ν.ε. και 

αγγλικές μεταφράσεις. Τότε ο καταναλωτής (αναγνώστης) της Οδύσσειας θα 

πλέει σε πελάγη ευτυχίας χωρίς να φοβάται κανέναν Ποσειδώνα. Θα επιλέγει τη 

διασκευή στη ν.ε. ή τη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα που επιθυμεί. Με αυτόν 

τον τρόπο θα κατασκευάσει τη δική του διασκευή ή μετάφραση. Ο καταναλωτής 

(αναγνώστης) θα είναι κυρίαρχος και όχι έρμαιο μερικών μεταφραστών που 

εκμεταλλεύονται την άγνοια των πολλών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν απλά να δείξω το πώς ένας άσχετος και 

ούτε καν ερασιτέχνης μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνική του δέντρου απόφασης. 

Χρειάζεται ένα καλό λεξικό να παράγει εκείνες τις αποδόσεις-ερμηνείες των 

κλασικών έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, χρησιμοποιώντας την 

εξειδικευμένη γνώση που έχει αποκτήσει στην επιστήμη του.  

Αυτό έκανα και εγώ για τις ανάγκες μιας εργασίας μου, η οποία αφορούσε 

δέκα συναντήσεις στην Οδύσσεια, όπου, με τον ένα ή το άλλο τρόπο, μπορούν να 

θεωρηθούν ότι αποτελούν τυπικά διαχρονικά παραδείγματα συναντήσεων, στις 

οποίες λαμβάνονται αποφάσεις και υλοποιούνται με ένα σχέδιο που περιλαμβάνει 

και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ξεκινώντας από αυτό, παρήγαγα τις δικές μου 

αποδόσεις των σχετικών στίχων, χρησιμοποιώντας την τεχνική του «δέντρου 

απόφασης», τολμώντας μάλιστα στο παράδειγμα της λέξης «ἄνδρα» -την πρώτη 

λέξη της Οδύσσειας- να προσδώσω και πιθανότητες για το ενδεχόμενο μία 

απόδοση της λέξης αυτής να ήταν στο μυαλό του Ομήρου. 

Ποια είναι η χρησιμότητα όλης αυτής χρονοβόρας και κοπιώδους 

διαδικασίας; Η απάντηση είναι μόνο μία: η απόκτηση γνώσης.  
 



Τόμ. 1, Τεύχ. 2                         Παπανίκος: Οι Πέντε Πρώτοι Στίχοι της Οδύσσειας... 
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Παράρτημα 

 
Πηγή: Liddell και Scott 2007. 

Σημείωση: Η σειρά ακολουθεί τη σειρά εμφάνισης στους στίχους της Οδύσσειας. 

 
1. ἀνήρ (√ΑΝΕΡ), ἀνέρος, ὁ, Αττ. ἀνδρός, ἀνδρί, ἄνδρα, κλητ. ἄνερ· πληθ. ἄνδρες, -δρῶν, -

δράσι [ᾰ], -δρας· (ᾰ, άλλα στο Επικ. ἀνέρος, ἀνέρι, ἀνέρες, -ᾰ)· ο άνδρας, Λατ. vir (όχι 

homo)· I. ο άνδρας αντίθ. προς τη γυναίκα, σε Όμηρ. κ.λπ. II. άνθρωπος, άνδρας αντίθ. 

προς το θεό, πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, στον ίδ. III. άνδρας, αντίθ. προς το νέος, άνδρας 

στην ακμή της ηλικίας, στον ίδ. κ.λπ.· εἰς ἄνδρας ἐγγράφεσθαι, συγκαταλέγομαι ανάμεσα 

στους άνδρες, σε Δημ. IV.άνδρας εμφατικά, πράγματι άνδρας, ἀνέρες ἔστε, φίλοι, 

σε Ομήρ. Ιλ.· πολλοὶ μὲν ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ ἄνδρες, πολλοί άνθρωποι, αλλά λίγοι 

άνδρες, σε Ηρόδ. V. άντρας, αντίθ. προς τη γυναίκα του, σύζυγος, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· αἰγῶνἄνερ, ο vir gregis του Βιργιλίου, σε Θεόκρ. 

2. ἐνέπω, 

επιτετ. ἐννέπω, αόρ. βʹ ἔνισπον, προστ. ἐνίσπες και ἐνίσπε, μέλ. ἐνισπήσω και ἐνίψω· 

εκτετ. τύπος του *ἔπω, εἰπεῖν· 1. λέω, διηγούμαι, αναφέρω, αφηγούμαι, περιγράφω, σε 

Όμηρ., Τραγ.· απόλ., διηγούμαι, ανακοινώνω ειδήσεις ή εξιστορώ μύθους, σε Ομήρ. Οδ.  

3. πολύ-τροπος, -ον (τρέπω), I. αυτός που πηγαίνει σε πολλά μέρη, πολυταξιδεμένος, 

περιπλανώμενος πολύ, Λατ. multum jactatus, λέγεται για τον Οδυσσέα, σε Ομήρ. 

Οδ.  2. μεταφ., εύστροφος, πανούργος, δόλιος, λέγεται για τον Ερμή, σε Ομηρ.  

4. μάλα[μᾰλᾰ], I. επίρρ., πολύ, πάρα πολύ, υπερβολικά, σε Όμηρ. 

5. πλάζω, Επικό. παρατ. πλάζον, αόρ. αʹ ἔπλαγξα, Επικ. πλάγξα —

 Παθ. και Μέσ., Δωρ. πλάσδομαι, Επικ. παρατ. πλαζόμην, μέλ. πλάγξομαι, αόρ. αʹ ἐπλάγχ

θην, Επικ. πλάγχθην· όπως το πλανάω· I. 1. κάνω κάποιον να περιπλανιέται ή να 

περιφέρεται, σε Όμηρ. 2. οδηγώ σε σφάλμα, μπερδεύω, παραπλανώ, στον ίδ. II. Παθ., 

περιπλανιέμαι, περιφέρομαι, τριγυρίζω, σε Ομήρ. Οδ.· ἀπὸχαλκόφι χαλκὸς ἐπλάγχθη, ο 

χαλκός εξοστρακίστηκε από τον χαλκό, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., περιπλανιέμαι από 

κάποιον. 

6. πτολίεθρον, τό, Επικό εκτεταμ. από το πτόλις, σε Όμηρ. πτόλις, -

ιος, ἡ, Επικό. αντί πόλις, σε Όμηρ., Αισχύλ., Ευρ. 

7. πέρθω, μέλ. πέρσω, αόρ. αʹ ἔπερσα, αόρ. βʹ ἔπρᾰθον, απαρ. πρᾰθεῖν, Επικ. πρᾰθέειν —

 Παθ., με Μέσ. μέλ. πέρσομαι· συγκοπτ. απαρ. αορ. βʹ πέρθαι, όπως το δέχθαι από 

το δέχομαι· 1. καταστρέφω, ερημώνω, λεηλατώ, αφανίζω, μια πόλη, σε Όμηρ. 

8. ἐπεί, Ιων. ἐπείτε, επίσης ἐπειδή, σύνδ. χρονικός και αιτιολογικός. ΧΡΟΝΙΚΟΣ, μετά από 

αυτά, κατόπιν, αφού, όταν, με αόρ., για να δηλώσει ολοκληρωμένη πράξη, ή παρατ., για 

να δηλώσει ενέργεια που δεν έχει συντελεσθεί ακόμη.  
9. ἰδέω, I. Ιων. αντί ἴδω, υποτ. αορ. βʹ του εἶδον· II. Επικ. αντί εἰδῶ, υποτ. παρακ. του οἶδα, γνωρίζω. 

10. ἄστυ, τό, Επικ. γεν. -εος, σε Αττ. -εως· Αττ. πληθ. ἄστη· I. πολιτεία, πόλη, σε 

Όμηρ. κ.λπ.·  

11. νόος, νόου, Αττ. συνηρ. νοῦς, νοῦ, ὁ· στους μεταγεν. συγγραφείς απαντούν πτώσεις της 

γʹ κλίσης, γεν. νοός, δοτ. νοΐ, αιτ. νοῦν· I. 1. μυαλό, διάνοια, αντίληψη, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· νόῳ, με νου, φρόνιμα, συνετά, σε Ομήρ. Οδ.· παρὲκ νόον, ασυναίσθητα, 

ανόητα, άκριτα, σε Ομήρ. Ιλ.· σὺν νόῳ, με σωφροσύνη, 3. ψυχή, συναίσθημα, 

«καρδιά»· χαῖρε νόῳ, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, νόος ἔμπεδος, ἀπηνής, σε Όμηρ.· ἐκ παντὸς 

νόου, με όλη του την καρδιά και την ψυχή, σε Ηρόδ. κ.λπ. 4. ο νους σαν όργανο λήψης 

αποφάσεων και σχεδιασμών· τί σοι ἐν νόῳ ἐστὶ ποιεῖν; τί σκοπεύεις να κάνεις; στον 

ίδ.· ἐν νόῳ ἔχειν, με απαρ., προτίθεμαι, σκοπεύω, προδιατίθεμαι να..., στον ίδ.· νόον 

τελεῖν, σε Ομήρ. Ιλ.  

12. ἔγνω από το  γι-γνώσκω, Ιων. και 

στα μεταγεν. ελλ. γινώσκω, μέλ. γνώσομαι, παρακ. ἔγνωκα, αόρ. βʹ ἔγνων (όπως από 

ρήμα σε - 

μι), Επικό. γνῶν, υποτ. γνῶ, Επικ. γνώω, γνώομεν, γνώωσι, απαρ. γνῶναι, Επικ. γνώμεναι

· Παθ., μέλ. γνωσθήσομαι, αόρ. αʹ ἐγνώσθην, παρακ. ἔγνωσμαι· I. μαθαίνω να γνωρίζω, 

αντιλαμβάνομαι, κατανοώ, μαθαίνω, σημειώνω, και στους παρελθοντικούς χρόνους 
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γνωρίζω· με αιτ., σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, διαχωρίζω, διαφοροποιώ, διακρίνω, ὡς εὖ 

γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, να διαχωρίζεις τους θεούς από τους ανθρώπους, 

σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., γνώτην ἀλλήλων, γνώριζε ο ένας την ύπαρξη του άλλου, σε Ομήρ. 

Οδ.· γνῶ χωομένοιο, γνώριζε ότι ήταν θυμωμένος, σε Ομήρ. Ιλ.· με μτχ., ἔγνων μιν 

οἰωνὸν ἐόντα, αντιλήφθηκα ότι ήταν πτηνό ως ένδειξη οιωνού, σε Ομήρ. Οδ.· ἔγνων 

ἡττημένος, ένιωσα πως είχα ηττηθεί. 

13. ὅ, I. Ιων. και Δωρ. αρσ. αντί της αναφορ. αντων. ὅς. II. γενικά, ουδ. του ίδιου. 

14. γε, Δωρ. γα· εγκλιτικό μόριο το οποίο χρησιμ. για να δώσει έμφαση στη λέξη ή στις 

λέξεις τις οποίες ακολουθεί, μέσω του περιορισμού της έννοιας (πρβλ. γοῦν), I. 

1. τουλάχιστον, όπως και να 'χει, εν πάση περιπτώσει, Λατ. quidem, saltem· ὧδε γε, έτσι 

τουλάχιστον, δηλ. μ' αυτόν τον τρόπο και όχι διαφορετικά, σε Ομήρ. Ιλ.· ὁ γ' ἐνθάδε 

λεώς, τουλάχιστον οι εδώ άνθρωποι, σε Σοφ.· με αρνητικά μόρια, οὐ δύο γε, Λατ. ne duo 

quidem, ούτε καν δύο, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐ φθόγγος γε, ούτε ο παραμικρός, ελάχιστος ήχος, 

σε Ευρ. 2. με αντων.: με την προσωπ. αντων. του αʹ προσ. συνδέεται τόσο στενά που 

μεταβάλλεται και ο τονισμός π.χ. ἔγωγε, Λατ. equidem· επίσης, σύγε, ὅγε, κεῖνός γε, τοῦτό 

γε κ.λπ.· στην Αττ. έπειτα από αναφορ. αντων., ὅςγε, οἵ γε, κ.λπ., περίπου όμοιο με 

το Λατ. quippe qui, οἵ γέ σου καθύβρισαν, σε Σοφ. 3. έπειτα από όλων των ειδών τους 

συνδ., πρίν γε, πριν τουλάχιστον· εἴ γε, ἐάν γε, ἄν γε, Λατ. siquidem, αν δηλαδή, αν 

πράγματι κ.λπ. II. επηρεάζει ολόκληρη την πρόταση· 1. συγκεκριμένα, δηλαδή· Διός γε 

διδόντος, δηλαδή αν ο Δίας το παραχωρήσει, σε Ομήρ. Οδ.· ἀνήρ, ὅστις πινύτος γε, κάθε 

άνδρας, τουλάχιστον όποιος είναι συνετός, στο ίδ. 2. στους Αττ. διαλόγους, όπου κάτι 

προστίθεται στη δήλωση του προηγούμενου ομιλητή, όπως, ἔπεμψέ τίς 

σοι; Απάντηση: καλῶς γε ποιῶν, ναι, και καλώς έπραξε, σε Αριστοφ.· ομοίως, πάνυ 

γε κ.λπ., σε Πλάτ. 3. υπονοώντας παραχώρηση· εἶμί γε, πολύ καλά, θα πηγαίνω, σε Ευρ. 

15. πόντιος, -α, -ον (πόντος), 1. αυτός που ανήκει στον Πόντο, λέγεται για τον Ποσειδώνα, 

σε Ομηρ. πόντος, -ου, ὁ, Επικό. γεν. ποντόφιν· I. θάλασσα, ιδίως, ανοιχτό πέλαγος, σε 

Όμηρ. κ.λπ. 

16. πάσχω, μέλ. πείσομαι, αόρ. βʹ ἔπαθον, παρακ. πέπονθα, υπερσ. ἐπεπόνθειν· όλοι αυτοί οι 

τύποι απαντώνται στον Όμηρο και 

στους Αττ.· Επικ. τύποι, παρακ. πέποσθε αντί πεπόνθατε, παρακ. μτχ. θηλ. πεπᾰθυῖα αντί 

πεπονθυῖα. Κύρια σημασία· I. υφίσταμαι μια δυσχερή κατάσταση εξαιτίας της έλλειψης, 

υποφέρω, υφίσταμαι, μένω αδρανής, αντίθ. του πράττω, ενεργώ, 

δραστηριοποιούμαι, ἔρξαν τ' ἔπαθόν τε, σε Ομήρ. Οδ.·  

17. ἄλγος, -εος, τό, I. 1. σωματικός πόνος, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 2. ψυχικός πόνος, θλίψη, λύπη, 

σε Όμηρ. II. οτιδήποτε προκαλεί πόνο, σε Βίωνα, σε Ανθ. 

18. θῡμός, ὁ (θύω Β), ψυχή· I. όπως το Λατ. anima, ψυχή, πνοή, ανάσα, ζωή· θυμὸν 

ἀπαυρᾶν, ἀφελέσθαι, ἐξελέσθαι, ἐξαίνυσθαι, ὀλέσαι, αφαιρώ την ζωή, σε Όμηρ.· θυμὸν 

ἀποπνείειν, εκπνέω, σε Ομήρ. Ιλ.· θυμὸν ἀγείρειν, συγκρατώ τον εαυτό μου, στο 

ίδ., κ.λπ.· θυμὸς τείρετο καμάτῳ, το πνεύμα του είχε καταπονηθεί, φθαρεί από την 

κούραση, στο ίδ. II. όπως το Λατ. animus, ψυχή, καρδιά· και ομοίως 1. χρησιμοποιείται 

για την επιθυμία για φαγητό και ποτό, πιέειν ὅτε θυμὸν ἀνώγει, στο ίδ.· με απαρ., βαλέειν 

δέ ἑ ἵετο θυμός, η καρδιά του τον πρόσταζε να ρίξει, στο ίδ.· ἤθελεθυμῷ, ευχόταν μέσα 

στην καρδιά του ή με όλη του την καρδιά, στο ίδ.· θυμῷ βουλόμενος, ευχόμενος με όλη 

του την ψυχή, σε Ηρόδ.· επίσης, ἐκ θυμοῦ φιλέειν, σε Ομήρ. Ιλ.· θυμός ἐστί μοι, θυμὸς 

γίγνεταί μοι, με απαρ., διάθεση να..., στον ίδ., Ξεν., κ.λπ.· επίσης όπως η έδρα της λύπης 

ή της χαράς, χαῖρε δὲ θυμῷ, σε Ομήρ. Ιλ.· ἄχνυτο θυμός, στο ίδ., κ.λπ. 2. νόηση, διάθεση, 

βούληση, επιθυμία, θυμὸς πρόφρων, νηλεής, σιδήρεος, σε Όμηρ.· ἕνα θυμὸν ἔχειν, 

έχοντας κοινή σκέψη, σε Ομήρ. Ιλ.· δόκησε δ' ἄρα σφίσι θυμὸς ὣς ἔμεν, τους ευχαρίστησε 

να έχουν τέτοια γνώμη, σε Ομήρ. Οδ.· ἐδαΐζετο θωμός, οι γνώμες τους διχάστηκαν, 

σε Ομήρ. Ιλ. 3. κουράγιο, θάρρος, τόλμη, μένος καὶ θυμός, στο ίδ.· θυμὸν λαμβάνειν, 

παίρνω θάρρος, σε Ομήρ. Οδ.· παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός, σε Ομήρ. Ιλ., κ.λπ. 4. όπως η 

έδρα του θυμού, νεμεσίζεσθαι ἐνὶ θυμῷ, στο ίδ.· απ' όπου, θυμός, οργή, δάμασον 

θυμόν, στο ίδ.· θυμὸς μέγας ἐστὶ βασιλῆος, στο ίδ. 5. η ψυχή όπως η έδρα της 

σκέψης, ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμόν, στο ίδ.· φράζετο θυμῷ, στο ίδ. 

19. ἄρνῠμαι, αποθ., χρησιμ. μόνο σε ενεστ. και παρατ., εκτεταμ. τύπος του αἴρομαι, 

λαμβάνω για μένα ή για άλλον, αποκομίζω, αποκτώ, κερδίζω, πορίζομαι, λέγεται ιδίως 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/search.html?lq=%CE%B3%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD&exact=true
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για τιμή ή ανταμοιβή, σε Όμηρ., Αττ.· σπανίως με αρνητική σημασία, ἀρνύμενος 

λώβαν, πιθ. παίρνω εκδίκηση για το κακό που μου έκαναν, σε Ευρ. 

20. ψῡχή, ἡ (ψύχω) I. 1. πνοή, Λατ. anima, ιδίως ως σημείο ζωής, ζωή, πνεύμα, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· ψυχή τε μένος τε ψυχή τε καὶ αἰών, ψυχὴ καὶ θυμός, σε Όμηρ.· τὸν δ' ἔλιπε 

ψυχή, λέγεται για κάποιον που λιποθυμά, σε Ομήρ. Ιλ.· ψυχὴνπαρθέμενος, 

παρακινδυνεύοντας ή ρισκάροντας τη ζωή του, σε Ομήρ. Οδ.· ἐμὴν ψυχὴν 

παραβαλλόμενος, σε Ομήρ. Ιλ.· περὶ ψυχῆς, για τη ζωή κάποιου, δηλ. για τη σωτηρία του, 

σε Ομήρ. Οδ.· μάχεσθαι, θέειν περὶ ψυχῆς, σε Όμηρ.· τρέχειν περὶ ψυχῆς, σε Ηρόδ.· ὁ περὶ 

τῆς ψυχῆς ἀγών, αγώνας ζωής και θανάτου, σε Σοφ.· ποινὴν τῆς Αἰσώπου ψυχῆς 

ἀνελέσθαι, παίρνω εκδίκηση για τη ζωή του Αισώπου, σε Ηρόδ.· ψυχὴν ἀφιέναι, 

σε Ευρ. 2. μεταφ., λέγεται για προσφιλή πράγματα, όπως η ζωή, χρήματα γὰρ ψυχὴ 

πέλεται βροτοῖσι, σε Ησίοδ.· πᾶσι δ' ἀνθρώποις ψυχὴ τέκν' (ἐστί), σε Ευρ. II. 1. ψυχή του 

νεκρού, πνεύμα, φάντασμα, σε Όμηρ.  

21. ἥν, αιτ. ενικ. θηλ. της αναφορ. αντων. ὅς και της κτητ. αντων. ὅς, ἑός.  

22. ὅς, ἥ, ὅν, γεν. οἷο κ.λπ.: ΚΤΗΤ. ΑΝΤ. I. του γʹ προσδ. αντί ἑός, δικός του, δική του, δικό 

του, δικός της, δική της, δικό της, Λατ. suus, σε Όμηρ., αρχ. Αττ. II. του βʹ προσ. 

αντί σός, δικός σου, σου, σε Ησίοδ. III. του αʹ προσ., αντί ἐμός, δικός μου, μου, σε Ομήρ. 

Οδ. 

23. τε, εγκλιτικό μόριο, και, Λατ. que (ομοίως καί, Λατ. et). I. 1. Ως σύνδεσμος χρησιμεύει 

στη σύνδεση προτάσεων, όπως, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἶφι 

ἀνάσσεις, σε Ομήρ. Ιλ.· ή μπορεί να χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενο ως τε...τε..., 

και...και..., όπως πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, σε Όμηρ. Ομοίως επίσης, τε..., και..., 

όπως διαστήτην Ἀτρείδης τε καὶ δῖος Ἀχιλλεύς, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· χρησιμοποιείται για να 

δείξει χρονική σύμπτωση, μεσαμβρίη τέ ἐστι καὶ τὸ κάρτα γίγνεται ψυχρόν, 

σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. ο συνδυασμός καί τε είναι σπάνιος στους Επικ., και επίσης, σε 

Όμηρ. II. στην Επικ. ποίηση, το τε επισυνάπτεται σε πολλές αντωνυμίες ή μόρια, χωρίς 

να μεταβάλλει την έννοιά τους, όπως ὅστε, ὅσος τε, γάρ τε, δέ τε, μέν τε, ἔνθα τε, ἵνα 

τε κ.λπ.· στους Αττ., το τε εξέπεσε ως περιττό, με εξαίρεση μερικές λέξεις, ἅτε, ὥστε, ἐφ' 

ᾧτε, οἷός τε, ἔστε. 
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The First Five Verses of the Odyssey and their 

Interpretations in Modern Greek and English 
 

Gregory T. Papanikos 

President 
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Translating an ancient text is not an easy task. My role has always been 

"consumer", that is, that of the reader. In the case of the Odyssey, and on the 

occasion of a recent article I wrote on the collective decision-making process in 

the Odyssey, I was "forced" to read selected translations in English and 

adaptations in modern Greek. My disappointment was great. As a "consumer" I 

was dissatisfied and decided to produce myself the service that concerned the 

minimal verses of the Odyssey that I used. In this way, I think I gave a more 

logical explanation of human and divine behavior when called upon to meet to 

make and implement a decision. The way I read the ancient text of the Odyssey 

is typical of the "decision tree" technique that is widely used by economists and 

"market" people. As is well known, this method gives the sum of all possible 

contingencies as well as their probability. Using a dictionary of ancient Greek 

and having read six adaptations in modern Greek and three translations in 

English, I calculated the sample space of translation of each verse that 

interested me. From this I chose the one that answered the following question: 

which of the many (so many) possible adaptations/translations is most likely to 

be correct? In other words, what might Homer have had in mind when writing 

each lyric or each phrase/sentence of the Odyssey. This way satisfied my own 

"consumer" need to understand the lyrics that interested me. This article 

describes this "productive" process, using as an example the most famous lyrics 

of the Odyssey which are undoubtedly the first five. Everyone recites them but 

few understand them. And I am no exception. 

 
Keywords: Odyssey, Homer, ancient text, interpretation, translation, "decision 

trees" 
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Αποτυπώματα της Υβριδικής Συλλογικής Ταυτότητας 

των Ελλήνων της Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας 

μέσα από τις Θρησκειοτοπίες τους 
 

Γεώργιος Ε. Τράντας 

Ερευνητής 

Κέντρο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο VID Specialized, 

Νορβηγία 
 

Το παρόν κείμενο δεν αποσκοπεί στο να παρουσιάσει διεξοδικά μια ερευνητική 

ανάλυση και τα ευρήματά της, ούτε στο εντρυφήσει στις σχετικές λεπτομέρειες· 

αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να προσφέρω στα ελληνικά, για πρώτη 

φορά, μια εισαγωγική, γενική επισκόπηση ενός έργου το οποίο καταπιάνεται με τη 

μετανάστευση των Ελλήνων, τη συλλογική θρησκευτικότητα και αυτοεικόνα, εν 

τέλει τη συλλογική αντίληψη ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο επιθυμώ να 

συστήσω τη συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό 

και στην χώρα προέλευσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων τις οποίες εξετάζω. 

Ο πλήρης διακριτός τίτλος της εργασίας είναι: «Churches, Arks of Migratory 

Narratives: A Comparative Study of the Greek-Orthodox Religioscapes in 

Germany and Great Britain», η οποία είναι επίσης γνωστή και με το ακρωνύμιο 

«GO Religioscapes»
1
. Συνολικά, κεντρικό επιχείρημα αλλά και υπόθεση της 

μελέτης, είναι πως μέσω της υλικότητας των αντιστοίχων μεταναστευτικών και 

διασπορικών κοινοτήτων και των θρησκειοτοπιών τους, αναδύεται ένα διακριτό 

μοντέλο υβριδικής συλλογικής ταυτότητας. 

 
Λέξεις κλειδιά: ελληνική ορθοδοξία, εκκλησία, θρησκειοτοπίες, μετανάστευση, 

υβριδικότητα 

 

 

Θρησκειοτοπίες και Υβριδική Αυτοεικόνα 

 

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές των Ελλήνων από την πατρίδα τους 

προς το εξωτερικό, η σχετική βιβλιογραφία αναγνωρίζει τρεις διακριτές περιόδους: 

η πρώτη ορίζεται χρονικά από τα μέσα του 15
ου

 αιώνα μέχρι το 1830, η δεύτερη 

από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και 

η Τρίτη από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι το τέλος του 20
ου

 αιώνα (Tziovas, 

2008). Θα μπορούσε βέβαια κανείς να συμπληρώσει πως, ενδεχομένως, η τρέχουσα 

χρονική περίοδος, συγκεκριμένα από το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους 

του 2010, παρουσιάζει κάποια ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά –διαρροή 

εγκεφάλων, κυρίως προς τη Δυτική Ευρώπη, με αξιόλογες δημογραφικές 

                                                           
1
Έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Aριθμός: 

789827) και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://cordis.europa.eu/project/id/789827.  

Επιστημονικό Άρθρο 

https://cordis.europa.eu/project/id/789827
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επιπτώσεις για την Ελλάδα– που την καθιστούν αξιοπρόσεκτη και άξια μελέτης. 

Άλλωστε, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου, η μετακίνηση και 

εγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης Σένγκεν, καθιστά την 

ενδο-ευρωπαϊκή μετανάστευση μακράν ευκολότερη σε σχέση με το προηγούμενο 

status quo (Trantas, 2019). 

H σημαντική αύξηση της ενδο-ευρωπαϊκής μετακίνησης πληθυσμών στα 

πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και της παγκοσμιοποίησης, γνωστή 

και ως «η συμπίεση του κόσμου» (Robertson, 2012, σ. 205), επέτρεψε τη 

συγκρότηση νέων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην αλλοδαπή, αλλά και τον 

δημογραφικό εμπλουτισμό των ήδη υφισταμένων διασπορικών σχηματισμών. 

Αναμφίβολα, οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα λόγω της παγκοσμιοποίησης και 

των αυξημένων μεταναστευτικών ροών επιδρούν και στον σχηματισμό συλλογικής 

ταυτότητας της ελληνικής διασποράς, ανεξαρτήτως της ήδη εμπεδωμένης 

αυτοεικόνας των κατά τόπους κοινοτήτων. Άλλωστε, η ταυτότητα ως έννοια είναι 

μονίμως και διαρκώς υπό κατασκευή. Οι αναθεωρητικές επιδράσεις 

συνδιαμορφώνουν το συλλογικό αφήγημα ως προς την αίσθηση του ανήκειν: 

Ορισμένες, άλλοτε, βεβαιότητες περί στατικής ομοιογένειας μεταβάλλονται σε 

ερωτηματικά (Appadurai, 1996). Είναι όμως επίσης σημαντικό να τονίσουμε πως 

ανάλογες αναθεωρητικές επιδράσεις μεταβάλλουν την αυτοεικόνα τόσο των νέων 

μεταναστών, όσο και εκείνων των προηγούμενων μεταναστευτικών ρευμάτων –

αναφέρομαι σε 2
ης

 γενιάς μετανάστες και έπειτα. Ο όρος «αυτοεικόνα» 

χρησιμοποιείται εδώ σαν αντίληψη του συλλογικού εαυτού και της αντίστοιχης 

ταυτότητας – σαν τρόπος, ιδιότητα και ποιότητα του ανήκειν σε μια ομάδα – όπως 

αυτή συνδιαμορφώνεται από τη συλλογική μνήμη και τη συνολική 

μεταναστευτική εμπειρία σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Πρόκειται, δηλαδή, για 

την αντίληψη του συλλογικού εαυτού, του είναι, και της προσωποποίησής του, το 

συλλογικό πρόσωπο, και της αντίστοιχης αίσθησης του ανήκειν σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο (Trantas, 2018), στην προκειμένη περίπτωση στην αλλοδαπή. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να θεωρήσουμε πως η έκθεση σε ποίκιλες 

προσλαμβάνουσες, πέρα και έξω από τα καθιερωμένα του τόπου προέλευσης, 

δίνει ζωτικό χώρο για να αναπτυχθεί σε κάποιο βαθμό –οι ειδικές συνθήκες το 

ορίζουν– ταυτοτική υβριδικότητα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας 

έρευνας. Ο σχηματισμός τοπικών πυρήνων ή και κοινοτήτων οι οποίες 

ταυτόχρονα οργανώνονται και εκφράζονται σαν θρησκειοτοπίες δεν περνά 

απαρατήρητος. Οι θρησκειοτοπίες ορίζονται σαν μια, τηρουμένων των αναλογιών, 

θρησκευτική χαρτογράφηση «μεταναστευτικών, διασπορικών ή διακρατικών 

κοινοτήτων οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση παγκόσμιας κινητικότητας και 

ρευστότητας» (McAlister, 2005, σ. 251). Ο ορισμός της McAlister εδράζεται στην 

έννοια των εθνοτοπιών, οι οποίες προκύπτουν από τη μεταναστευτική 

κινητικότητα και αποτελούν το ανθρώπινο τοπίο το οποίο προκύπτει από τη 

μεταβλητότητα και κινητικότητα η οποία μας απασχολεί εδώ (Appadurai, 1990).  

Ένα κεντρικό και κοινό χαρακτηριστικό σχηματισμών όπως οι 

θρησκειοτοπίες είναι ο τοπικός τους χαρακτήρας. Αυτό είναι συμβατό με τη 

ρευστότητα που προκαλεί η αυξημένη μετακίνηση πληθυσμών, ενώ η τοπικότητα 

βρίσκει ζωτικό χώρο για να σχηματιστεί παράλληλα με την παγκοσμιότητα· η ίδια 

η παγκοσμιοποίηση άλλωστε, συντίθεται μεταξύ άλλων και από μια παράλληλη 

διαδικασία  σχηματισμού τοπικοτήτων (glocalities) οι οποίες εμφορούνται από 
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θρησκευτικά χαρακτηριστικά (Beyer, 2013, Roudometof, 2013, 2018). Οι 

μεταναστευτικές θρησκειοτοπίες αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του 

φαινομένου αυτού, καθώς και των αναδυόμενων τυπολογιών του. 

Οι θρησκειοτοπίες, αν και μεταναστευτικοί σχηματισμοί στην αλλοδαπή, 

είναι συνήθως ορατές στη δημόσια σφαίρα. Τηρουμένων των αναλογιών 

ομοιογενείς, αυτοί οι σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από την επιθυμία να 

διεκδικήσουν και να οριοθετήσουν τον χώρο τους, ο οποίος μεταμορφώνεται από 

την εκάστοτε κοινότητα σύμφωνα με τη θρησκευτική και πολιτισμική της 

ταυτότητα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τις ειδικές συνθήκες, τη μνήμη και 

την κληρονομιά της. Μια αναδυόμενη θρησκειοτοπία τείνει να τροποποιεί το δικό 

της κτιστό περιβάλλον, εκεί όπου στεγάζεται και λαμβάνουν χώρα οι 

δραστηριότητές της, δίνοντας έμφαση στη θρησκευτικότητά της. Έτσι οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές βρίσκουν διέξοδο και έκφραση μέσα από 

την υλικότητά τους: σύμβολα, αντικείμενα, κτήρια, κατ’ εξοχήν τόποι λατρείας 

κλπ., λειτουργούν αντιπροσωπευτικά ως προς τον χώρο, το περιεχόμενο και τη 

λειτουργία του. Η θρησκειοτοπία μπορεί να εκφραστεί και να οριοθετηθεί 

ποικιλοτρόπως σαν κοινωνικός χώρος, από κάτι πολύ μικρής κλίμακας, π.χ. ένα 

εικονοστάσι, μέχρι και ολόκληρα κτιριακά συμπλέγματα, ακόμα και ιερές πόλεις 

(Hayden και Walker, 2013). 

Η ταυτοτική υβριδικότητα, βέβαια, δεν διαμορφώνεται εν κενώ· εκτός από 

χρόνο, χρειάζεται και χώρο για να τη φιλοξενήσει. Στις περιπτώσεις που 

εξετάζονται εδώ, ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται από την τοπικότητα της 

θρησκειοτοπίας. Από την έρευνα προκύπτει πως στοιχεία της υβριδικής 

ταυτότητας που αναδύεται από την εν γένει μεταναστευτική εμπειρία, 

αποτυπώνονται στην αισθητική των αντιστοίχων ενοριών· οι ίδιες οι ενορίες 

μεταναστευτικών διασπορικών κοινοτήτων, υπερβαίνουν τα άλλοτε παγιωμένα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Μάλιστα, επικαιροποιούν την αντίληψή τους 

περί συλλογικής ταυτότητας και γενικότερα του αισθήματος του ανήκειν και την 

επικοινωνούν έμμεσα ή άμεσα, εκούσια ή ακούσια στη δημόσια σφαίρα. 

Συνοπτικά, υβριδική συλλογική ταυτότητα, ειδικότερα εκείνη που μας απασχολεί 

εδώ, μπορεί να θεωρηθεί εκείνη η οποία έχει επηρεαστεί από «ξένα» δομικά 

πολιτισμικά στοιχεία, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο που εμφορείται πλέον 

και από αυτά, χωρίς να έχει απορρίψει τα θεμελιώδη δικά της χαρακτηριστικά, 

παρουσιάζοντας έτσι μια φυσιογνωμία η οποία διαφοροποιείται από το μοντέλο 

που, τηρουμένων των αναλογιών, επικρατεί στη χώρα προέλευσης. Αναγνωρίζω 

βέβαια πως η έννοια της ταυτότητας είναι προβληματική και η σχετική 

βιβλιογραφία ασχολείται εκτεταμένα με αυτή την διάσταση (π.χ. Brubaker και 

Cooper, 2000, ή Adams, 2006, κλπ.), αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να 

σχηματοποιήσουμε για πρακτικούς λόγους.  

Οι περιπτώσεις οι οποίες εξετάζονται εδώ, είναι εκείνες των Ελλήνων της 

διασποράς της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, συγκεκριμένα των 

θρησκειοτοπιών τους, όπως τις ορίσαμε νωρίτερα. Οι εν λόγω διασπορικές 

κοινότητες συγκροτήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών του 1950 και 1970, και 

σταδιακά συναποτέλεσαν κατά τόπους ελληνικές ορθόδοξες μεταναστευτικές 

θρησκειοτοπίες. Και στις δύο περιπτώσεις, ο θεσμός της Εκκλησίας αποτέλεσε 

διαχρονικά κεντρικό σημείο αναφοράς της ζωής της κοινότητας, αφού μοιράζονται 

από κοινού το συλλογικό τους μεταναστευτικό βίωμα και το αφήγημά του, από 
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την αναχώρηση και τον αποχωρισμό από τον τόπο προέλευσης και το οικείο 

περιβάλλον, ως την εγκατάσταση και ένταξη στην αλλοδαπή (Trantas, 2019). 

Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί πως οι θρησκειοτοπίες που μας ενδιαφέρουν 

εδώ, δεδομένου ότι αναδύθηκαν μέσα από τη συγκρότηση μεταναστευτικών 

κοινοτήτων μεταξύ των δεκαετιών 1950-1970, δεν διέπονται από τη 

μετακινησιμότητα και ρευστότητα που χαρακτηρίζει τα μεταναστευτικά ρεύματα 

από την περίοδο της παγκοσμιοποίησης, και βέβαια τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

και έπειτα. Η αβεβαιότητα για το μέλλον και η ανασφάλεια πως η παραμονή στην 

αλλοδαπή θα ήταν μάλλον βραχυπρόθεσμη, καθιστούσε τους μετανάστες 

περισσότερο ευάλωτους και μεγιστοποιούσε τις ανάγκες τους για σταθερές, όπως 

η εκκλησία, σε έναν κόσμο αποτελούμενο από μεταβλητές και ερωτηματικά. Στο 

μέλλον, παρά την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η εκκλησία 

διατήρησε τον κεντρικό ρόλο της στην κοινοτική μεταναστευτική ζωή, και 

μάλιστα εξακολουθεί να συνδιαμορφώνει τη συλλογική αντίληψη αυτοεικόνας 

και ταυτότητας (Trantas και Tseligka, 2016). Παρενθετικά θα πρέπει να αναφερθεί 

πως γενικότερα ο Ελληνισμός της διασποράς αντιμετώπισε σκληρές συνθήκες 

διαβίωσης, καθώς και απόρριψη – ακόμη και ρατσισμό – από τις κοινωνίες των 

χωρών υποδοχής, σε πολλές από τις οποίες κατείχαν ούτως ή άλλως κατώτερη 

κοινωνική θέση, πράγμα που ισχύει πολύ περισσότερο για τις πρώτες γενιές 

μεταναστών (Tziovas, 2008). Οι πολυεπίπεδες διακρίσεις, θεσμικές και μη, 

ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα της Εκκλησίας ως καταφυγίου και 

ασφαλούς χώρου. Πάντως, με την πάροδο του χρόνου και την ένταξή τους στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή της αλλοδαπής, η αίσθηση ταυτότητας και κατ’ 

επέκταση αυτή του ανήκειν, εμποτίστηκαν από την επιδραστική μεταναστευτική 

εμπειρία, η οποία προσέδωσε στη συλλογική αυτοεικόνα ένα επιπλέον επίπεδο 

ταυτότητας, το οποίο συνεισφέρει στη συνολική σύνθεση που συνιστά την 

αντίληψη του συλλογικού εαυτού. Το εν λόγω υπερεθνικό επίπεδο προστίθεται 

στο εθνικό, το τοπικό, κ.ο.κ. 

Απτά δείγματα του φαινομένου αυτού εντοπίζονται στη δημόσια σφαίρα και 

πιο συγκεκριμένα στην θρησκευτική, εκκλησιαστική αισθητική των αντιστοίχων 

θρησκειοτοπιών. Σαν σύνολα συμβολισμών αναδεικνύουν μια τυπολογία 

υβριδικής ταυτότητας, ενδεικτικής μιας μεταβλητότητας που επιτρέπει τη 

δημιουργική σύνθεση απαραίτητων –και μη– συστατικών στοιχείων ενός διαρκώς 

«υπό κατασκευή» αυτοπροσδιορισμού. Βασικό επιχείρημα του παρόντος κειμένου 

είναι πως το συλλογικό ταυτοτικό αφήγημα, καθώς και η υβριδική μεταναστευτική 

αυτοεικόνα είναι ανιχνεύσιμη και ερμηνεύσιμη σε αυτές τις θρησκειοτοπίες 

(Trantas και Tseligka, 2016). Η αναδυόμενη υβριδικότητα δεν είναι ούτε ενιαία 

ούτε ομοιογενής και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως όμως, από τον 

τόπο και τον χρόνο: Ο τόπος προέλευσης (χώρα, περιοχή κ.ο.κ.), ο συγκεκριμένος 

τόπος προορισμού και εγκατάστασης, αλλά τόσο η χρονική περίοδος της 

μετανάστευσης, όσο και η διάρκειά της αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη 

διαμόρφωση του μεταναστευτικού αφηγήματος. Αυτό αντανακλάται και στα 

εκφραστικά μέσα και την αντίστοιχη Εκκλησιαστική αισθητική των κατά τόπους 

κοινοτήτων, αφού παρουσιάζουν μεν ομοιότητες, αλλά και διαφορές (Trantas, 

2019, 2020). 

Κεντρική έννοια εδώ αποτελεί ο όρος εκκλησία, αφού η ετυμολογική του 

σημασία συναντά τη θρησκευτική σε μια ταυτολογία, τελικά, όπως προκύπτει από 
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τη ζωή των ως άνω κοινοτήτων. Δηλαδή, το κοινό αφήγημα κοινότητας και 

ενορίας, η οποία αποτελεί επίκεντρο της κοινωνικής ζωής της κοινότητας, 

συνδιαμορφώνεται από τους δύο θεσμούς και ενσαρκώνεται μέσω της υλικότητας 

και της αισθητικής στους τόπους λατρείας και ενοριακών δραστηριοτήτων. 

Πρέπει να επισημανθεί εδώ, πως αυτοί οι τόποι και χώροι δεν αποτελούν έναν 

παθητικό καμβά αποτύπωσης της συλλογικής εμπειρίας, αφού συντελούν στην 

αναπαραγωγή και διαιώνιση ενός αφηγήματος· άλλωστε είναι μέρος του αφού 

φιλοξενούν σχετικές δραστηριότητες, συνεπώς με αυτόν τον τρόπο το επηρεάζουν. 

Θα πρέπει βέβαια να διευκρινίσουμε πως ο υβριδικός, και από αισθητικής 

απόψεως ανιχνεύσιμος, χαρακτήρας των θρησκειοτοπιών στις οποίες 

επικεντρώνεται το άρθρο, δεν πρέπει να ερμηνευτεί σαν συγκριτιστική τάση. Εδώ 

πρόκειται για ένα sui generis ταυτοτικό, διαθρησκειακό αλλά όχι δογματικό ή 

εκκλησιαστικό αμάλγαμα, το οποίο συχνά επεβλήθη από τις περιστάσεις, χωρίς 

βέβαια αυτό να αποτελεί τη μόνη αλλά ούτε και την κύρια εξήγηση του 

φαινομένου της  υλικής και αισθητικής αποτύπωσης της υβριδικότητας. Το εν 

λόγω φαινόμενο λοιπόν, είναι ενδεικτικό μιας συνύπαρξης που υπερβαίνει τα 

στερεότυπα και παγιωμένα στεγανά περί ταυτότητος, αφού επιτρέπει σε 

προηγουμένως «ξένες», με την έννοια της ετερότητας, προσλαμβάνουσες, να 

συνυπάρξουν με οικείες, κάτω από την ίδια στέγη. Άλλοτε ρωμαιοκαθολικοί, 

αγγλικανικοί και προτεσταντικοί ιεροί ναοί φιλοξένησαν κατά καιρούς 

ελληνορθόδοξες ενορίες οι οποίες κάλυψαν έτσι τις πνευματικές και λατρευτικές 

τους ανάγκες. Πολλοί μάλιστα μετατράπηκαν με την πάροδο του χρόνου σε 

ελληνορθόδοξους ναούς, είτε μέσω μακροπρόθεσμης ενοικίασης είτε μέσω 

αγοράς. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο παρατηρείται η συνύπαρξη διαφορετικών 

Χριστιανικών δογμάτων μέσα από τον έμμεσο διάλογο μεταξύ συμβολικών 

συνόλων, αισθητικής και αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο, 

όπως προκύπτει από την εν λόγω αισθητική, είναι η απορρόφηση και 

οικειοποίηση τοπικών στοιχείων και επιρροών, είτε σε επίπεδο αρχιτεκτονικής 

είτε ακόμα και θεματικών ενοτήτων εντός του αγιογραφικού προγράμματος 

(Trantas, 2020).  

Εξετάζοντας την τοπικότητα των μεταναστευτικών θρησκευτικοπολιτισμικών 

συγκροτήσεων, παρατηρεί κανείς πως συνιστούν τόπους μνήμης, «lieux de 

mémoire». Οι τελευταίοι, αποτελούν μέσω της υλικότητάς τους και των 

εκφραστικών της μέσων, την ενσάρκωση της συνείδησης της μνήμης, και 

απαντάται ως επί το πλείστον σε Δυτικές κοινωνίες και γενικότερα όπου η ρήξη 

ανάμεσα στο παλιό και το νέο, την παράδοση και τη νεωτερικότητα έχει εμπεδωθεί 

(Nora, 1989). Αυτή η υλικότητα αποτελεί πηγή νοήματος και νομιμοποίησης της 

εκάστοτε κοινότητας ως θρησκειοτοπίας. Τα σύνολα και οι σχηματισμοί 

συμβόλων, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, αντανακλούν κοινωνικές, 

πολιτισμικές, πολιτικές μεταβολές κ.α. αφού συνιστούν κατ’ εξοχήν 

κωδικοποιήσεις σημαινόντων. Δηλώνουν και υπονοούν μεταξύ άλλων, κυριότητα, 

αίσθηση ταυτότητας, ετερότητας, ανήκειν, και γενικότερα αποδίδουν περιεχόμενο 

και νόημα (Foret, 2009). Η προβολή στη δημόσια σφαίρα της κουλτούρας και του 

νοήματος που τη διατρέχει είναι αυτονόητη, «η κουλτούρα είναι δημόσια γιατί 

δημόσιο είναι και το νόημα» (Geertz, 1973, σ. 12). Δεν είναι λοιπόν καθόλου 

αφύσικο πως έμμεσα ή άμεσα, εκούσια ή ακούσια, θρησκευτικοί και ιεροί 

συμβολισμοί επικοινωνούν προς τους «έξω» συλλογικά ήθη και κοσμοθεωρίες – 
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εν τέλει πτυχές μιας πολιτισμικής, ταυτοτικής φυσιογνωμίας. Οι συμβολισμοί 

άλλωστε είναι αντιπροσωπευτικοί νοήματος ανεξαρτήτως θρησκευτικότητας: 

συνδέουν την οντολογική και κοσμολογική διάσταση με την αισθητική και τα ήθη 

(Geertz, 1973, σ. 12). 

Μέσω των συμβόλων, η παράδοση αποκτά συνέχεια. Η παράδοση είναι μια 

διαγενεακή κληρονομιά που προσδίδει νομιμότητα, συνέχεια, αλλά και 

υποχρεώσεις του παρόντος και του μέλλοντος χρόνου έναντι του παρελθόντος, 

από όπου η ίδια η παράδοση προέρχεται. «Η πράξη της εκ νέου μετάδοσης –η 

αέναη παράδοση της σκυτάλης στις μελλοντικές γενιές– συμπυκνώνει το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε μια εξιδανικευμένη κατάσταση αχρονίας» 

(Engler, 2005, σ. 373). Μέσω αυτής της χρονικής συμπίεσης το παρελθόν 

υφίσταται μια διαδικασία συνεχούς αναδιάρθρωσης λόγω της ρευστότητας του 

παρόντος και των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών και απαιτήσεων 

οποιουδήποτε δεδομένου παρόντος. Στο ίδιο πνεύμα, αξίζει επίσης να σημειωθεί 

ότι η διαχρονικότητα κάθε κοινότητας και του φαντασιακού της, δεν λειτουργεί 

μόνο ως μέσο για την κατάδυση του ατόμου στην ομαδική ταυτότητα και, τελικά, 

τη διαιώνιση του πρώτου μέσω του τελευταίου. Η σύγκλιση του παρελθόντος με 

το παρόν μιας κοινότητας μεταδίδει και βλασταίνει νόημα τόσο για το παρόν όσο 

και για μέλλον (Engler, 2005).  

Θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε πως η προσαρμοστικότητα της 

αισθητικής της Βυζαντινής και μετά-Βυζαντινής αγιογραφικής και αρχιτεκτονικής 

παράδοσης δεν είναι ασυνήθιστη, κατά συνέπεια η ανάλογη προσαρμοστικότητα 

που παρατηρείται στην αλλοδαπή είναι αναμενόμενη. Το φαινόμενο χρονολογείται 

από τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους στην ελληνική χερσόνησο, στα πλαίσια της 

ανταγωνιστικής επαφής μεταξύ παγανιστικών και χριστιανικών θρησκειοτοπιών, 

όπου η επέκταση του χριστιανισμού είχε ως αποτέλεσμα την απαλλοτρίωση 

υλικών που προηγουμένως ανήκαν σε ειδωλολατρικούς ναούς και ιερά. Αντίθετα, 

στους οθωμανικούς χρόνους (1453-1830) το ελληνικό αισθητικό στοιχείο 

εισάγεται στην ορθόδοξη θρησκευτική τέχνη με την απεικόνιση αξιόλογων 

μορφών της αρχαιότητας (Makrides, 2009). Παραδείγματα στοιχείων 

προσαρμοστικότητας είναι επίσης ανιχνεύσιμα στην ορθόδοξη αρχιτεκτονική, 

ιδίως στην καινοτόμο ιδιοποίηση ειδωλολατρικών αντικειμένων και στην μάλλον 

φιλελεύθερη ερμηνεία των κανονικών περιορισμών, κρίνοντας από την απεικόνιση 

φανταστικών οντοτήτων, σε περιπτώσεις ορθόδοξης τέχνης και αρχιτεκτονικής 

του 12
ου

 αιώνα για παράδειγμα (Maguire, 1999). Στην πράξη, η αρχή της 

«οικονομίας» έχει εφαρμοστεί στην ουσία της ορθοδοξίας, αν και ποικίλα. Η 

εκάστοτε τοποθεσία, τα διαθέσιμα δομικά υλικά, το κλίμα κ.λπ., σε συνδυασμό με 

το στιλ και το γούστο του αρχιτέκτονα, συν-διαμόρφωσαν τις πρακτικές 

ναοδομίας με την πάροδο του χρόνου. Η σταθερά που διέπει τα αρχιτεκτονικά 

πρότυπα αφορούσε πάντα στις λειτουργικές και θεολογικές ανάγκες που πρέπει να 

εξυπηρετούνται από το κτίριο. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ο δυναμικός 

χαρακτήρας της βυζαντινής αισθητικής παράδοσης είναι σαφώς αισθητός 

(Ousterhout, 1996). Πιο συγκεκριμένα, οι επικρατούσες κοινωνικές, πολιτιστικές, 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες  στον εκάστοτε χρόνο και τόπο, τείνουν να 

βρίσκουν διέξοδο έκφρασης, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της θρησκευτικής υλικότητας 

(Trantas και Tseligka, 2016).  
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Και παρόλο που η προαναφερθείσα μεταβλητότητα και προσαρμοστικότητα 

είναι κάπως περιορισμένη στο νέο-Βυζαντινό μοντέλο που κυριαρχεί στα 

σύγχρονα, εγχώρια ελληνικά ορθόδοξα παραδείγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται 

από υψηλό βαθμό ομοιογένειας και αναπαραγωγής εκδοχών του, αυτό δεν 

συμβαίνει με τους χώρους λατρείας στις ορθόδοξες θρησκειοτοπίες του 

εξωτερικού, και συγκεκριμένα της ελληνικής διασποράς (Trantas, 2019). Εκεί, 

ειδικότερα δε στη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, εντοπίζεται μια πανσπερμία 

παραδειγμάτων σχετικοποίησης, μεταβλητότητας, υβριδικότητας, και εν τέλει 

αισθητικής μέσω της οποίας εκδηλώνονται τάσεις εμπλουτισμού και αναθεώρησης 

της αυτοεικόνας με «ξένα» στοιχεία. Θέματα λ.χ. με αναφορές στην τοποθεσία 

εγκατάστασης την οποία οικειοποιείται η αντίστοιχη θρησκειτοπία, τα οποία είναι 

αναγνωρίσιμα και στις δύο περιπτωσιολογικές μελέτες· άλλοτε σε γλωσσική 

μορφή, άλλοτε σαν απεικόνιση του τόπου εντός του αγιογραφικού προγράμματος, 

πρόκειται για μια αναδυόμενη τυπολογία. Το ίδιο, τηρουμένων των αναλογιών, 

ισχύει και για συμβιωτικές εκφράσεις αρχιτεκτονικής και συμβολικής αισθητικής. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολό τους οι εν λόγω θρησκειτοπίες δεν 

είναι εσωστρεφείς, δεν απευθύνονται αποκλειστικά στον εαυτό τους. Η παρουσία 

τους είναι εμφανέστατη σε συμβολικό επίπεδο στη δημόσια σφαίρα, με τη 

θρησκευτική αισθητική να αποτελεί από μόνη της μέσο επικοινωνίας. 

 

 

Καταληκτικό Σχόλιο 

 

Δεν θα ήταν άτοπο να θεωρήσουμε πως τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις 

ένταξης –όχι αφομοίωσης– στην αλλοδαπή και μιας συμβιωτικής διάθεσης 

μεταξύ ιδιοπροσωπιών, χωρίς αποκλεισμούς. Μάλιστα, πρόκειται για συλλογική 

συναίνεση ως προς μια σύνθετη και χωρίς αποκλεισμούς αίσθηση του ανήκειν 

που απορρέει από μια κοινή αντίληψη ταυτότητας. Εδώ ο χριστιανισμός, 

ευδιάκριτος στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα μέσω της υλικότητάς του, 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος. Η συνεισφορά του στο κτιστό περιβάλλον το 

οποίο αποτελεί μέσο θρησκευτικής και πολιτιστικής μνήμης, εκτός από την 

πολιτιστική κληρονομιά, μπορεί να εργαλειοποιηθεί ώστε να βοηθήσει στον 

εμπλουτισμό και την ανασύνθεση του μεταναστευτικού αφηγήματος. Το 

τελευταίο τείνει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης, του 

αυτοπροσδιορισμού και με αυτόν τον τρόπο συνδιαμορφώνει τη μονίμως-υπό-

κατασκευή αντίληψη συλλογικής ταυτότητας, δίνοντας έναυσμα για τον 

σχηματισμό ενός υβριδικού ταυτοτικού μοντέλου. Φαίνεται ότι η ετερόδοξη 

συμβίωση μπορεί να είναι παραγωγική από αυτή την άποψη, καθώς διευκολύνει 

την έκφραση αισθητικής μεταβλητότητας και του υβριδισμού που αναδύονται από 

τη συλλογική μεταναστευτική εμπειρία. Τα αντίστοιχα στοιχεία μαρτυρούν πως 

είναι υπαρκτή η δυναμική μιας αναδυόμενης μετά-εθνικής ταυτότητας, μέσα από 

μια όσμωση που καθιστά δυνατές τις πολυεπίπεδες αντιλήψεις ταυτότητας χωρίς 

αποκλεισμούς. 
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The purpose of this paper is not to present a thorough research analysis and the 

findings that it has produced, but rather, to offer an introductory overview of a 

project related to Greek migration, religiosity and self-perception, ultimately 

identity, in Greek, and hence engage the audience of the case-studies’ country of 

origin. The full title of this project is “Churches, Arks of Migratory Narratives: 

A Comparative Study of the Greek-Orthodox Religioscapes in Germany and 

Great Britain”; for brevity and practicality it is also known by the acronym 

“GO Religioscapes”
2
. All in all, the main argument of this paper, which has 

also been a central hypothesis in this study, is that through the materiality of the 

corresponding migrant and diasporic religioscapes, emerges a discernible 

pattern of hybridisation of their collective identity. 

 

Keywords: Greek Orthodoxy, church, religioscapes, migration, hybridity 
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Προετοιμάζοντας τις Κατώτερες Βαθμίδες Καθηγητών 

και τους Νέους Διδάσκοντες: Έναυσμα για Διδασκαλία 

και Μάθηση 
 

Ράσελ Γουάρταλσκι 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Νορθίστερν Ιλινόις, ΗΠΑ 

 

Νορίν Πάουερς 

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πανεπιστήμιο Νορθίστερν Ιλινόις, ΗΠΑ 

 

Έφη Παπουτσή Κριτικός 

Καθηγήτρια  & Πρόεδρος Τμήματος 

Πανεπιστήμιο Νορθίστερν Ιλινόις, ΗΠΑ 
 

Όλο το προσωπικό των κολλεγίων και των πανεπιστημίων αναζητά τρόπους για 

να βελτιώσει τις πρακτικές διδασκαλίας του. Ωστόσο, οι κατώτερες βαθμίδες 

καθηγητών και οι νέοι διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επιδεικνύουν 

μεγαλύτερο άγχος στην προετοιμασία και την προσαρμογή στους νέους ρόλους 

διδασκαλίας τους σε σχέση με τους πιο έμπειρους καθηγητές. Το άρθρο αυτό 

παρέχει σ’ αυτούς τους διδάσκοντες μια βάση για διάφορα πλαίσια μάθησης και 

δώδεκα καθιερωμένες τεχνικές διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη συμμετοχή φοιτητών όλων των ηλικιών και ακαδημαϊκών επιπέδων σε 

παραδοσιακά, διαδικτυακά, και υβριδικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: κατώτερες βαθμίδες καθηγητών, σχεδιασμός προγραμμάτων 

σπουδών, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, εξέλιξη προσωπικού, διδασκαλία 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η υποστήριξη της εξέλιξης και της ακαδημαϊκής επιτυχίας των φοιτητών 

είναι ο βασικός στόχος του διδακτικού προσωπικού και των διοικητικών που 

εργάζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το κατώτερο διδακτικό προσωπικό 

που επιδιώκει θέσεις ορισμένου χρόνου ή θέσεις καθηγητή πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης, η ιδέα να ξεκινήσει μια τέτοια νέα προσπάθεια μπορεί να είναι 

εξαιρετικά συναρπαστική και ικανοποιητική. Ωστόσο, λόγω περιορισμένης 

διδακτικής εμπειρίας, πολλοί νέοι διδάσκοντες διασχίζουν ένα άγνωστο τοπίο 

όταν ξεκινούν ένα τέτοιο ταξίδι (Antonio de Carvalho-Filho et al., 2019, Chase 

και Thiele, 2015, Gosling et al., 2020). Οι νέοι καθηγητές συχνά ξοδεύουν 

Επιστημονικό Άρθρο 
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υπερβολικό χρόνο στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και στην ανάπτυξη 

εργασιών, ενώ αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές μαθησιακές και επαγγελματικές 

ανάγκες των ενηλίκων φοιτητών (νεαρότερων και μεγαλυτέρων ηλικιών). Έτσι, οι 

ευκαιρίες για σκέψη και η δημιουργία διδακτικών πρακτικών με νόημα είναι 

ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των νέων διδασκόντων στους ρόλους 

διδασκαλίας τους (Antonio de Carvalho-Filho et al., 2019, Steinert et al., 2016). 

Όλα τα μέλη του προσωπικού, καθώς και το προσωπικό προγραμματισμού 

σπουδών πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελισσόμενες τάσεις εντός των 

αντίστοιχων κλάδων τους. Οι νέοι διδάσκοντες πρέπει να κατανοούν τα σύγχρονα 

τεχνολογικά εργαλεία για την αποτελεσματική διδασκαλία, ενώ ταυτόχρονα να 

αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες ακαδημαϊκές ανάγκες διαφορετικών ομάδων 

φοιτητών. Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα δύσκολα για αυτούς που προσπαθούν να 

προσαρμοστούν σε νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Η επινόηση 

νέων διαλέξεων μπορεί να είναι εξαιρετικά εκφοβιστική για τους «διεθνείς» 

διδάσκοντες που μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί σε μια χώρα και να έχουν αποδεχτεί 

μια ευκαιρία διδασκαλίας σε μια άλλη χώρα. Επιπλέον, οι νέοι καθηγητές πρέπει 

επίσης να αντιμετωπίσουν επιπρόσθετα πρότυπα και κανόνες που καθορίζονται 

από τα προγράμματά τους και τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη, και τυχόν 

απαιτήσεις που κρίνονται απαραίτητες από εξωτερικούς κυβερνητικούς φορείς 

(π.χ., κρατικά συμβούλια εκπαίδευσης, περιφερειακούς διαπιστευτές κ.λπ.). Ως εκ 

τούτου, η παροχή σαφών και σχετικών οδηγιών σε ένα ευρύ φάσμα φοιτητών δεν 

είναι μικρό επίτευγμα. Όπως ανέφερε ο Rapp (2014), «Κανένας φοιτητής δεν 

είναι ο ίδιος όσον αφορά τη διαδικασία σκέψης, τον τρόπο μάθησης, τις ικανότητες 

και τα ενδιαφέροντά του» (σ. 2). Οι νέοι διδάσκοντες λοιπόν ξοδεύουν συχνά 

περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά περίμεναν για να αναπτύξουν και να 

βελτιώσουν το διδακτικό τους χαρτοφυλάκιο (Gosling et al., 2020). Στην ουσία, 

πρέπει να καθορίσουν τις καταλληλότερες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης 

που επιφέρουν τον πιο σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στους φοιτητές για να 

υποστηρίξουν έτσι και τη δική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. 

Για πολλούς νέους διδάσκοντες, τα προγράμματα σπουδών από τα οποία 

αποφοίτησαν έκαναν περισσότερα για να τους προετοιμάσουν για τις σκληρές 

ερευνητικές δραστηριότητες, παρά για την πραγματικότητα της διδασκαλίας και 

άλλων πρωτοβουλιών όσον αφορά διοικητικά καθήκοντα και υπηρεσίες που 

σχετίζονται με τους διδακτικούς ρόλους περιορισμένης και πλήρους απασχόλησης 

τους στη σύγχρονη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Boettcher και Conrad, 2016, Chase 

και Thiele, 2015). Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Wilkerson και Irby (1998), «Με 

την πάροδο του χρόνου, η διδασκαλία έχει αναγνωριστεί ως μια ικανότητα που 

σχετίζεται με, αλλά  είναι διαχωρισμένη από, την εμπειρογνωμοσύνη του 

περιεχομένου» (σ. 388). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία, οι συγγραφείς 

συνέταξαν αυτό το άρθρο έτσι ώστε να επικεντρώνεται στην πρακτική για δύο 

λόγους. Ο πρωταρχικός λόγος είναι για να παρουσιάσουν στο κατώτερο 

ακαδημαϊκό προσωπικό και στους νέους διδάσκοντες βασικές πληροφορίες για 

την εύρεση πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης για τους φοιτητές τους. Ο 

δευτερεύων λόγος είναι για να παρουσιάσουν στο διοικητικό προσωπικό των 

κολλεγίων και των πανεπιστημίων (π.χ. συντονιστές ακαδημαϊκών προγραμμάτων 

σχολών, πρυτάνεις, κοσμήτορες, κ.λπ.), που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη 
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νέου διδακτικού προσωπικού, πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες 

ως έναυσμα για προγράμματα εξέλιξης προσωπικού. 

Παρόλο που αυτό το άρθρο δεν μπορεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα των 

εκπαιδευτικών πρακτικών που είναι κατάλληλες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ παρέχουν στους νέους 

διδάσκοντες μια βάση με την οποία θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να αναπτύσσουν 

ένα πρακτικό και σχετικό διδακτικό πακέτο. Επιπλέον, οι συγγραφείς αυτού του 

άρθρου πιστεύουν ότι οι πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης που παρουσιάζονται 

εδώ μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες ή να τροποποιηθούν σε μια παραδοσιακή 

τάξη, σε ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον ή σε υβριδικά περιβάλλοντα 

μάθησης όπου πραγματοποιούνται τόσο οι παραδοσιακές, όσο και οι διαδικτυακές 

μαθησιακές πρακτικές. Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με 

διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, διάφορα θέματα διδασκαλίας και πρακτικές 

τεχνικές διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια τάξη ή σε ένα 

διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον. 

 

 

Εκπαιδευτικά Πλαίσια 

 

Η σταδιοδρομία της διδασκαλίας και της μάθησης, ως πεδίο σπουδών, έχει 

ελκύσει σημαντική προσοχή. Οι κυβερνητικοί φορείς, οι οργανισμοί διαπίστευσης 

και το κοινό απαιτούν τώρα μεγαλύτερη διαφάνεια στη βελτίωση της διδασκαλίας 

και της μάθησης από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Παρόλο που 

υπάρχουν πολλές προοπτικές σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι 

ερευνητές σημειώνουν ότι οι διδάσκοντες πρέπει να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν 

εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στην έρευνα και να αφιερώσουν χρόνο 

στην πρακτική αυτενέργεια (Barkley et al., 2014). 

Η εκπαίδευση εξελίσσεται συνεχώς και αλλάζει, και οι διδάσκοντες πρέπει 

να είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες αλλαγές στην προσέγγισή τους ως προς τη 

σύνδεση με τους φοιτητές και τη διδασκαλία αυτών. Για τις κατώτερες βαθμίδες 

καθηγητών και διδασκόντων, τέσσερα στοιχεία είναι απαραίτητα για την 

αποτελεσματική μάθηση των φοιτητών (Fenstermacher και Richardson, 2005). 

Αυτά είναι: 

 

 Η προσπάθεια του φοιτητή 

 Το κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, συνομήλικοι, κοινότητα) 

 Η ευκαιρία για μάθηση 

 Η καλή διδασκαλία 

 

Η διδασκαλία αντιπροσωπεύει μόνο ένα από τα στοιχεία του καταλόγου. 

Ωστόσο, οι νέοι καθηγητές και διδάσκοντες μπορούν να ενισχύσουν την 

προσπάθεια των φοιτητών και να τους παρέχουν μια πιο αποδοτική ευκαιρία για 

μάθηση μέσα από διάφορα πλαίσια και τεχνικές διδασκαλίας. Ενώ η παραδοσιακή 

διάλεξη στην τάξη υπήρξε από καιρό η τυπική προσέγγιση για τη διδασκαλία των 

φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάλεξη αυτή έχει αναφερθεί ότι από 

μόνη της έχει «περιορισμένη αποτελεσματικότητα στο να βοηθήσει τους φοιτητές 
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να μάθουν» (Fink, 2013, σ. 3). Υπάρχει αναμφίβολα μια θέση για την παραδοσιακή 

διάλεξη στην τάξη στις επιλογές διδασκαλίας ενός καθηγητή, αλλά είναι 

απαραίτητες και άλλες προσεγγίσεις. Το πλαίσιο για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

ανανεώνονται συνήθως μέσω της έρευνας και βοηθούν τους διδάσκοντες στη 

δημιουργία δραστηριοτήτων στην τάξη, στη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς 

αποκλεισμούς και στην παρακίνηση των φοιτητών με τρόπους που είναι 

σύμφωνοι με τους μαθησιακούς στόχους και προοπτικές. Το πλαίσιο αυτό 

στηρίζεται στην γνωστική, ψυχολογική, και κοινωνιολογική έρευνα. 

 

Καθολικός Σχεδιασμός για Μάθηση 

 

Μια προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών όλων των φοιτητών μπορεί να 

ικανοποιηθεί μέσω του Καθολικού Σχεδιασμού για Μάθηση (ΚΣΜ), το οποίο 

είναι ένα πλαίσιο βελτιστοποίησης της διδασκαλίας και της μάθησης. Σύμφωνα με 

τους Rogers-Shaw et al. (2018), «Με το ΚΣΜ, εστιάζουμε στη μαθησιακή 

συνάφεια, την αξία και την αυθεντικότητα όσον αφορά τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των φοιτητών μέσω της ενσωμάτωσης πραγματικών καθηκόντων και 

της κατανόησης της σημασίας της ευελιξίας» (σ. 21). Το ΚΣΜ βασίζεται σε 

επιστημονικές γνώσεις για το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν και εξελίσσονται. Για 

τους διδάσκοντες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες πρακτικές 

διδασκαλίας για μαθησιακά περιβάλλοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ΚΣΜ 

είναι ένα πολύτιμο πλαίσιο για το «σχεδιασμό μαθημάτων με την πρόθεση να 

βοηθήσει κάθε φοιτητή να βρει τον τρόπο απόκτησης, δημιουργίας και χρήσης 

νέων γνώσεων που είναι κατάλληλες για τον ίδιο» (Rogers-Shaw et al., 2018, σ. 

21). Το ΚΣΜ επιτρέπει στους διδάσκοντες να παρουσιάζουν πληροφορίες με 

τρόπους που πλαισιώνουν τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης διαφορετικά. 

Ο «CAST», ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του ΚΣΜ, 

παρέχει ολοκληρωμένες οδηγίες για να βοηθήσει τους καθηγητές κατώτερων 

βαθμίδων και τους νέους διδάσκοντες να σκεφτούν το πρόγραμμα σπουδών και τα 

χαρακτηριστικά του κάθε μαθήματος. Ο Novak (2016) πρότεινε τρεις κατευθυντήριες 

γραμμές συμβουλών που περιλαμβάνουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του 

ΚΣΜ, όπως (1) αφοσίωση, (2) αναπαράσταση, και (3) δράση και έκφραση. Μέσα 

σε καθεμία από τις οδηγίες αυτές, οι διδάσκοντες βρίσκουν επιπρόσθετα σημεία 

που τους ωθούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις εμπειρίες τους στην τάξη. 

 

Κατευθυντήρια Γραμμή 1: Αφοσίωση 

Η πρώτη οδηγία ωθεί τους διδάσκοντες να σκεφτούν ή να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες για: 

 

 Προώθηση προσδοκιών μαθημάτων και ανάπτυξη πρακτικών 

προβληματισμού και αυτοαξιολόγησης. 

 Προώθηση της συνεργασίας, παρέχοντας παράλληλα σχόλια από ειδικούς. 

 Βελτιστοποίηση της αυτονομίας των φοιτητών, και διασφάλιση της 

συνάφειας του υλικού/εργασιών των μαθημάτων. 

 

 

https://udlguidelines.cast.org/
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Κατευθυντήρια Γραμμή 2: Αναπαράσταση 

Η δεύτερη οδηγία ωθεί τους διδάσκοντες να σκεφτούν ή να δημιουργήσουν 

ευκαιρίες για: 

 

 Προώθηση σχέσεων μεταξύ ιδεών και μεγιστοποίηση της μετάδοσης και 

της γενίκευσης της γνώσης. 

 Κατανόηση του λεξιλογίου και των συμβόλων, ενώ παράλληλα 

απεικονίζονται νέες ιδέες μέσω διαφόρων μέσων. 

 Διάφορους τρόπους εμφάνισης νέων πληροφοριών και εναλλακτικών 

λύσεων για ακουστικές και οπτικές πληροφορίες. 

 

Κατευθυντήρια Γραμμή 3: Δράση και Έκφραση 

Η τρίτη οδηγία παροτρύνει τους διδάσκοντες να σκεφτούν ή να 

δημιουργήσουν ευκαιρίες για: 

 

 Προώθηση κατάλληλου πλαισίου στόχων και μεγιστοποίηση του 

σχεδιασμού και της στρατηγικής ανάπτυξης.  

 Προώθηση της επικοινωνίας μέσω πολλαπλών μέσων, ενώ ταυτόχρονα 

χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία για κατασκευή και σύνθεση. 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε υποστηρικτικές τεχνολογίες και εργαλεία. 

 

Το ΚΣΜ μπορεί να είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο υπό σκέψη για τους νέους 

διδάσκοντες κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ακαδημαϊκής εμπειρίας 

που ικανοποιεί τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών, με τους οποίους 

θα αλληλοεπιδράσουν (Burgstahler, 2015, National Center on Universal Design 

for Learning, 2011). 

 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 

Για πολλά χρόνια, η τάση στην εκπαίδευση για διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες έχει συμπεριλάβει άτομα με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Turner et al., 2017). Πολλοί 

διδάσκοντες δεν έχουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ή κατάρτιση για τη διδασκαλία 

φοιτητών, των οποίων οι μαθησιακές ανάγκες μπορεί να διαφέρουν από το 

κανονικό. Επίσης, οι διδάσκοντες που είναι καλά εκπαιδευμένοι στους τομείς των 

ατομικών τρόπων μάθησης, των προτιμήσεων και των αναγκών, από προηγούμενες 

εμπειρίες εκπαίδευσης/ζωής όσον αφορά τους φοιτητές αυτούς και τα 

χαρακτηριστικά των ιδιαίτερων ικανοτήτων των φοιτητών αυτών (Chu και Garcia, 

2018), ενδέχεται να μην έχουν συνεχή πρόσβαση σε πόρους σε όλα τα 

εκπαιδευτικά πλαίσια. Επιπλέον, το περιβάλλον και το πλαίσιο επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά ενός ατόμου και πρέπει να εξετάζονται ρητά στη μάθηση, την 

απόδοση και τον σχεδιασμό. Η έρευνα στην εκπαίδευση δείχνει ότι ο τρόπος 

κατασκευής του μαθησιακού περιβάλλοντος σχετίζεται στενά με τη σύνδεση 

(Wiatrowski et al., 1983). Οι προσωπικές και συναισθηματικές συνδέσεις των 

φοιτητών με τους διδάσκοντες είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμετοχή των 

πρώτων στη διαδικασία της μάθησης. Η χρήση ενός σχετικού και αυθεντικού 
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προγράμματος σπουδών ως κίνητρο είναι ζωτικής σημασίας για το σύνολο των 

φοιτητών με διαφορετικές ιδιαιτερότητες στην τάξη. 

Ένας τρόπος για την προστασία της επιτυχημένης εκπαίδευσης για όλους 

τους φοιτητές είναι η χρήση Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ). Η ΔΔ είναι 

ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις βασικές αρχές του ΚΣΜ. Χρησιμοποιώντας 

μια σειρά διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν 

το νέο περιεχόμενο, οι διδάσκοντες προσεγγίζουν όλους τους φοιτητές στην τάξη 

τους. Αυτή η μορφή υποστήριξης διασφαλίζει ότι ανεξάρτητα από τις μαθησιακές 

προτιμήσεις, τις εμπειρίες και τα γνωστικά γνωρίσματα  μάθησης των φοιτητών, 

οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη μάθηση μέσω προσεγγίσεων που καλύπτουν τις 

ατομικές τους ανάγκες. Όταν υλοποιείται από διδάσκοντες, η ΔΔ βελτιώνει τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα των ατόμων με ιδιαιτερότητες και ωφελεί όλους τους 

φοιτητές, καθώς προσαρμόζει τους τρόπους μάθησης με ολόκληρο το φάσμα των 

μαθησιακών αναγκών που είναι εμφανές στο συμβατικό περιβάλλον της τάξης. 

Η εφαρμογή της ΔΔ στην τάξη δημιουργεί ένα μοναδικό μαθησιακό 

περιβάλλον για κάθε φοιτητή, το οποίο αποτελεί μέρος της δύναμης της ΔΔ. Η 

χρήση αποτελεσματικής διδασκαλίας στην προσέγγιση όλων των συμμετεχόντων 

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 

προσοχής των φοιτητών. Οι Basit et al. (2006) διαπίστωσαν ότι οι φοιτητές είναι 

πιο πιθανό να παρατήσουν τα ακαδημαϊκά τους προγράμματα εάν τα πιθανά 

προβλήματα μάθησης δεν εντοπιστούν νωρίς. Επίσης, βοηθώντας τους φοιτητές 

με εξατομικευμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, 

ενθαρρύνουν την δημιουργία εμπιστοσύνης και διασφαλίζουν τη συμμέτοχή τους 

(Vygotsky, 1978), η οποία περιλαμβάνεται στις αρχές της ΔΔ, κατάλληλες για 

χρήση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Turner et al., 2017).  

 

Εκμάθηση Βασισμένη στην Επίλυση Προβλημάτων 

 

Η Εκμάθηση Βασισμένη στην Επίλυση Προβλημάτων (ΕΒΕΠ), από το 

σχεδιασμό της, είναι επικεντρωμένη στους φοιτητές και καθοδηγείται από τους 

φοιτητές. Όπως η ΔΔ και το ΚΣΜ, επιτρέπει στον διδάσκων να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των φοιτητών με διάφορους τρόπους. Η ΕΒΕΠ εφαρμόστηκε για 

πρώτη φορά στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου «McMaster» πριν από 

περίπου τέσσερις δεκαετίες για να βοηθήσει μη παραδοσιακούς φοιτητές ιατρικής 

(Padmavathy και Mareesh, 2013). Με αυτό το μοντέλο, οι φοιτητές ιατρικής 

εισάγονται σε ένα πραγματικό ιατρικό πρόβλημα, χωρίζονται σε ομάδες και τους 

δίνεται χρόνος να χρησιμοποιήσουν τις τρέχουσες ιατρικές γνώσεις τους για να 

συνεργαστούν και να ερευνήσουν πρόσθετες πληροφορίες για την επίλυση του 

προβλήματος. Η ΕΒΕΠ συνέβαλε στη μείωση του συνολικού χρόνου που 

αφιερώθηκε στις διαλέξεις, ενώ ταυτόχρονα αύξησε τις αλληλεπιδράσεις των 

φοιτητών με προσομοιώσεις. Οι φοιτητές γίνονται ενεργοί συνεργάτες, 

συνεισφέροντας στην λύση προβλημάτων, χρησιμοποιώντας αυτήν την 

προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης (Ali et al., 2010). Ο ρόλος του διδάσκοντος 

είναι να χρησιμεύσει ως διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, 

προσφέροντας καθοδήγηση όταν είναι απαραίτητο (Gordon et al., 2001). Ένα 

καλό μοντέλο μάθησης όπως η ΕΒΕΠ, θα μπορούσε να είναι σχετικό και 
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εφαρμόσιμο σε πολλούς κλάδους ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη 

και τη δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων (Amalia et al., 2017). 

Η ΕΒΕΠ έχει αποδειχθεί χρήσιμη για την επίδοση των φοιτητών. Αυτή η 

προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης παρέχει στους φοιτητές το απαραίτητο 

περιθώριο για να αντιμετωπίσουν και να προβληματιστούν σχετικά με νέες 

γνώσεις για τη γνωστική ανάπτυξη, ειδικά στις θετικές επιστήμες, όπως τα 

μαθηματικά (Ali et al., 2010), τη βιολογία, τη χημεία και τη φυσική (Gordon et al., 

2001, Lambros, 2004). Η ΕΒΕΠ παροτρύνει τους φοιτητές να αλληλοεπιδράσουν 

με άλλους φοιτητές διευρύνοντας την κοινωνική και αναπτυξιακή προοπτική 

μέσω της σύνδεσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας (Boaler, 2019) σε ό,τι 

αφορά τη νέα γνώση. Η ΕΒΕΠ παρέχει μια συναρπαστική προσέγγιση για την 

ανακάλυψη νέων γνώσεων και την ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών για 

κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων σε πραγματικές εφαρμογές. Καθώς οι 

διάφοροι οργανισμοί καλλιεργούν το πνεύμα της συνεργασίας, αυτές οι δεξιότητες 

θα προετοιμάσουν τους φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 21
ου

 

αιώνα, και να τους γίνει συνήθεια η διά βίου μάθηση. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι 

διδάσκοντες πρέπει να οικοδομήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα μέσω πρακτικών 

που επιτρέπουν στους φοιτητές να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό τους και να 

ασχοληθούν ενεργά με νέες ιδέες. Η έκθεση των φοιτητών στις αρχές της ΕΒΕΠ 

έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα επιτεύγματα των φοιτητών, καθώς εμπλέκει 

τους φοιτητές σε δραστηριότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. 

 

 

Διδακτικοί Προβληματισμοί  

 

Δουλεύοντας με Φοιτητές Κανονικής Ηλικίας 

 

Τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης 

από την ίδρυσή τους κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες των φοιτητών κανονικής 

ηλικίας. Η ηλικία είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που έχει επηρεάσει τον 

τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές ταξινομούνται σε τέτοια πλαίσια. Η βασική 

βιβλιογραφία στις Ηνωμένες Πολιτείες ορίζει τους φοιτητές κανονικής ηλικίας 

συνήθως μεταξύ 18-24 ετών (Soares et al., 2017). Ενώ η ηλικία είναι το 

πρωταρχικό χαρακτηριστικό της διάκρισης των φοιτητών κανονικής ηλικίας (18-

24 ετών) από τους ενήλικες φοιτητές (25 ετών και άνω), άλλα χαρακτηριστικά 

διαχωρίζουν περαιτέρω τις δύο ομάδες φοιτητών. Ο Choy (2002, p. 1) ανέφερε ότι 

οι φοιτητές κολλεγίου κανονικής ηλικίας «αποκτούν απολυτήριο λυκείου, 

εγγράφονται σε πλήρη φοίτηση αμέσως μετά το τέλος του λυκείου, εξαρτώνται 

από τους γονείς τους οικονομικά και είτε δεν εργάζονται κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, είτε ημιαπασχολούνται». Αυτοί οι φοιτητές έχουν περιορισμένες 

εμπειρίες όσον αφορά την εργασία και τη ζωή και εξαρτώνται από τους γονείς ή 

τους κηδεμόνες τους οικονομικά. Αυτά τα σημεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για 

τους νέους καθηγητές, καθώς οι ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης αυτών των 

φοιτητών είναι διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων. Έτσι, οι διδάσκοντες 

πρέπει να αναπτύξουν ένα ισχυρό πρόγραμμα διδασκαλίας για να μεταδώσουν 

νέες ιδέες και σκέψεις σε αυτούς τους φοιτητές που μπορεί να έχουν μικρότερη 

εμπειρία από τους πιο ώριμους. 



Τόμ. 1, Τεύχ. 2                       Γουάρταλσκι κ.ά: Προετοιμάζοντας τις Κατώτερες Βαθμίδες... 

 

 

 118   

Δουλεύοντας με Ενήλικες Φοιτητές 

 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις τελευταίες δεκαετίες, οι ενήλικες φοιτητές 

αυξάνονται συνεχώς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Hussar και Bailey, 2014). Οι 

ενήλικες επιδιώκουν τριτοβάθμια εκπαίδευση αργότερα στη ζωή τους για 

διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Ορισμένα χαρακτηριστικά 

διακρίνουν τους ενήλικες από τους φοιτητές κανονικής ηλικίας. Αυτά 

περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: (1) έχουν χαμηλή ίδια 

αποτελεσματικότητα, (2) ανταγωνίζονται για συναισθηματικές και κοινωνικές 

ανησυχίες, (3) φροντίζουν την οικογένεια, και (4)  διατηρούν την εργασία τους 

και έχουν οικονομική σταθερότητα (Soares et al., 2017, Terrell, 1990). Πριν από 

δύο ή τρεις γενιές, δεν ήταν παράλογο για πολλούς ενήλικες να διατηρούν μια 

συγκεκριμένη εργασία κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Ωστόσο, τις 

τελευταίες δεκαετίες, καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν μετατοπιστεί, 

η χρήση της τεχνολογίας έχει αυξηθεί και η παγκοσμιοποίηση έχει εδραιωθεί, 

πολλοί ενήλικες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση σταθερών θέσεων 

εργασίας και συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν τις απαραίτητες δεξιότητες που 

απαιτούνται για να πετύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό 

περιβάλλον (Kantrowitz, 2010). Οι ενήλικες επιδιώκουν την εκπαίδευση λόγω 

των τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών, οι οποίες ανάγκασαν πολλά άτομα 

να χρειάζονται πτυχία πανεπιστημίων στη συνέχεια για να παραμείνουν 

ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας (Heidkamp, 2013). 

Επί του παρόντος, οι ενήλικες φοιτητές αποτελούν περίπου το 35% του 

φοιτητικού σώματος σε προπτυχιακό επίπεδο και το μεγαλύτερο μέρος του 

φοιτητικού σώματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο (National Student Clearinghouse 

Research Center, 2019). Για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στατιστικά 

στοιχεία εγγραφής ενηλίκων φοιτητών (25-64 ετών) για το 2016 που παρέχονται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECET, 2016) 

έδειξαν ότι η συμμετοχή ενηλίκων φοιτητών στην επίσημη εκπαίδευση ποικίλλει 

από χώρα σε χώρα. Τα στατιστικά στοιχεία της ECET έδειξαν ότι η συμμετοχή 

των ενηλίκων φοιτητών κυμαινόταν από μόλις 1,5% στη Σλοβακία έως και 14,2% 

στη Φινλανδία. Οι ενήλικες επιδιώκουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αργότερα στη ζωή τους για διάφορους λόγους. Η υποστήριξη των 

ιδιαίτερων αναγκών των ενηλίκων φοιτητών είναι ζωτικής σημασίας για τα 

κολλέγια και τα πανεπιστήμια, η οποία θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των νέων 

διδασκόντων κατά την προετοιμασία μαθημάτων που επικεντρώνονται σε 

ενήλικες φοιτητές. Σε κάποια ιδρύματα, οι ενήλικες φοιτητές έχουν ξεπεράσει σε 

αριθμό τους κανονικούς φοιτητές που παρακολουθούν ακαδημαϊκά προγράμματα 

και έχουν γίνει η πλειοψηφία (Institute for Higher Education Policy, 2012, Soares 

et al., 2017). 

 

Διδασκαλία χωρίς Αποκλεισμό Φοιτητών 

 

Οι πρακτικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να αποτελούν μέρος 

του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης όλων των καθηγητών. Οι πρακτικές 

διδασκαλίας και μάθησης που επιλέγουν να εφαρμόσουν στα μαθησιακά τους 

περιβάλλοντα θα έχουν επιδράσεις σε όλους τους φοιτητές. Οι πρακτικές 
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διδασκαλίας χωρίς διαχωρισμούς προωθούν την ευαισθητοποίηση για την 

ποικιλομορφία και την ισότητα, η οποία ενισχύει την αποδοχή και προετοιμάζει 

τους φοιτητές για έναν πολύπλευρο κόσμο. Οι καθηγητές πρέπει να προσέχουν τις 

πρακτικές διδασκαλίας τους. Όπως αναφέρουν οι Ambrose et al. (2010, pp. 169-

170): 

 
Παρόλο που κάποιοι από εμάς ίσως επιθυμούν να θεωρήσουν τις τάξεις μας ως 

πολιτισμικά ουδέτερες ή να επιλέξουν να αγνοήσουν τις πολιτισμικές διαστάσεις, οι 

φοιτητές δεν μπορούν να ελέγξουν την κοινωνικό-πολιτισμική τους ταυτότητα στην 

πόρτα, ούτε μπορούν να ξεπεράσουν άμεσα το τρέχον επίπεδο ανάπτυξής τους…. 

Επομένως, είναι σημαντικό οι παιδαγωγικές στρατηγικές που εφαρμόζουμε στην τάξη 

να αντικατοπτρίζουν την κατανόηση της ανάπτυξης της κοινωνικής ταυτότητας, ώστε 

να μπορούμε να προβλέψουμε τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν στην τάξη και 

να δρούμε προληπτικά. 

 

Έτσι, οι διδάσκοντες πρέπει να δημιουργήσουν θετικά και επιβεβαιωτικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα για όλους τους φοιτητές. 

Οι βασιζόμενες στην ισότητα πρακτικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς 

απαιτούν από τους διδάσκοντες να εξετάσουν τις δικές τους προκαταλήψεις και 

προοπτικές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών τους. 

Η βασιζόμενη στην ισότητα διδασκαλία χωρίς αποκλεισμούς μπορεί επίσης να 

είναι ωφέλιμη για τους φοιτητές, καθώς τους βοηθά να βρουν συνάφεια στο 

περιεχόμενο των μαθημάτων και να αισθάνονται ανοιχτοί και άνετοι να 

εκφράσουν τις ιδέες τους στην τάξη. Όταν εφαρμόζονται πρακτικές διδασκαλίας 

χωρίς αποκλεισμούς, οι φοιτητές είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να μάθουν νέο 

περιεχόμενο και να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες. Μερικοί ακαδημαϊκοί 

έχουν θέσει στοχαστικές ερωτήσεις να σκεφτούν όλοι οι διδάσκοντες κατά την 

κατάρτιση των στρατηγικών διδασκαλίας τους. Συγκεκριμένα, οι Ambrose et al. 

(2010) καλούν τους διδάσκοντες να σκεφτούν πολλά σημαντικά ερωτήματα, 

όπως: 

 

 Πώς μπορούν οι δικές σας πολιτισμικές παραδοχές να επηρεάσουν τις 

αλληλεπιδράσεις σας με τους φοιτητές; 

 Πώς μπορεί το υπόβαθρο και οι εμπειρίες των φοιτητών σας να επηρεάσουν 

τα κίνητρα, την αφοσίωση και τη μάθηση στην τάξη σας; 

 Πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το υλικό των μαθημάτων, τις 

δραστηριότητες, τις εργασίες ή/και τις εξετάσεις ώστε να είναι πιο 

προσιτές σε όλους τους φοιτητές της τάξης σας; 

 

Οι διδάσκοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλούς πόρους που 

εστιάζουν σε πρακτικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίες δεν μπορούν 

να διερευνηθούν πλήρως στο πλαίσιο αυτού του άρθρου. Ωστόσο, οι διδάσκοντες 

θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί όταν εξετάζουν πρακτικές διδασκαλίας χωρίς 

αποκλεισμούς που σχετίζονται με το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών και 

των ασκήσεων της τάξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 

βασιζόμενων στην ισότητα πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς στο μαθησιακό 

περιβάλλον της τάξης, επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο και αυτόν τον ιστότοπο. 

https://bokcenter.harvard.edu/inclusive-teaching
https://www.learningforjustice.org/
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Δημιουργία Κοινότητας  

 

Κατά την ανάπτυξη ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο διδασκαλίας (π.χ. πρόσωπο με 

πρόσωπο, διαδικτυακός, υβριδικός), οι διδάσκοντες που είναι νέοι στους ρόλους 

διδασκαλίας τους πρέπει να λάβουν υπόψη τη σημασία της δημιουργίας και της 

διατήρησης της κοινότητας. Η έννοια της κοινότητας είναι κρίσιμη όταν 

συμμετέχουν ενήλικες φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με πολλές εμπειρίες 

ζωής, επειδή «οι ενήλικες φοιτητές θέλουν να μοιράζονται τις γνώσεις τους» με 

άλλους ανθρώπους σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια (Knowles et al., 2015, σ. 297). 

Όταν αυτοί οι φοιτητές μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους με άλλους, η 

έννοια της κοινότητας μπορεί να αρχίσει να καλλιεργείται. Συνεπώς, όταν 

συνδυάζεται με τη μάθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, η κοινότητα δημιουργεί 

ένα συνεργατικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας μεγαλύτερη πνευματική ικανότητα 

στους φοιτητές. Οι Wenger et al. (2002, p. 29) το ανέφεραν στην έρευνά τους και 

σημείωσαν ότι, «Η εκμάθηση είναι ένα ζήτημα του να ανήκεις και μια διανοητική 

διαδικασία». Γίνεται σαφές ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο από μόνο του δεν 

μπορεί να είναι η μόνη βάση για τη διδασκαλία. «Μαθαίνοντας μαζί σε μια 

μαθησιακή κοινότητα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν και να 

εμβαθύνουν τη μαθησιακή τους εμπειρία, να δοκιμάσουν νέες ιδέες μοιράζοντάς 

τις με μια υποστηρικτική ομάδα και να λάβουν κριτική και εποικοδομητικά 

σχόλια» (Palloff και Pratt, 2007). Κάποιος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι 

φοιτητές αναζητούν τρόπους για να εμπλουτίσουν την προσωπική τους ανάπτυξη 

και να βιώσουν μια μεγαλύτερη σύνδεση με άλλους. Ως εκ τούτου, οι νέοι 

διδάσκοντες πρέπει να σκεφτούν και να δημιουργήσουν χώρο για την οικοδόμηση 

μιας κοινότητας μεταξύ των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 

περιβαλλόντων (Banas και Wartalski, 2019). 

Απαιτούνται αρκετές διαστάσεις για τη δημιουργία μιας κοινότητας μεταξύ 

ατόμων σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια. Σύμφωνα με τον Rovai (2001, 2002), οι 

τέσσερις διαστάσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας κοινότητας 

περιλαμβάνουν, (α) το πνεύμα, (β) την εμπιστοσύνη, (γ) τις αλληλεπιδράσεις, και 

(δ) τις κοινές προσδοκίες. Η πρώτη διάσταση, το πνεύμα, εμπεριέχει έννοιες όπως 

η συνοχή, η σύνδεση και η φιλία μεταξύ των φοιτητών. Ο Rovai είπε ότι το 

πνεύμα επιτρέπει σε όλους τους φοιτητές να φροντίζουν και να «προκαλούν» ο 

ένας τον άλλον, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον φροντίδας. Η δεύτερη 

διάσταση, η εμπιστοσύνη, σχετίζεται με την υποστήριξη από τους άλλους 

φοιτητές. Ως εκ τούτου, ένα άτομο θα πρέπει να έχει εδραιώσει ένα επίπεδο 

αξιοπιστίας και συμπόνιας ώστε να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη με άλλους. Η τρίτη 

διάσταση, οι αλληλεπιδράσεις, αφορά σε ποιοτικές συνδέσεις μέσω της ανάθεσης 

διαφόρων καθηκόντων. Αυτή μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω της ανάθεσης 

ποικίλων ασκήσεων και εργασιών που στόχο έχουν τη δημιουργία σχέσεων. Η 

τελική διάσταση περιστρέφεται γύρω από τις προσδοκίες. Οι μαθησιακοί στόχοι 

που έθεσαν οι διδάσκοντες για τους φοιτητές θέτουν τις προσδοκίες που πρέπει να 

πετύχουν οι φοιτητές στην τάξη. Τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω μπορούν 

να εφαρμοστούν στην παραδοσιακή τάξη, σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, καθώς 

και στα υβριδικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 
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Εξατομίκευση της Μάθησης 

 

Εκτός από τους διάφορους τρόπους που συνθέτουν τη διδασκαλία και τη 

μάθηση στη σύγχρονη τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι φοιτητές θέλουν ουσιαστικές, 

σχετικές και ενδιαφέρουσες μαθησιακές εμπειρίες (Caffarella και Daffron, 2013, 

Knowles et al., 2015). Οι νέοι διδάσκοντες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 

επιθυμίες των φοιτητών και αυτές να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 

διαδικασία της μάθησης. Θα πρέπει να μπορούν να συνεργαστούν με τους 

φοιτητές ώστε να καθορίσουν τα μαθησιακά σχέδια και τους στόχους που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών. Έτσι, οι φοιτητές αναζητούν πιο 

αναδραστικές μαθησιακές εμπειρίες για την επίτευξη των ατομικών μαθησιακών 

τους στόχων. 

  

 

Οδηγίες Διδασκαλίας 

 

Οι διδάσκοντες κολλεγίων και πανεπιστημίων ενσωματώνουν ολοένα και 

περισσότερους τρόπους διδασκαλίας στην οργάνωση και το περιεχόμενο των 

μαθημάτων τους. Οι τρεις βασικοί τρόποι διδασκαλίας περιλαμβάνουν την 

παραδοσιακή, διαδικτυακή και υβριδική μάθηση. Αυτοί οι τρόποι διδασκαλίας 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για ενήλικες φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(Knowles et al., 2015). Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει τις πρακτικές 

διδασκαλίας για τους καθηγητές. Οι διαφορές που χαρακτηρίζουν τους τρεις 

τρόπους περιγράφονται παρακάτω. 

 

Παραδοσιακή Τάξη 

 

Ο πιο διαδεδομένος τύπος μάθησης που είναι γνωστός στους ενήλικες 

φοιτητές είναι η παραδοσιακή «δια ζώσης» τάξη. Σε αυτό τον τύπο οι φοιτητές 

και οι διδάσκοντες συναντιούνται στην πανεπιστημιούπολη (στον χώρο του 

κολλεγίου, κ.λπ.) σε κάποιο κοινό χώρο, σε τακτές ημέρες και ώρες. Αυτή η δομή 

μαθημάτων γίνεται λιγότερο δημοφιλής στους ενήλικες φοιτητές λόγω των 

προσωπικών και επαγγελματικών τους ευθυνών. Ωστόσο, οι παραδοσιακές αυτές 

τάξεις επιτρέπουν στους φοιτητές να επωφεληθούν πλήρως από τις διαπροσωπικές 

αλληλεπιδράσεις με άλλους φοιτητές και με τους διδάσκοντες. Πολλά 

παραδοσιακά ή «επιτόπια» μαθήματα χρησιμοποιούν επί του παρόντος κάποιο 

είδος συστήματος διαχείρισης μαθημάτων που ενσωματώνει ψηφιακές 

συγκεντρώσεις και εργαλεία επικοινωνίας μέσα στο περιβάλλον διδασκαλίας και 

μάθησης. 

 

Διαδικτυακά 

 

Μια άλλη σημαντική μέθοδος που είναι αποτελεσματική για τους ενήλικες 

φοιτητές είναι η ηλεκτρονική. Η δημοτικότητα αυτής της μεθόδου έχει αυξηθεί 

σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, όπου το μεγαλύτερο μέρος ή όλο το 

περιεχόμενο παραδίδεται στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν καθορισμένοι χώροι ή 

ώρες συναντήσεων, καθώς οι φοιτητές εργάζονται ανεξάρτητα ή συνεργατικά 
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καθ’ όλη τη διάρκεια. Οι φοιτητές κάνουν τα μαθήματα χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα διαχείρισης μάθησης (π.χ. «Desire2Learn», «Moodle», «Canvas» κ.λπ.), 

συνεργάζονται σε μικρές ομάδες όσον αφορά τις εργασίες και τις ασκήσεις και 

υποβάλλουν τη δουλειά τους όπως θα έκαναν και σε μια παραδοσιακή τάξη. 

Πολλές από τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, χαρακτηριστικές μιας 

παραδοσιακής τάξης, μπορούν να αναπαραχθούν σε κάποιο βαθμό και σε ένα 

σύγχρονο, διαδικτυακό μάθημα. Η συνάντηση με άλλα άτομα σε μια διαδικτυακή 

τάξη δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ των φοιτητών. Επίσης, οι διδάσκοντες έχουν 

γίνει πιο δημιουργικοί στη χρήση ενεργών στρατηγικών διδασκαλίας στο 

διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον. 

 

Υβριδικά  

 

Τα συνδυασμένα ή υβριδικά μαθήματα συνδυάζουν παραδοσιακές και 

διαδικτυακές μεθόδους για να παρέχουν μια ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία για 

όλους τους φοιτητές. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί την τεχνολογία για την 

προώθηση των καλύτερων στοιχείων της παραδοσιακής και διαδικτυακής 

μάθησης για δραστηριότητες και εργασίες. Τα υβριδικά μαθήματα χρησιμοποιούν 

ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης ως αποθετήριο για το υλικό των μαθημάτων, 

παρέχοντας παράλληλα διαδικτυακές συζητήσεις και εξετάσεις. Συνήθως, ο 

αριθμός των δια ζώσης συναντήσεων μειώνεται και ο αριθμός των διαδικτυακών 

συναντήσεων αυξάνεται. Έτσι, ο καθηγητής βρίσκει μια ισορροπία μεταξύ των 

συνεδριών με φυσική παρουσία και των διαδικτυακών. Αυτή είναι μια τέλεια 

μέθοδος για χρήση με μια προσέγγιση «εναλλασσόμενης διδασκαλίας» (flipped 

classroom). Ένα σημαντικό μέρος της μάθησης γίνεται από τους φοιτητές εκτός 

τάξης πριν από την προγραμματισμένη φυσική συνάντηση. Οι φοιτητές 

αναμένεται να εργάζονται σε εικονικές δραστηριότητες τακτικά. 

 

 

Πρακτικές Τεχνικές Διδασκαλίας 

 

Πολλές φορές οι νέοι διδάσκοντες αναλαμβάνουν το νέο τους ρόλο χωρίς 

προηγούμενη διδακτική εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη τον γνωστικό τομέα της 

μάθησης, όπως σημειώνεται στην ενημερωμένη έκδοση της ταξινόμησης Μπλουμ 

(Bloom) (Anderson και Krathwohl, 2001), έξι επίπεδα κατανόησης βοηθούν τους 

φοιτητές να οδηγηθούν από τη βασική κατανόηση στην προχωρημένη πρακτική 

δεξιοτήτων και περιεχομένου. Η Εικόνα 1 δείχνει τα επίπεδα της ταξινόμησης 

Μπλουμ σε μορφή πυραμίδας, που απεικονίζει το πώς τα βασικά επίπεδα 

κατανόησης χρησιμεύουν ως βάση για τα προχωρημένα επίπεδα, καθώς 

κινούμαστε από το κάτω μέρος προς την κορυφή της πυραμίδας. 
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Εικόνα 1. Η Ταξινόμηση Μπλουμ (Bloom) 

 
 

Χρησιμοποιώντας τα έξι επίπεδα της ταξινόμησης Μπλουμ (Armstrong, n.d.) 

και την προώθηση αποδεδειγμένων τεχνικών συνεργατικής μάθησης (Barkley et 

al., 2014), οι συγγραφείς αυτής της εργασίας παρέχουν προτάσεις που μπορούν να 

βοηθήσουν τους διδάσκοντες να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές τους. 

Οι ακόλουθες τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας παρέχουν στους νέους 

διδάσκοντες συγκεκριμένα και πρακτικά εργαλεία που θα εμπλουτίσουν τη 

διδασκαλία τους και θα δώσουν στους φοιτητές την ευκαιρία να αγκαλιάσουν τη 

συνεργατική μάθηση. Αυτές οι τεχνικές και οι στρατηγικές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις τρεις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης (παραδοσιακή, 

διαδικτυακή ή/και υβριδική), όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι βασικές δεξιότητες 

που χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια αυτών των πρακτικών ασκήσεων 

προσδιορίζονται επίσης στον Πίνακα 1 (Barkley et al., 2014). 

Πίνακας 1. Πρακτικές Διδακτικές Τεχνικές, Δεξιότητες και Στρατηγικές 

Τεχνική 
Ταξινόμηση 

Bloom 
Στρατηγική Βασικές Δεξιότητες 

«Think-Pair-

Share» 
Καταλαβαίνω (2) Συζήτηση 

Επιβεβαίωση, 

Επικοινωνία, Συνεργασία, 

Οργάνωση 

«Quizlet 

(Flashcards)» 
Θυμάμαι (1) Αξιολόγηση (Assessment) 

Κριτική Σκέψη, Λήψη 

Αποφάσεων 

«Trivia/Class 

Jeopardy» 
Θυμάμαι (1) Αξιολόγηση (Assessment) Επικοινωνία, Συνεργασία 

«Padlet» Καταλαβαίνω (2) Συζήτηση 
Επικοινωνία, Συνεργασία, 

Οργάνωση 

Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

Εφαρμόζω (3) Επίλυση Προβλημάτων 

Επικοινωνία, Συνεργασία, 

Κριτική Σκέψη, Επίλυση 

Προβλημάτων, 

Επιβεβαίωση 

«Fishbowl» Εφαρμόζω (3) Αμοιβαίο (Reciprocal) 
Ανάλυση, Επικοινωνία, 

Συνεργασία 

«3-2-1» Αναλύω (4) Συζήτηση 
Ανάλυση, Κριτική Σκέψη, 

Οργάνωση 

Διάγραμμα 

«Venn» 
Αναλύω (4) Graphic Organizer Ανάλυση 
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«Kahoot» Αξιολογώ (5) Αξιολόγηση (Evaluation) Λήψη Αποφάσεων 

«Gallery Walk» Δημιουργώ (6) 
Οργανωτής Γραφικών 

(Graphic Organizer) 
Επικοινωνία, Συνεργασία 

Παιχνίδι Ρόλων Δημιουργώ (6) Αμοιβαίο (Reciprocal) 
Επιβεβαίωση, 

Επικοινωνία, Συνεργασία 

«Jigsaw» Αναλύω (4) Αμοιβαίο (Reciprocal) 
Ανάλυση, Επικοινωνία, 

Συνεργασία, Οργάνωση 

Συνέντευξη 

Τριών Βημάτων 
Αξιολογώ (5) Συζήτηση Επικοινωνία, Συνεργασία 

Ορισμοί βασικών δεξιοτήτων: Αναλυτικοί - Οι φοιτητές μπορούν να συλλέγουν και να αναλύουν 

πληροφορίες. Επιβεβαίωση - Οι φοιτητές μπορούν να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους με ήρεμο 

τρόπο και με σεβασμό. Συνεργασία - Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν με επιτυχία για έναν κοινό στόχο 

μαζί με άλλους. Επικοινωνία - Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να είναι καλοί ακροατές, ομιλητές και παρατηρητές 

και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση. Αυτές οι δεξιότητες επιτρέπουν στους φοιτητές να κατανοήσουν και να 

γίνουν κατανοητοί από άλλους. Δημιουργική Σκέψη - Οι φοιτητές μπορούν να εξετάσουν τις πληροφορίες, 

μια κατάσταση ή μια διαδικασία με έναν άλλο/νέο τρόπο. Κριτική Σκέψη - Οι φοιτητές μπορούν να 

κατανοήσουν τη λογική σύνδεση μεταξύ ιδεών μέσω ενός σαφούς και καθαρού πρίσματος. Λήψη 

Αποφάσεων - Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν διαίσθηση, συλλογισμό ή συνδυασμό των δύο, για να 

επιλέξουν μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων. Οργάνωση - Οι φοιτητές μπορούν να 

σχεδιάσουν και να διατηρήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης πληροφοριών ή υλικού. Πειθώ - Οι φοιτητές 

μπορούν να πείσουν τους άλλους να αλλάξουν την άποψή τους για ένα θέμα ή κατά τη διάρκεια μιας 

συζήτησης. Επίλυση Προβλημάτων - Οι φοιτητές είναι σε θέση να εκτιμήσουν μια κατάσταση τόσο δύσκολη 

όσο και απρόσμενη και να εντοπίσουν ήρεμα λύσεις (Barkley et al., 2014). 

 

Η «Think-Pair-Share» είναι μια συνεργατική τεχνική μάθησης που 

ενθαρρύνει την ατομική συμμετοχή και επιτρέπει στους φοιτητές να συνεργαστούν 

για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Αυτή η τεχνική 

διδασκαλίας προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Lyman (1987). Είναι μια απλή 

τεχνική διδασκαλίας που απαιτεί από τους φοιτητές να σκεφτούν μια ερώτηση, 

χρησιμοποιώντας τρία συγκεκριμένα βήματα (βλ. Εικόνα 2). Πρώτον, δίνεται 

στους φοιτητές μια ερώτηση ή ένα πρόβλημα και αυτοί οργανώνουν τις σκέψεις 

τους (ο καθένας μόνος του) ώστε τελικώς να οργανώσουν τις ιδέες και τις 

απαντήσεις τους. Όταν οι φοιτητές έχουν χρόνο πριν συμμετάσχουν σε συζητήσεις, 

αισθάνονται πιο άνετα (Raba, 2017). Δεύτερον, οι φοιτητές εργάζονται σε 

ζευγάρια για να μοιραστούν τις ιδέες και σκέψεις τους με ένα συνεργάτη (ζευγάρι). 

Τους δίνεται αρκετός χρόνος για να ακούσουν ο ένας τις ιδέες του άλλου και να 

τις συζητήσουν. Το τρίτο βήμα απαιτεί από το ζευγάρι των φοιτητών να 

μοιραστούν τις ιδέες και τις σκέψεις τους με ολόκληρη την ομάδα. Επιτρέπεται να 

μοιραστούν αυτά που συζήτησαν κατά ζευγάρια και να εκφραστούν μέσω της 

ομιλίας (Lyman, 1987, 1992). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τριών 

βημάτων, η αυτοπεποίθηση των φοιτητών αυξάνεται και νιώθουν πιο σίγουροι με 

την υποστήριξη ενός συνεργάτη και οι ιδέες τους τελειοποιούνται. Αυτή η 

στρατηγική ενισχύει τις δεξιότητες επικοινωνίας των φοιτητών και τους επιτρέπει 

να μεταδώσουν τις ιδέες τους και να λάβουν υπόψη τις ιδέες των άλλων. Η 

στρατηγική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα παραδοσιακό, διαδικτυακό 

ή/και υβριδικό περιβάλλον μάθησης. 

Ο «Quizlet» είναι ένα εύχρηστος, φιλικός προς τους φοιτητές ιστότοπος που 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τους δικούς τους φοιτητικούς οδηγούς ή 

άλλα μέσα σπουδών. Παρέχει μαθησιακά εργαλεία που προσελκύουν φοιτητές 

όλων των επιπέδων. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί υλικά που βασίζονται σε 

προγράμματα σπουδών, διαδραστικές μεθόδους μελέτης και παιχνίδια (π.χ. 
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«flashcards», μακροχρόνια μάθηση και αντιστοίχιση) για την αξιολόγηση της 

κατανόησης των φοιτητών. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μια ποικιλία 

σετ μελέτης με όρους και ορισμούς. Για την εκκίνηση ενός σετ μελέτης, ο 

φοιτητής ή ο διδάσκων πληκτρολογεί τόσο τον όρο όσο και τον ορισμό για την 

κάθε ερώτηση. Το «Quizlet» δεν έχει όριο όσον αφορά τις ερωτήσεις που μπορεί 

να υπάρχουν σε ένα σετ μελέτης, πράγμα ωφέλιμο για μακροσκελείς εξετάσεις.  

 

Εικόνα 2. Παράδειγμα «Think-Pair-Share» 

 
 

Ο «Trivia/Class Jeopardy» είναι ένας ευνοϊκός τρόπος για τους φοιτητές να 

επιδείξουν βασικές γνώσεις περιεχομένου μέσω πολλαπλών κατηγοριών και 

ερωτήσεων. Καθώς περισσότεροι φοιτητές αναζητούν διαδραστικές μαθησιακές 

εμπειρίες, το παιχνίδι «Jeopardy» παρέχει ένα μέσο για την αξιολόγηση της 

γνώσης περιεχομένου. Επιτρέπει στον διδάσκων ή στον φοιτητή να προσαρμόζει 

πρότυπα, τα οποία μπορούν να παιχθούν και είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε 

στον κόσμο. Αυτό το παιχνίδι δεν απαιτεί υπερβολικό προϋπολογισμό, καθώς 

υπάρχουν διαδικτυακοί πόροι για την εφαρμογή αυτού του εργαλείου διδασκαλίας 

στην τάξη κάποιου. 

Το «Kahoot» είναι ένα εργαλείο βασισμένο στο παιχνίδι, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των γνώσεων ενός φοιτητή. Οι διδάσκοντες 

και οι φοιτητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι αξιολόγησης, όπως το 

«Jeopardy», αλλά με τέσσερις επιλογές που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για γενικά κουίζ ή αξιολογήσεις. Μια άλλη 

χρήση του είναι η συλλογή απόψεων ή απαντήσεων των φοιτητών σχετικά με ένα 

βιβλίο, μια εκδήλωση ή μια ερώτηση. Αυτή η εφαρμογή με βάση το παιχνίδι 

χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Σε 

περιβάλλοντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο διδάσκων μπορεί να δημιουργήσει ένα 

«Kahoot», στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω τεχνολογίας 

(π.χ. τηλέφωνο, «tablet», φορητός υπολογιστής κ.λπ.) και το οποίο μπορεί να 

δημιουργηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Αυτό το εργαλείο είναι δωρεάν για τους 

χρήστες. 

Ο «Padlet» είναι ένας δωρεάν διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες. Με τον «Padlet», οι 

χρήστες δημιουργούν ένα διαδικτυακό «post-it», εργασίες και συζητήσεις σε μια 

κοινή σελίδα (βλ. Εικόνα 3). Αυτές οι δημοσιεύσεις μπορούν να περιέχουν 

https://jeopardylabs.com/
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συνδέσμους, βίντεο, εικόνες και αρχεία εγγράφων. Παρέχει επίσης ένα χώρο για 

τους φοιτητές να συνεργάζονται σε εργασίες κατά τη διάρκεια ή μετά το μάθημα. 

Ο μοναδικός σύνδεσμος «Padlet» κοινοποιείται εύκολα στους φοιτητές για να 

τους επιτρέψει να εισάγουν τις ιδέες τους ανώνυμα ή με το όνομά τους. Όταν 

δημοσιεύονται νέες πληροφορίες στη σελίδα, εμφανίζεται αμέσως. Η σελίδα 

«Padlet» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για την πρόσβαση διδασκόντων 

και φοιτητών σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.  

Η Μελέτη Περίπτωσης, γνωστή και ως μέθοδος περίπτωσης, προωθήθηκε 

από τη Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ πριν από 100 χρόνια. 

Η Σχολή Επιχειρήσεων είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί πραγματικές περιπτώσεις 

από επιχειρήσεις και βιομηχανίες για να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα σε πραγματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία μελετών 

περιπτώσεων παρέχει στους φοιτητές μια πραγματική κατάσταση, που συνήθως 

περιλαμβάνει μια ιδιαίτερη ανησυχία, πρόκληση ή άλλες ευκαιρίες που έχουν 

βιώσει τα άτομα σε οργανωτικά πλαίσια (Herreid, 2006). Οι μελέτες αυτές έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως στην επιστήμη και στις επιχειρήσεις για περισσότερο από 

δύο δεκαετίες. Ο Bonney (2015) διεξήγαγε μια μελέτη για να δει εάν οι μέθοδοι 

διδασκαλίας της μελέτης περίπτωσης ήταν πιο αποτελεσματικές από τις 

συζητήσεις στην τάξη και τις αναγνώσεις βιβλίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

γραπτής και προφορικής επικοινωνίας των φοιτητών, την εκμάθηση ζωτικών 

βιολογικών εννοιών και την καλή κατανόηση της σχετικότητας των βιολογικών 

εννοιών στην καθημερινή ζωή. Με βάση τα ευρήματα του Bonney, οι μελέτες 

περίπτωσης θα πρέπει να προτιμώνται ως μέθοδος διδασκαλίας των διαφόρων 

εννοιών, ειδικά στις θετικές επιστήμες. 

 

Εικόνα 3. Στιγμιότυπο Οθόνης «Padlet» 

 
 

Η διδασκαλία της μελέτης περίπτωσης είναι ένα εξαιρετικά προσαρμόσιμο 

πρότυπο διδασκαλίας και προωθεί την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση Μπλουμ, η μέθοδος αυτή βελτιώνει την εξέλιξη των 

φοιτητών προχωρώντας πέρα από την απομνημόνευση γνώσεων. Οι μελέτες αυτές 

είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη συνδέσεων μεταξύ επιστημονικών θεμάτων και 

πραγματικών ζητημάτων και εφαρμογών από τους φοιτητές. Επιπλέον, οι μελέτες 
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περιπτώσεων επιδεικνύουν αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα μαθησιακά 

πλεονεκτήματα, ανεξάρτητα από το ποιος τις συνέταξε. Οι μελέτες που γράφονται 

και δημοσιεύθηκαν από ανεξάρτητους διδάσκοντες είναι εξίσου αποτελεσματικές 

με αυτές που γράφονται από άτομα που σχετίζονται με το μάθημα, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι προ-δημοσιευμένες εκδοχές είναι αποτελεσματικές (Bonney, 

2015). Οι μελέτες περιπτώσεων, όπως είπε ο Schmidt (2010), μπορούν να μας 

βοηθήσουν να «μάθουμε τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τα λάθη των άλλων 

χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από την ανάλυση της μελέτης 

περίπτωσης» (σ. 3). 

Η «Fishbowl» είναι μια στρατηγική διδασκαλίας που βοηθά τους φοιτητές να 

εξασκηθούν ως ομιλητές και ακροατές σε μια συζήτηση. Οι φοιτητές υποβάλλουν 

ερωτήσεις, συμμετέχουν σε μια εις βάθος συζήτηση, παρουσιάζουν απόψεις και 

μοιράζονται πληροφορίες (π.χ. πώς σκέφτονται γι’ αυτό, γιατί είναι σημαντικό για 

αυτούς, κ.λπ.) όταν τοποθετούνται στον εσωτερικό κύκλο ή «fishbowl» ενώ οι 

φοιτητές στον εξωτερικό κύκλο ακούνε προσεκτικά τις ιδέες που παρουσιάζονται 

και δίνουν προσοχή στη διαδικασία (βλ. Εικόνα 4). Οι φοιτητές στον εξωτερικό 

κύκλο καλούνται να συνοψίσουν ή να παραφράσουν αυτό που άκουσαν. Οι 

φοιτητές στον εσωτερικό κύκλο μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διευκρινίσουν 

αυτές τις παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, οι φοιτητές καλούνται να αλλάξουν θέσεις 

και να επαναλάβουν τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο διδάσκων 

έχει την ευκαιρία να ακούσει τις εμπειρίες, τις ιδέες και τα σχόλια των φοιτητών, 

ενώ οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν στο διάλογο και να 

ακούσουν τις ιδέες των άλλων φοιτητών. Αυτή η στρατηγική μπορεί να 

δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την έναρξη σημαντικών θεμάτων και 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συζήτηση τρεχόντων γεγονότων ή αμφιλεγόμενων 

θεμάτων. Ο Larzon (1999, όπως παραθέτεται στους Fisher et al., 2006) τόνισε ότι 

μια στρατηγική συζήτησης είναι επιτυχής όταν εμπλουτίζει την κατανόηση των 

θεμάτων μέσω της ανταλλαγής ποικίλων απόψεων και περιλαμβάνει τις απόψεις 

και τη συμμετοχή όλων των φοιτητών. Το πιο σημαντικό είναι πως αυτές οι 

συνομιλίες δημιουργούν κατανόηση και ενσυναίσθηση για την ποικιλομορφία και 

το εύρος των απόψεων και των θέσεων μέσα σε μια ομάδα (Fisher et al., 2006). 

 

Εικόνα 4. Διάγραμμα «Fishbowl»  
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Η στρατηγική διδασκαλίας «3-2-1» συνεπάγεται ότι ένας φοιτητής 

περιγράφει, (α) τα κύρια σημεία που μαθαίνει από την ανάγνωση, (β) δύο 

παραθέσεις που θεωρούνται προσφυείς ή αξιοσημείωτες για κατανόηση, και (γ) 

μία ερώτηση που έχει ο φοιτητής σχετικά με το υλικό. Αυτή η προσέγγιση μπορεί 

να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα και να εμβαθύνουν σε ένα 

βιβλίο, άρθρο ή άλλο κείμενο που ο διδάσκων θεωρεί αξιοσημείωτο. Ορισμένοι 

διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την προσέγγιση σε μια τάξη με 

φυσική παρουσία σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές τεκμηριώνουν τις 

απαντήσεις τους σε κάρτες ή μικρά κομμάτια χαρτιού και στη συνέχεια τα 

χρησιμοποιούν ως εισιτήρια εξόδου όταν ολοκληρώνεται το μάθημα ή σε μια 

διαδικτυακή μορφή συζήτησης για περαιτέρω έρευνα. 

Τα «Διαγράμματα Venn» (επίσης γνωστά ως λογικά ή διαγράμματα συνόλου) 

είναι ένας τύπος οργανωτή γραφικών. Οι οργανωτές γραφικών είναι ένας τρόπος 

οργάνωσης πολύπλοκων σχέσεων οπτικά. Βασισμένο σε έναν κλάδο μαθηματικών 

που ονομάζεται θεωρία συνόλων, ο John Venn ανέπτυξε αυτόν τον γραφικό 

οργανωτή, το 1891, για να δείξει σχέσεις μεταξύ συνόλων (Mahoney και 

Vanderpoel, 2015). Τα διαγράμματα «Venn» χρησιμοποιούνται τώρα σε πολλούς 

κλάδους και μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να εντοπίσουν και να 

οργανώσουν νέες πληροφορίες, δίνοντας έμφαση στο πώς δύο ή περισσότερα 

σύνολα αντικειμένων σχετίζονται μεταξύ τους (βλ. Εικόνα 5). Οι φοιτητές 

μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων 

εννοιών. Αυτός ο τύπος οπτικής αναπαράστασης μπορεί να είναι ωφέλιμος για 

τους φοιτητές που είναι οπτικοί τύποι, και χρησιμοποιείται στους τομείς των 

επιχειρήσεων, των μαθηματικών και της γλωσσολογίας. 

 

Εικόνα 5. Παράδειγμα Διαγράμματος «Venn» 

 
 

Η «Gallery Walk/Carousel» είναι μια στρατηγική διδασκαλίας που έχει 

σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους φοιτητές να απαντούν σε θέματα ή προτροπές 

μετακινούμενοι με κυκλικό τρόπο τριγύρω στην αίθουσα (Guillaume et al., 2007, 

βλ. Εικόνα 6). Ο Osborn (1953) ήταν ο πρώτος που παρουσίασε ένα άρθρο-
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γράφημα με διάφορα θέματα ή ερωτήσεις που αναρτήθηκαν τριγύρω στην 

αίθουσα. Αυτή η στρατηγική ζητά από τους φοιτητές να κάνουν μια γρήγορη, 

ατομική χρήση του θέματος ή των ερωτήσεων του διδάσκοντος. Οι φοιτητές 

χωρίζονται σε μικρές ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνεται διαφορετικός χρωματικός 

δείκτης για να προσδιοριστεί η απάντηση αυτής της ομάδας. Ένα μέλος της κάθε 

μικρής ομάδας αναλαμβάνει το ρόλο του καταγραφέα. Το θέμα ή οι ερωτήσεις 

αναρτώνται (ένα/μία ανά σταθμό) τριγύρω στην αίθουσα και οι φοιτητές πρέπει 

να επισκέπτονται τον κάθε σταθμό με την ομάδα τους. Κάθε ομάδα ξεκινά από 

μια συγκεκριμένη ερώτηση και παρέχει συνοπτικές απαντήσεις. Σε κάθε ομάδα 

παρέχονται τρία έως πέντε λεπτά για να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα στο 

γράφημα τους. Μόλις περάσει ο χρόνος αυτός, οι ομάδες κινούνται δεξιόστροφα 

τριγύρω στην αίθουσα. Κάθε ομάδα επισκέπτεται τον κάθε σταθμό, διαβάζει τι 

έγραψε η προηγούμενη ομάδα και, στη συνέχεια, προσθέτει αυτά που θέλει στον 

κατάλογο, χρησιμοποιώντας το δικό της χρωματικό δείκτη. Οι ομάδες 

μετακινούνται από σταθμό σε σταθμό μέχρι να φτάσουν στον αρχικό τους 

σταθμό. Στο τέλος, οι σταθμοί (γραφήματα) περιέχουν πληροφορίες από κάθε 

ομάδα με τα χρώματα που αντιπροσωπεύουν την κάθε ομάδα. Αυτή η άσκηση 

επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι άλλοι και ο διδάσκων να 

κατανοήσει την αντίληψη των φοιτητών για ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι 

διαφορετικές αντιλήψεις των φοιτητών παρέχουν την ευκαιρία για περαιτέρω 

συζήτηση σχετικά με το θέμα ή τις ερωτήσεις. Αυτή είναι μια εξαιρετική 

στρατηγική αξιολόγησης πριν από μια εξέταση. 

Το Παιχνίδι Ρόλων είναι μια τεχνική διδασκαλίας όπου οι φοιτητές 

διερευνούν πραγματικές καταστάσεις ή δημιουργούν σενάρια που τους επιτρέπουν 

να αποκτήσουν ταυτότητες που απαιτούν εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων, 

αποκτώντας έτσι διάφορες προοπτικές που δεν ήταν γνωστές προηγουμένως. 

Είναι μια εξαιρετικά ευέλικτη τεχνική, η οποία αφήνει χώρο για ατομική 

δημιουργικότητα και φαντασία (Ladousse, 1987). Αυτή η τεχνική προάγει την 

αλληλεπίδραση στην αίθουσα και τη μάθηση μεταξύ ομότιμων, αυξάνοντας τα 

κίνητρα (Livingstone, 1983). Οι τάξεις που χρησιμοποιούν το Παιχνίδι Ρόλων, 

τείνουν να καλλιεργούν ένα λιγότερο αγχωτικό και τρομακτικό περιβάλλον για 

μάθηση. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές είναι πιο πιθανό να μοιραστούν τις ιδέες τους 

και να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα  στη διαδικασία μάθησης, και έτσι να 

δημιουργηθεί μια τάξη που χαρακτηρίζεται από «ανταλλαγή μέσα στην 

κοινότητα» (community sharing) (Adams, 1973). Αυτή η διδακτική προσέγγιση 

δεν απαιτεί προϋπολογισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παραδοσιακά, 

υβριδικά ή/και διαδικτυακά περιβάλλοντα. 
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Εικόνα 6. Παράδειγμα «Gallery Walk/Carousel» 

 
 

Η τεχνική «Jigsaw» είναι μια μέθοδος οργάνωσης δραστηριοτήτων στην 

τάξη ή εργασιών που κάνουν τους φοιτητές να εξαρτώνται από τα μέλη της 

ομάδας τους. Κάθε φοιτητής πρέπει να συνεργάζεται με τους ομότιμους του για 

την επίτευξη των ατομικών του στόχων. Ακριβώς όπως ένα παζλ «Jigsaw», κάθε 

κομμάτι ή το κομμάτι κάθε φοιτητή είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ή 

την πλήρη κατανόηση του τελικού προϊόντος (Aronson και Patnoe, 1997, βλ. 

Εικόνα 7).  

Αυτή η τεχνική είναι πιο πιθανό να επιτύχει εάν χρησιμοποιείται για την 

εξάσκηση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή δεξιοτήτων με τις οποίες οι 

φοιτητές έχουν ήδη εξοικειωθεί από προηγούμενες τάξεις ή εργασίες. Στο βήμα 1, 

οι φοιτητές τοποθετούνται σε μικρές ομάδες και είναι υπεύθυνοι για την 

ανάγνωση/κατανόηση ενός τμήματος ενός άρθρου ή εργασίας κατανόησης. Η 

ομάδα διαβάζει μόνο το εκχωρημένο σε αυτή κομμάτι και γίνεται ειδικός σε αυτό 

το κομμάτι. Στο βήμα 2, ένα μέλος από κάθε ομάδα πηγαίνει στις άλλες ομάδες 

για να διδάξει τι έχουν μάθει, το οποίο βήμα συμπληρώνει το παζλ «Jigsaw». 

Αυτή η στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα παραδοσιακό, διαδικτυακό 

ή/και υβριδικό περιβάλλον μάθησης. 

 

Figure 7. Παράδειγμα της Διαδικασίας «Jigsaw»  
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Η «Συνέντευξη 3 Βημάτων» είναι μια στρατηγική μάθησης που συνδυάζει 

το παιχνίδι ρόλων και τη συζήτηση για τη διευκόλυνση της μάθησης των 

φοιτητών. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών, 

συμπεριλαμβανομένης της ενεργού ακρόασης, της λήψης σημειώσεων και άλλων 

διαπροσωπικών επικοινωνιών (Millis και Cottell, 1998). Ενισχύει τη συμμετοχή 

των φοιτητών και την υπευθυνότητά τους, συνδυάζοντας συναντήσεις 

ερωταποκρίσεων με συνεντεύξεις. Παρέχει σε κάθε φοιτητή την ευκαιρία να 

εκφράσει τις απόψεις του και προάγει την ισότιμη συμμετοχή. Οι φοιτητές 

τοποθετούνται σε μικρές ομάδες και κάθε μέλος στην ομάδα αναλαμβάνει έναν 

ρόλο (αυτός που διενεργεί τη συνέντευξη, ερωτώμενος, δημοσιογράφος ή αυτός 

που κρατά σημειώσεις) (βλ. Εικόνα 8).  

Στο βήμα 1, ο φοιτητής Α παίρνει συνέντευξη από τον φοιτητή Β. Στο βήμα 

2, οι φοιτητές αλλάζουν ρόλους και ο φοιτητής Β παίρνει συνέντευξη από τον 

φοιτητή Α. Στο βήμα 3, οι φοιτητές Α και Β συνοψίζουν την απάντηση του 

συνεργάτη τους για τους άλλους φοιτητές της ομάδας. Η στρατηγική Συνέντευξης 

Τριών Βημάτων βοηθά τους φοιτητές να μάθουν περισσότερα, λόγω της 

μοναδικότητάς τους και της περιέργειάς τους, αναπτύσσοντας παράλληλα 

δεξιότητες, όπως η πληροφόρηση των άλλων και η διεξαγωγή συνέντευξης. 

 

Εικόνα 8. Απεικόνιση της Διαδικασίας Συνέντευξης Τριών Βημάτων  

 
 

 

Συμπεράσματα 

 

Οι διδάσκοντες και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται στις αρχικές βαθμίδες 

των καθηγητών, αναφέρουν ποικίλες εμπειρίες που προσαρμόζονται στους νέους 

ρόλους τους (Antonio de Carvalho-Filho et al., 2019, Chase και Thiele, 2015, 

Gosling et al., 2020). Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εισχωρεί την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, οι διδάσκοντες θα πρέπει να οδηγούν τους φοιτητές μέσω της 

μαθησιακής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές διδασκαλίας με 

διαφορετικούς τρόπους. Η παροχή στους διδάσκοντες αυτούς ενός βασικού 

συνόλου πόρων για την ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία 

διδασκαλίας και μάθησης θα μπορούσε να είναι μια καλοδεχούμενη βοήθεια. Οι 
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συμβουλές και οι πόροι που παρέχονται σε αυτό το άρθρο, που επικεντρώνεται 

στην πρακτική, μπορούν να βοηθήσουν τους συντονιστές του προγράμματος 

ανάπτυξης και τους καθηγητές των αρχικών  βαθμίδων, χρησιμεύοντας ως βάση 

στα μαθησιακά πλαίσια και στις στρατηγικές διδασκαλίας για την κάλυψη των 

διαφορετικών αναγκών των φοιτητών. 

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η εξέλιξη των διδασκόντων πρέπει να έχει νόημα 

και να είναι ευχάριστη, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις επιπτώσεις της 

πανδημίας COVID-19. Όταν οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν υποστήριξη και διαθέτουν 

πόρους για να ανταποκριθούν στις διδακτικές τους ευθύνες, μπορούν να πετύχουν 

άριστα αποτελέσματα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Όσο πιο γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο πρόγραμμα 

διδασκαλίας, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να εξισορροπηθούν οι άλλες εργασιακές 

ευθύνες (λ.χ., η διοίκηση και η έρευνα) με τα διδακτικά καθήκοντα των 

καθηγητών. Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο θα τροφοδοτήσει τους καθηγητές των 

αρχικών βαθμίδων και τους νέους διδάσκοντες με ένα βασικό σύνολο ιδεών για τη 

δημιουργία υποστηρικτικών και ολιστικών μαθησιακών περιβαλλόντων. 
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Επιστροφή στην Aσφάλεια σε μια Ξένη Χώρα:  

Πολωνία - Το Νέο Ελληνικό Σπίτι 
 

Αλεξάνδρα Τρινιέκα 

Λέκτορας 

Πανεπιστήμιο Maria Curie-Skłodowska Πολωνία 
 

Έχω νιώσει βαθιά συνδεδεμένη με την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Ως 

διδακτορική φοιτήτρια, πέρασα στην Ελλάδα πολλούς μήνες με επιστημονική 

έρευνα, αλλά και μήνες αφιερωμένους γνωρίζοντας το μαγευτικό ελληνικό 

πολιτισμό, την πλούσια ιστορία και τη συναρπαστική της κληρονομιά. Επιπλέον, 

με μεγάλη ευχαρίστηση έμαθα τα βασικά της ελληνικής γλώσσας. Επιστρέφοντας 

πίσω στο σπίτι μου στην Πολωνία, δεν έπαψα ποτέ να σκέφτομαι την Ελλάδα, 

θεωρώντας αυτή τη χώρα ως ένα πολύ σημαντικό σταθμό στη ζωή μου - το μέρος 

που είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Αυτό που με εντυπωσιάζει στην Ελλάδα 

είναι η ιστορία της, που είναι γεμάτη με σπαρακτικά γεγονότα παρόμοια με αυτά 

που έζησε και το πολωνικό έθνος. Αυτή η ιστορική συγγένεια με έκανε να 

συνειδητοποιήσω ότι ήταν εν μέρει υπεύθυνη για τη βαθιά μου σύνδεση με την 

Ελλάδα. Ωστόσο, δεν είμαι το μόνο άτομο στην οικογένειά μου που ανέπτυξε μια 

τόσο ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό έθνος. 

Την περασμένη άνοιξη, περνώντας χρόνο με τη γιαγιά μου, και όπως 

συνηθίζαμε, μιλούσαμε για το παρελθόν. Εκείνη τη μέρα, μοιράστηκε μαζί μου 

τις εμπειρίες της από το λύκειο. Φοίτησε στο ίδιο λύκειο, που θα φοιτούσα και 

εγώ χρόνια αργότερα. Ήταν το ίδιο υπέροχο κτίριο, που βρίσκεται κοντά στην οδό 

Krzywa στο Lublin - με την αίθουσα όλο μεγαλοπρέπεια, που φάνταζε σχεδόν 

ίδιο, με αυτό του φανταστικού κόσμου του Κάστρου του Χόγκουαρτς και που 

μπροστά στα μάτια σου ξετυλιγόταν μια υπέροχη ατελείωτη ξύλινη σκάλα που 

οδηγούσε στους επάνω ορόφους. Καθώς μιλούσα με τη γιαγιά μου, εκείνη την 

ανοιξιάτικη μέρα, έμαθα ότι ως έφηβες κοπέλες και οι δύο, κρυφά περνούσαμε 

από το ίδιο κιγκλίδωμα του σχολείου μας - παρόλο που τόσα χρόνια χώριζαν τα 

χρόνια της νιότης μας. Ωστόσο, υπήρχε και κάτι άλλο, που μας έφερε ακόμη πιο 

κοντά. 

«Τα ονόματά τους ήταν Δανάη, Μαρία και Σπυριδούλα», είπε αναπάντεχα η 

γιαγιά μου, «θυμάμαι ότι η Δανάη είχε κοντά, σκούρα μαλλιά και ήταν αρκετά 

ψηλή, ενώ η Μαρία είχε ανοιχτόχρωμες κοτσίδες».  

«Ήταν φίλοι σου από το λύκειο;» ρώτησα έκπληκτη. Τα ονόματα ακούγονταν 

ελληνικά. Πώς ήταν δυνατόν τη δεκαετία του 1950, αυτές οι Ελληνίδες να βρεθούν 

στην Πολωνία; Η γιαγιά μου, μου εξήγησε ότι εκείνο το διάστημα, πολλά 

Ελληνόπουλα ταξίδεψαν στην Πολωνία. Λόγω των δραματικών γεγονότων στην 

Ελλάδα, αυτά εγκαταστάθηκαν με σκοπό να σπουδάσουν, να γίνουν φίλοι με τους 

Πολωνούς συμμαθητές και, τελικά αρκετοί από αυτούς να μείνουν εφ’ όρου ζωής 

Σύντομο Άρθρο 
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στην Πολωνία. Στο μυαλό μου δημιουργήθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ της 

πολωνικής και της ελληνικής ιστορίας με την αναφορά των δραματικών 

γεγονότων. 

Οι αναμνήσεις της γιαγιάς μου ήταν ακόμη πολύ ζωντανές: θυμήθηκε τα 

χρόνια που πέρασε στο σχολείο μαζί με τους Έλληνες φίλους της, τις σαγηνευτικές 

τους προσωπικότητες, το γεγονός ότι ήταν έξυπνοι και εργατικοί μαθητές και, 

φυσικά τις ευτυχισμένες στιγμές τους πέρασαν μαζί. Με το πέρασμα των χρόνων 

οι δρόμοι τους χωρίστηκαν – η γιαγιά μου και οι φίλες της, ξεκίνησαν τελικά την 

ενήλικη ζωή τους. Η ζωή θα τους πήγαινε σε διαφορετικές πόλεις και μέρη, θα 

δημιουργούσαν τις δικές τους οικογένειες και θα καταπιάνονταν με τις δικές τους 

καθημερινές ασχολίες. Ωστόσο, οι ευχάριστες αναμνήσεις θα τους συντρόφευαν 

για μια ζωή. 

Αποφάσισα να ερευνήσω το φαινόμενο των Ελλήνων φίλων της γιαγιάς μου 

στο γυμνάσιο στην οδό Krzywa στο Λούμπλιν και ξεκίνησα να ψάχνω για 

ιστορικές πηγές που θα το εξηγούσαν περαιτέρω. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω 

πολλές πηγές που να σχετίζονται με αυτό το ιστορικό γεγονός. Μετά από καιρό, 

βρήκα ένα βιβλίο του Διονύσιου Στούρη με τίτλο Νέα Ζωή (2017), όπου 

ανακάλυψα ότι οι πρόγονοι του συγγραφέα πέρασαν ότι και οι φίλες της γιαγιάς 

μου. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η ιστορία των Ελλήνων, που βρήκαν σπίτι στην 

Πολωνία κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, σταδιακά ξεχνιέται. 

Διαβάζοντας τη Νέα Ζωή, πείστηκα ότι η ιστορία πρέπει να αναβιώσει το 

συντομότερο δυνατό. Ανακάλυψα μια συγκινητική ιστορία, παρηγοριάς, 

συμπόνιας και φιλίας που έφερε κοντά τους ανθρώπους δύο διαφορετικών εθνών 

και που πρόσφεραν μεταξύ τους βοήθεια στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής 

τους. Η ιστορία πρέπει να ειπωθεί ξανά, καθώς, θα μπορούσε να αλλάξει την 

συχνά ζοφερή πραγματικότητα των σύγχρονων ημερών μας. 

Τα γεγονότα που ξεδιπλώνονται στην Ελληνο-πολωνική ιστορία ξεκίνησαν 

από έναν τραγικά επώδυνο Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα (1946-1949), ο οποίος, 

αποτέλεσε το έναυσμα για τους Έλληνες πολίτες να μεταναστεύσουν στην 

Πολωνία καθώς και ενός σημαντικού αριθμού παιδιών. Ο Εμφύλιος Πόλεμος, από 

τις πιο τρομακτικές εμπειρίες στην υφήλιο, οδήγησε στην ήττα των ελληνικών 

κομμουνιστικών δυνάμεων και κατά συνέπεια, στη μαζική μετανάστευση εκείνων 

που θα μπορούσαν να είχαν διωχτεί ή διώχτηκαν από τους νικητές του εμφυλίου. 

Σε γενικές γραμμές οι κομμουνιστικές δυνάμεις ανταρτών, ΕΑΜ
1
 και 

ΕΛΑΣ
2
, καθώς και το ΚΚΕ

3
 και ο ΔΣΕ

4
, συγκέντρωσαν γύρω τους τους Έλληνες 

πολίτες που ήλπιζαν στην απελευθέρωση της χώρας τους κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής και που οδήγησε στην εξορία της ελληνικής κυβέρνησης 

μαζί με τον Βασιλιά Γεώργιο Β'. 

Ως εκ τούτου, θέλοντας ακόμη να απελευθερώσουν την Ελλάδα, 

σχηματίστηκαν οι κομμουνιστικές ομάδες αντίστασης συγκεντρώνοντας γύρω 

τους εκείνους που ήλπιζαν σε μια ευκαιρία να απελευθερώσουν τη χώρα, 

θεωρώντας την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση ακατάλληλη να αποτρέψει τη 

                                                           
1
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (1941-1946). 

2
Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (1942-1945). 

3
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1918.  

4
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (1946-1949). 
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γερμανική κατοχή. Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, 

πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του 1946, με την αποκατάσταση του Βασιλιά στο 

θρόνο. Οι κομμουνιστικές δυνάμεις, ωστόσο, συνέχισαν τις δραστηριότητές τους 

υπόγεια, αντιτιθέμενοι στο status quo και θεωρώντας το Βασιλιά ως προδότη ο 

οποίος, προηγουμένως, δεν συμμετείχε στις προσπάθειές τους να απελευθερώσουν 

τη χώρα. Ο Εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε και τελικά έφερε την ήττα των 

κομμουνιστικών με τους μαχητές του να μην  έχουν άλλη επιλογή από το να 

φύγουν από τη χώρα. 

Στην εξουσία της Πολωνίας εκείνη την εποχή ήταν οι κομμουνιστές, 

επομένως αποδείχθηκε ότι ήταν ένας ασφαλής προορισμός για όσους έπρεπε να 

εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Αποδείχθηκε επίσης ότι ήταν ένας ασφαλής 

προορισμός για τα παιδιά και τους υποστηρικτές των κομμουνιστών αγωνιστών 

που εκδιώχτηκαν από τους νικητές του εμφυλίου. Όπως αναφέρει ο Sturis (2017, 

σσ. 129-130) στο βιβλίο του, στο συνέδριο της βαλκανικής νεολαίας τον 

Φεβρουάριο του 1948 στο Βελιγράδι, ο Μάρκος Βαφειάδης από το Κομμουνιστικό 

Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) συνέχισε να πείθει το ΚΚΕ ότι η μετακίνηση παιδιών 

μακριά από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,  που 

κυβερνιόντουσαν την εποχή εκείνη από κομμουνιστές, θα ήταν ωφέλιμη - ειδικά 

εν όψει του συνεχιζόμενου πολέμου, της πείνας, του χάους, της αναταραχής και 

της επιδημίας του τύφου που μαίνονταν στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά η 

κυβέρνηση στην Αθήνα, παρουσίασε αυτές τις προσπάθειες ως έναν απάνθρωπο 

τρόπο απαγωγής παιδιών, στέλνοντάς τα στις προοριζόμενες χώρες, όπως γράφει 

ο Sturis (2017, σ. 130), και δημιουργώντας δήθεν μίσος προς τους γονείς τους και 

προς τη χώρα τους. Προφανώς, όπως αποδεικνύεται από την Ελληνο-πολωνική 

ιστορία στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και του 1950, ήταν πολύ μακριά από την 

αλήθεια. 

Τελικά το 1948, περίπου 55.000 Έλληνες εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για 

να αναζητήσουν νέα στέγη στην Ευρώπη. Όπως αναφέρει ο Sturis (2017, σσ. 173-

174) στην Πολωνία βρήκαν τελικά καταφύγιο 3.590 Ελληνόπουλα και 109 

Ελληνίδες μητέρες με τα παιδιά τους, καθώς και τόσοι άλλοι Έλληνες, οι οποίοι 

βρήκαν γαλήνη, δουλειά και κυρίως ένα νέο σπίτι σε αυτήν την αρχικά ξένη 

χώρα. Συνολικά υπήρχαν περίπου 14.000 Έλληνες και Σλαβομακεδόνες που 

βρήκαν το νέο τους σπίτι στην Πολωνία, πολλοί από τους οποίους θα έμεναν εδώ 

για μια ζωή. 

Ουσιαστικά, όπως επανειλημμένα τονίζει ο συγγραφέας στο βιβλίο του Νέα 

Ζωή, το νέο κεφάλαιο που ενώνει την ελληνική και την πολωνική ιστορία δεν 

ήταν πολιτικό. Αντ’ αυτού, ήταν η ιστορία μιας ομάδας ανθρώπων που βρήκαν 

νέο σπίτι σε μια ξένη χώρα καθώς και μιας άλλης ομάδας ανθρώπων από αυτήν 

την ξένη χώρα που έδωσαν ένα χέρι βοηθείας σε εκείνους που το είχαν πραγματικά 

ανάγκη. Οι ιστορικές προοπτικές, οι πολιτικές ανισότητες καθώς και οι έννοιες 

του κομμουνισμού και της μοναρχίας δεν έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο σε αυτήν την 

ιστορία, καθώς οι κοινωνικο-ιστορικές ταμπέλες και διαφορές αποδείχθηκαν 

περιττές μπροστά στην κοινή δυστυχία που βίωσαν οι Πολωνοί και οι Έλληνες 

εκείνη την περίοδο. Η Πολωνία είχε ήδη καταστραφεί από τον πόλεμο και οι 

Έλληνες μετανάστες είχαν επίσης σημαδευτεί από παρόμοιες εμπειρίες πόνου, 

φτώχειας και απελπισίας. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες και οι Πολωνοί βρήκαν 
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έδαφος για να χτίσουν το κοινό μέλλον τους στην Πολωνία, ενώ οι πολιτικές 

ταμπέλες αγνοήθηκαν και αφέθηκαν στο παρελθόν. 

 

Εικόνα 1. Επιβατηγό Ατμόπλοιο Kosciuszko 

 
Πηγή: Οργανισμός META: meta.org.gr, με την ευγενική προσφορά της κυρίας Helen Juvri. 

 

Πολλοί από τους μετανάστες και ειδικά τα παιδιά, έφτασαν στην Πολωνία 

μόνα τους, χωρίς τις οικογένειές τους, πιστεύοντας ότι αυτός ο χωρισμός ήταν 

προσωρινός, αλλά συχνά αποδεικνυόταν μια χρονοβόρα διαδικασία για την 

επανένωση με τους αγαπημένους τους. Στο άρθρο της αφιερωμένο στους Έλληνες 

μετανάστες στην Πολωνία, η Izabela Kubasiewicz τόνιζε ότι η πλήρη επανένωση 

των οικογενειών ήταν μια διαδικασία χωρισμένη σε στάδια. Για παράδειγμα, το 

1954 στο Zgorzelec (μία από τις πολωνικές πόλεις όπου εγκαταστάθηκαν οι 

Έλληνες) υπήρχαν ακόμη δεκαέξι γυναίκες που ζούσαν στην Πολωνία από το 

1949 και που ακόμη περίμεναν την επανένωση με των οικογενειών τους που 

ζούσαν στην ΕΣΣΔ (Kubasiewicz, χ.χ., σ. 115). Πολλοί από αυτούς που περίμεναν 

αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Πολωνία, θεωρώντας αδύνατο να 

εγκαταλείψουν τις ζωές που είχαν ήδη δημιουργήσει στην Ανατολική Ευρώπη. 

Για παράδειγμα, στη Νέα Ζωή, ο Στούρης θυμάται την εμπειρία της κυρίας 

Μάρτα που δραπέτευσε από την Ελλάδα μετά την επάνοδο των βασιλικών 

δυνάμεων στην εξουσία και τον διωγμό των Ελλήνων κομμουνιστικών αγωνιστών. 

Όπως επισημαίνει ο Στούρης, η κυρία Μάρτα και ο σύζυγός της, Χρήστος, 

ζούσαν στην Πολωνία σχεδόν όλη τους τη ζωή, ενώ μαθαίνοντας ότι θα 

μπορούσαν επιτέλους να επιστρέψουν στην Ελλάδα, δίστασαν να πάνε, 

δηλώνοντας ότι όλη τους η ζωή ήταν στην Πολωνία, ενώ δεν είχαν «ούτε ένα 

κομμάτι γη» στην Ελλάδα (Sturis, 2017, σ. 96). Στην περίπτωση της κυρίας 

Μάρτα, η επανένωση με την Ελλάδα έγινε τελικά όταν αρρώστησε ο σύζυγος της, 

επιτρέποντας έτσι στον κ. Χρήστο να επισκεφτεί την Ελλάδα στο τέλος της ζωής 

του (Sturis, 2017, σ. 97). 

Οι ιστορίες των Ελλήνων που ζουν στην Πολωνία είναι γεμάτες ζεστασιά και 

ελπίδα, όπως θυμάται ο Στούρης στη Νέα Ζωή, σε αντίθεση με εκείνες που 

http://meta.org.gr/
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απεικονίζουν τις δυσκολίες και τις φρίκες του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα. 

Για παράδειγμα, η συγκινητική ιστορία του Κώστα και της Βασιλικής που 

επισημαίνεται στη Νέα Ζωή: παντρεύτηκαν στην Πολωνία, στην πόλη Zgorzelec 

και απέκτησαν δύο κόρες: η πρώτη γεννήθηκε στο Zgorzelec και η δεύτερη  στην 

πόλη του Wrocław όπου η οικογένεια εγκαταστάθηκε μόνιμα. Ο κ. Κώστας έγινε 

συντάκτης περιοδικού αφιερωμένου στους Έλληνες μετανάστες ενώ η κυρία 

Βασιλική βρήκε ασχολία στη μεταπολεμική Πολωνία ράβοντας γάντια και πλεκτά 

πουλόβερ (Sturis, 2017, σ.  283). Η ζωή στην Πολωνία της δεκαετίας του 1950 

δεν ήταν πάντα εύκολη, αλλά λόγω των συνθηκών της εποχής η ζωή δεν ήταν 

κακή, καθώς οι Έλληνες μετανάστες ήταν τελικά ασφαλείς. Στην Πολωνία, 

γράφει ο Στούρης, έλαβαν ένα διαμέρισμα με δύο δωμάτια, κουζίνα και μπάνιο 

(Sturis, 2017, σ. 283). Έτσι ξεκίνησε η νέα ζωή της οικογένειας. 

Στο έργο του Στούρη, υπάρχουν πολλές παρόμοιες ιστορίες με αυτές που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Για τους Έλληνες μετανάστες της Πολωνίας, η 

έννοια της Νέας Ζωής ήταν συνυφασμένη με τη ζωή τους. Όπως τονίζει ο Στούρης, 

σε ένα συνεργατικό αγρόκτημα που ξεκίνησαν οι Έλληνες μετανάστες στο χωριό 

Krościenko στα βουνά Bieszczady δόθηκε επίσης το όνομα Νέα Ζωή (Sturis, 2017, 

σ. 212). Η περιοχή γύρω από το Krościenko χρειάζονταν επίσης μια νέα αρχή και 

μια νέα ανάπλαση: που μόλις πρόσφατα αποκαταστάθηκαν στην Πολωνία. Οι 

μετανάστες εγκαταστάθηκαν στα εγκαταλελειμμένα νοικοκυριά και ξεκίνησαν τα 

πάντα από την αρχή, ελπίζοντας να δημιουργήσουν την ονειρική τους Ελλάδα στα 

Πολωνικά βουνά. Ο τόπος όπου θα μιλούσαν ελληνικά και θα καλλιεργούσαν - τη 

Νέα Ζωή τους. 

Τα παιδιά που έφτασαν μόνα τους στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένων των 

Ελλήνων φίλων της γιαγιάς μου, έβρισκαν καταφύγιο σε ειδικά διαμορφωμένες 

εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές εγκαταστάσεις, προσπαθώντας να προσαρμοστούν 

στη νέα πραγματικότητα, μαθαίνοντας την πολωνική γλώσσα και σπουδάζοντας 

με σκοπό ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον. Η γιαγιά μου θυμήθηκε πόσο 

εντυπωσιάστηκε με τις Ελληνίδες φίλες της που έμαθαν την πολωνική γλώσσα 

πάρα πολύ γρήγορα. Εκτός από τη φτώχεια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, 

τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους Πολωνούς, που ζούσαν στη 

μεταπολεμική Πολωνία, υπήρχαν επίσης και χαρούμενες μέρες - τα κορίτσια (η 

γιαγιά μου και οι φίλες της) - παρά τις δυσκολίες, δημιουργούσαν νέες φιλίες, 

ονειρεύονταν ένα μέλλον ειρηνικό και ζούσαν τα εφηβικά τους χρόνια υπό τις 

σκιές και τις λάμψεις της νέας τους ζωής - όπως θα έκαναν όλοι οι έφηβοι. Δεν 

είχε σημασία ότι προέρχονταν από διαφορετικές χώρες. Κανένα ρόλο στην 

προσωπική τους ζωή δεν έπαιξε η πολιτική - αυτό που ήταν μείζονος σημασίας 

ήταν να ζήσουν τα νιάτα τους και να ελπίζουν σε καλύτερες μελλοντικές μέρες. 
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Εικόνα 2. Μεικτό Σχολείο στην Πολωνία 

 
Πηγή: Οργανισμός META: meta.org.gr, με την ευγενική προσφορά της κυρίας Helen Juvri. 

 

Εικόνα 3. Εορτασμός της 25
ης

 Μαρτίου 

 
Πηγή: Οργανισμός META: meta.org.gr, με την ευγενική προσφορά της κυρίας Helen Juvri. 

 

Πολλές φορές, οι Έλληνες άνδρες που ζούσαν στην Πολωνία θα κατέληγαν 

να κάνουν οικογένεια με Πολωνές. Από την άλλη πλευρά, όπως επικαλείται ο 

Στούρης στη Νέα Ζωή, ήταν λίγο πιο δύσκολο για τις Ελληνίδες που επιθυμούσαν 

να παντρευτούν Πολωνούς άνδρες - αν ταξίδεψαν στην Πολωνία με τις 

οικογένειές τους, οι οικογένειες μερικές φορές ήταν απρόθυμες απέναντι σε 

τέτοιου είδους ενώσεις, η απροθυμία αυτή πηγάζει από το φόβο ότι μια τέτοια 

ένωση θα μπορούσε να τερματίσει τα όνειρά τους για οικογενειακή επιστροφή 

στην Ελλάδα. Ωστόσο, πολλές φορές παρά τα σχέδιά τους, οι ελληνικές 

οικογένειες κατέληγαν να περάσουν ολόκληρη τη ζωή τους στην Πολωνία λόγω 

της αδυναμίας προσαρμογής στην νέα ελληνική πραγματικότητα. 

Αρχικά, ήταν ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες μετανάστες ζούσαν στην Πολωνία με 

την ελπίδα για επιστροφή στην Ελλάδα. Ωστόσο, η επιστροφή τους εξαρτιόταν 

http://meta.org.gr/
http://meta.org.gr/
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από τρεις σημαντικούς παράγοντες που δεν μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ στην 

Ελλάδα: την απόκτηση πολιτικής αμνηστίας, την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα 

αναγνωρίσει επίσημα την εθνική αντίσταση του 1941-1944, καθώς και τη 

νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Παρόλο που θα ήταν τελικά αδύνατο για πολλούς 

Έλληνες να επιστρέψουν στην αγαπημένη τους πατρίδα, δεν θα ξεχνούσαν την 

Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι ισχυριζόταν η μοναρχική κυβέρνηση, φέρνοντας τα 

ελληνικά έθιμα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό στη νέα χώρα και μαθαινόντάς 

τα στους Πολωνούς φίλους τους. Τελικά, οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην 

Πολωνία θα γίνονταν «Πολωνοί Έλληνες», ενώ οι Πολωνοί φίλοι τους που συχνά 

παντρεύονταν με Έλληνες, θα γίνονταν «Έλληνες Πολωνοί». 

Περίπου 14.000 μετανάστες εγκαταστάθηκαν στην Πολωνία σε μέρη όπως τα 

Lądek Zdrój, Bardo Śląskie, Międzygórze, Duszniki Zdrój, Płakowice, Solice 

Zdrój, Wałbrzych, Police, Szczecin και τα προαναφερθέν Zgorzelec (Żuber, 2017). 

Φιλοξενώντας περίπου 9.000 μετανάστες, το Zgorzelec έγινε γρήγορα γνωστό ως 

«μικρή Αθήνα» (Żuber, 2017). Στην αρχή, οι Έλληνες στο Zgorzelec ένιωσαν 

αποκομμένοι και σχημάτισαν τη δική τους ξεχωριστή κοινότητα. Προφανώς, ο 

αρχικός χωρισμός συνδέθηκε με το γεγονός ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι 

Πολωνοί δεν είχαν μάθει ακόμη να επικοινωνούν μεταξύ τους λόγω της 

διαφορετικής γλώσσας. Όπως επικαλούνται οι μάρτυρες εκείνης της εποχής, οι 

Έλληνες στο Zgorzelec ήταν ντυμένοι στα μαύρα και δεν ήθελαν ρούχα 

διαφορετικού χρώματος (Żuber, 2017). Πολλοί Έλληνες θα φορούσαν τις 

στρατιωτικές στολές, πιστεύοντας ότι το αντίθετο θα σήμαινε προδοσία στη χώρα 

τους στην οποία ήλπιζαν να επιστρέψουν άμεσα και να συνεχίσουν τον αγώνα 

τους (Żuber, 2017). Μόλις εξαλείφθηκε το εμπόδιο της γλώσσας, η φιλία μεταξύ 

Ελλήνων και Πολωνών θα άρχιζε. Το 1950 στο Zgorzelec, στη γωνία των οδών 

Staszica και Domańskiego (Żuber, 2017) ιδρύθηκε το πρώτο νοσοκομείο 

αφιερωμένο στους Έλληνες μετανάστες. Όπως επισημαίνει ο Στούρης στη Νέα 

Ζωή, οι Πολωνοί γιατροί έμαθαν γρήγορα τα βασικά της ελληνικής γλώσσας για 

να προσφέρουν παρηγοριά στους ασθενείς τους. Οι πρώτες φράσεις που έμαθαν 

ήταν: Καλημέρα, Που σε πονάει; και Από πότε σε πονάει; (Sturis, 2017, σ. 149). 

Τελικά, οι Έλληνες γιατροί που ήταν μεταξύ των μεταναστών ξεκίνησαν επίσης 

τη δουλειά τους στο Zgorzelec. 

Επίσης, ιδρύθηκαν αρκετές οργανώσεις αφιερωμένες στους Έλληνες 

μετανάστες που ζούσαν στην Πολωνία, μεταξύ των οποίων η Κοινότητα 

Πολιτικών Δημοκρατικών Μεταναστών στην Ελλάδα
5
, η οποία άρχισε να 

λειτουργεί ήδη από το 1950 στην πόλη Zgorzelec. Επιπλέον, την ίδια χρονιά το 

Zgorzelec φιλοξένησε το πρώτο συνέδριο των Ελλήνων μεταναστών. Το 1952 η 

έδρα της κοινότητας μεταφέρθηκε στο Wrocław και το 1953 η κοινότητα 

απέκτησε νέα ονομασία αφιερωμένη στον Νίκο Μπελογιάννη - έναν νεαρό ηγέτη 

της αντίστασης του ΚΚΕ, ο οποίος εκτελέστηκε το 1952 σε μια δίκη παρωδία 

εναντίον των κομμουνιστών μαχητών (Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 

χ.χ.). Αναμφίβολα ο Μπελογιάννης έγινε το σύμβολο της αντίστασης και της 

δύναμης απέναντι σε αδίστακτες αυταρχικές δυνάμεις τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Πολωνία, αλλά και η μνήμη του διατηρήθηκε ζωντανή σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες όπου οι κομμουνιστές βρήκαν καταφύγιο, όπως της Ουγγαρίας, όπου ένα 

                                                           
5
Στα πολωνικά: Gmina Demokratycznych Uchodźców Politycznych w Grecji. 
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ολόκληρο χωριό ιδρύθηκε από τους Έλληνες μετανάστες και ήταν αφιερωμένο σε 

αυτόν τον Έλληνα ήρωα. Ως εκ τούτου, η ταραχώδης ιστορία της Ελλάδας έγινε 

γνωστή σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων άλλων γειτονικών χωρών, 

όπως η Τσεχοσλοβακία, η Ρουμανία, η Αλβανία ή η Γιουγκοσλαβία - όπως και 

στην Πολωνία, οι κομμουνιστές μαχητές και οι υποστηρικτές μπόρεσαν να βρουν 

ηρεμία. 

Η Ένωση Hellada, που ιδρύθηκε το 2006, ενώνει τους Έλληνες που ζουν 

στην Πολωνία στις μέρες μας. Ομοίως, ο Σύλλογος Οδυσσέας δημιουργήθηκε το 

2007 προωθώντας τον ελληνικό πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη γλώσσα. Ο 

ελληνικός πολιτισμός στην Πολωνία είναι παρών και ζωντανός. Ενώ το 1948 οι 

Έλληνες έφτασαν στην Πολωνία ως ξένοι, έγιναν γρήγορα φίλοι μας και 

παρέμειναν στην Πολωνία μέχρι και σήμερα. 

Σκέφτηκα τους Έλληνες φίλους της γιαγιάς μου που τελικά θα γίνουν 

δάσκαλοι και που οι δρόμοι τους θα χωρίσουν. «Πόσο θα ήθελα να ξέρω πώς 

είναι τώρα», αποκρίθηκε η γιαγιά μου τελειώνοντας την ιστορία της. 

«Και εγώ το ίδιο», σκέφτηκα ενώ φαντάζομαι μια επανένωση της γιαγιάς μου 

και των φίλων της. Ίσως, κάποια μέρα να βρεθούν, ίσως ζουν ακόμα στο Lublin, 

ίσως κάποια μέρα να διαβάσουν και αυτό το άρθρο. Ωστόσο, σίγουρα οι 

αναμνήσεις του παρελθόντος θα είναι πάντα ζωντανές στην καρδιά της γιαγιάς 

μου και είμαι πολύ ευγνώμων στη γιαγιά μου που μοιράστηκε αυτήν την όμορφη 

και αισιόδοξη ιστορία. Είναι μια σπάνια ιστορία ανθρώπων που προέρχονται από 

διαφορετικά κράτη που ενώθηκαν με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου 

και ελπιδοφόρου μέλλοντος - μια ιστορία που δείχνει πως στην πραγματικότητα 

είμαστε όλοι ίδιοι και πως είναι τελικά δυνατόν να βρούμε την ειρήνη, την 

ασφάλεια και κυρίως ένα πραγματικό σπίτι εκεί που δεν το περιμένουμε! 

 

 

Βιβλιογραφία 

 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu (n.d.) Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w 

Polsce im. Nikosa Belojannisa, Oddział w Zgorzelcu w latach 1954-1984. (Union of 

Political Refugees from Greece in Poland Nikos Belojannis, Branch in Zgorzelec in 

the years 1954-1984). Retrieved from: ap.wroc.pl. [Accessed 8 September 2021].  

Kubasiewicz, I. (n.d.) Emigranci z Grecji w Polsce Ludowej. Wybrane Aspekty z Życia 

Mniejszości. (Emigrants from Greece in the People’s Republic of Poland. Selected 

Aspects of Minority life). In Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski 

1918-1989. Retrieved from: https://www.polska1918-89.pl/. [Accessed 8 September 

2021]. 

Sturis, D. (2017) Nowe Życie: Jak Polacy pomogli Uchodźcom z Grecji. (New Life: How 

Polish Helped the Immigrants from Greece. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Żuber, A. (2017) Grecy w Zgorzelcu. (Greeks in Zgorzelec). Retrieved from: zinfo.pl. 

[Accessed 8 September 2021]. 

https://www.polska1918-89.pl/


Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό- Τόμος 1 Τεύχος 2, Οκτώβριος 2021- Σελίδες 145-162 

 

 

145 

 

 

 

Η Περιπετειώδης Ιστορία των Επαναστατικών 

Συνταγμάτων του 1821 - Η Θεμελιωτική Στιγμή της 

Ελληνικής Πολιτείας του Ξενοφών Κοντιάδη 

(Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2021) 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 

Πρόεδρος 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας (ΑΙΠΕ) 
 

Το παρουσιαζόμενο εδώ βιβλίο γράφτηκε 

με την ευκαιρία των 200 χρόνων της 

ελληνικής επανάστασης. Αποτελείται από 

επτά κεφάλαια τα οποία πλαισιώνονται 

από μία εισαγωγή και τα επιλεγόμενα του 

συγγραφέα, ο οποίος, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο βιογραφικό του, έχει την 

επιστημονική ειδικότητα του συγκριτικού 

συνταγματικού δικαίου. Λόγω αυτού ο 

αναγνώστης θα περίμενε μία επιστημονική 

σύγκριση των επαναστατικών συνταγμάτων 

του 1821 με τα άλλα συντάγματα της εποχής. 

Αντ’ αυτού, παρακολουθεί ένα αράδιασμα 

απόψεων και σκέψεων κατανεμημένων σε 

κεφάλαια που δεν έχουν καμία σύνδεση 

μεταξύ τους και κυρίως καμία επιστημονική 

τεκμηρίωση. Πάντως, ο ίδιος ο συγγραφέας 

μας προειδοποιεί ότι δεν διακονεί με το 

πόνημά του τόσο πολύ την επιστήμη του 

συγκριτικού συνταγματικού δικαίου όσο 

της επιστήμης της ιστορίας και της 

πολιτικής. Εκ του αποτελέσματος των 

γραφομένων στο βιβλίο προκύπτει ότι η 

προσπάθεια αυτή απέτυχε.  

Η παρούσα βιβλιοπαρουσίαση στηρίζεται σε μία σταχυολόγηση μερικών 

ακατέργαστων απόψεων που θα μπορούσαν, ωστόσο, να αποτελέσουν μία 

σημαντική συνεισφορά στο διάλογο και στα ερωτήματα για τη φύση και κυρίως 

για τις επιρροές που δέχθηκε η ελληνική επανάσταση του 1821. Κατά τη γνώμη 

μου, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα: (α) ποια ήταν η φύση της επανάστασης, 

δηλαδή ποιοι συμμετείχαν (άτομα, κοινωνικές ομάδες, τάξεις, περιοχές κ.ά.) και 

γιατί και (β) ποιες ήταν οι διεθνείς (ευρωπαϊκές) επιρροές που δέχθηκε. Ένα τρίτο 

ερώτημα, που αφορά κυρίως τους ιστορικούς των συνταγμάτων, σχετίζεται με το 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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πόσο δημοκρατικά και φιλελεύθερα ήταν τα τρία ελληνικά συντάγματα της 

επανάστασης και όχι τόσο η επιρροή τους διότι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στο 

ελεύθερο ελληνικό κράτος.  

Ο συγγραφέας φαίνεται να θέλει να απαντήσει και στα τρία ερωτήματα και 

το προσπαθεί. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, οδηγείται μέσα από ένα μηχανισμό 

προσωπικών επιστημονικών σκέψεων, άγνωστο στον αναγνώστη, σε σωστές 

απόψεις (απαντήσεις) αλλά δεν είναι αρκετό για να θεωρείται μία εργασία 

επιστημονική. Θα αρκούσε αν μας αποκάλυπτε τη μεθοδολογία εξαγωγής αυτών 

των σκέψεων που παρουσιάζονται με τη μορφή συμπερασμάτων και οιονεί 

απαντήσεων σε ερωτήματα που δεν έχουν τεθεί ξεκάθαρα.  

Την ορθότητα των απόψεών του δεν την κρίνω λόγω προσωπικών 

πεποιθήσεων αλλά λόγω σοβαρής επιστημονικής υποστήριξης που έχουν τύχει 

αυτές οι απαντήσεις στα ερωτήματα από άλλους επιστήμονες που ο συγγραφέας 

είτε επέλεξε να αγνοήσει είτε δεν γνωρίζει. Οι πηγές του είναι περιορισμένες και 

σε πολλές περιπτώσεις όχι οι δόκιμες, λ.χ. οι πηγές για τον διαφωτισμό 

δημιουργούν μόνο θυμηδία. Ίσως να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς, 

άγνωστους πάντως στον αναγνώστη. Η σύνδεση του συγγραφέα με ελληνικά 

ιδρύματα πάντα με βάζει σε (μαύρες) σκέψεις. 

Στην παρούσα βιβλιοπαρουσίαση εστιάζω περισσότερο σ’ αυτό που θα 

έπρεπε να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του συγγραφέα, δηλαδή μία 

συγκριτική ανάλυση των συνταγμάτων του πρώτου μισού του 19
ου

 αιώνα και την 

κατάταξή τους σε μία κλίμακα από «πιο δημοκρατικό» και «πιο φιλελεύθερο» στο 

«λιγότερο δημοκρατικό» και «λιγότερο φιλελεύθερο». Τα ερώτημα αυτό τίθεται 

στην εισαγωγή και αποτελεί μία σοβαρή επιστημονική υπόθεση που μία σοβαρή 

επιστημονική εργασία θα προσπαθούσε να διαψεύσει. Και ενώ ο αναγνώστης θα 

ανέμενε μία επιστημονική σύγκριση των ελληνικών συνταγμάτων με άλλα 

συντάγματα, η ανάλυση βρίθει από ασήμαντες ιστορικές και μυθιστορηματικές 

περιγραφές, λ.χ. πορτοκαλιές και λεμονιές, καθώς και από πολιτικές σκέψεις που 

δεν είναι ασήμαντες αλλά αφήνονται ανεπεξέργαστες. Με αυτό τον τρόπο, ο 

αναγνώστης μένει μετέωρος να αναρωτιέται γιατί άραγε γράφτηκε αυτό το βιβλίο 

εκτός από το να τιμήσει τα 200 χρόνια που ως σκοπός είναι από μόνος του ιερός. 

 

 

Η Εισαγωγή του Βιβλίου  

 

Η εισαγωγή θέτει το σημαντικό ερώτημα το οποίο θα παρουσιάσω σε 

παρακάτω κεφάλαιο όπου εκεί νομίζω ο συγγραφέας επιχειρεί να δώσει μία 

απάντηση. Πάντως, η μόνη επισήμανση της εισαγωγής άξια λόγου είναι η εξής: 

 
Δεν είναι ορθή η άποψη ότι οι πρόκριτοι και ο ανώτερος κλήρος αρνήθηκαν να 

συμβάλουν στην Επανάσταση. (σ. 25) 

 

Συμφωνώ με την επισήμανση αυτή και εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι 

όχι μόνο συμμετείχαν αλλά ήθελαν και να ηγηθούν, τόσο της επανάστασης όσο 

και της πολιτικής κατάστασης που θα επικρατούσε μετά από αυτήν. Υπήρχαν 

πολλοί νέοι άνθρωποι, Έλληνες και ξένοι λόγιοι, διψασμένοι για δόξα. Η 

απόδειξη ότι συμμετείχαν είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση των πληρεξουσίων 
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της Α’ Εθνοσυνέλευσης. Δεν είναι επί του παρόντος αλλά το κόστος ευκαιρίας για 

τους πρόκριτους ντόπιους και τους ετερόχθονες τυχοδιώκτες δεν ήταν το ίδιο. Μία 

αποτυχία θα σήμαινε βέβαιο θάνατο για τους πρώτους και των μελών των 

οικογενειών τους ενώ για τους άλλους θα ήταν μία περιπέτεια που οι οδυνηρές 

συνέπειες γι’ αυτούς θα ήταν να επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν. 

Το ερώτημα δεν είναι αν συμμετείχαν, που συμμετείχαν με νύχια και με 

δόντια, αλλά ποια ήταν τα κίνητρα της συμμετοχής τους; Μία οικονομική 

ανάλυση, μέσα στο πλαίσιο των θεωριών της δημόσιας επιλογής (public choice) 

και των κινδύνων που ανέφερα προηγούμενα, ίσως να έθετε τις θεωρητικές βάσεις 

για μία καλή απάντηση. Ο συγγραφέας το σημείο αυτό το τεκμηριώνει με την 

αφήγηση που κάνει σε όλα τα κεφάλαια και θα μπορούσε να το στηρίξει 

καλύτερα χρησιμοποιώντας μία πολιτική και οικονομική θεωρία. Θα τον 

βοηθούσε να εξηγήσει πολλές συμπεριφορές των ενδιαφερόμενων μερών. 

Κάποιοι ψευδοπροοδευτικοί ιστορικοί και γενικότερα άσχετοι περί των 

επιστημονικών αναλύσεων θέλουν να αγιοποιήσουν την επανάσταση με το να 

δίνουν έμφαση στο λαό και να μειώνουν τη συμβολή των προκρίτων, των 

Φαναριωτών και του ανώτερου κλήρου. Λες και ο λαός έχει κατά τεκμήριο την 

ηθική με το μέρος του. Η καλύτερη απάντηση σε αυτή τη βλακεία είναι τα ονόματα 

των συμμετεχόντων, αυτών που επέζησαν και αυτών που έπεσαν μαχόμενοι. 

 

 

Πρώτο Κεφάλαιο 

 

Μερικές περικοπές από αυτό το κεφάλαιο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις 

παραθέτω. 

 
Αποτελεί, ωστόσο, σφάλμα να υποστηρίζεται ότι ο Αγώνας για την απελευθέρωση 

ήταν απότοκος των ιδεών του Διαφωτισμού. (σ. 40) 

 

Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, ακόμα και αν γίνει δεκτό ότι ο Διαφωτισμός 

αποτελεί μάλλον επαναστατική ιδεολογία παρά ιδεολογία της αστικής τάξης, είναι 

επισφαλές να υποστηριχθεί ότι κινητήρια ιδέα της Επανάστασης του 1821 ήταν αυτή 

η πρόσληψη. (σ. 40) 

 

Η επίδραση των ιδεών του Διαφωτισμού είναι, πάντως, εξαιρετικά ισχνή ακόμα στις 

τουρκοκρατούμενες περιοχές που ανέλαβαν τα «υλικά βάρη» του Αγώνα. Εκεί, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, άλλες είναι οι κινητήριες δυνάμεις των μαχόμενων υποκειμένων. 

(σ. 41)  

 

Οι απόψεις αυτές είναι σωστές. Ωστόσο, η τεκμηρίωση τους είναι 

απελπιστικά περιορισμένη και η θεωρητική τους ανάλυση ανύπαρκτη. Δίνει ως 

πηγή τεκμηρίωσης τον Robertson (βλ. υποσημείωση 36 του βιβλίου) για την 

έννοια του διαφωτισμού και αγνοεί πλήρως την εργασία του Kant (1784/2006) και 

πολλών άλλων (βλ. την ανασκόπηση του Bristow, 2017). Πιο κάτω δίνει ως πηγή 

για τον διαφωτισμό μια εργασία ενός Έλληνα «λόγιου» που δεν έχει αφήσει 

τίποτε που να μην έχει «αναλύσει». Χωρίς αυτόν δεν θα ξέραμε τι είναι 

διαφωτισμός. Και όμως η τεκμηρίωση είναι απλή αν είχε αφιερώσει δύο σελίδες 
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να εξηγήσει τις θεωρητικές βάσεις του διαφωτισμού. Αυτό θα αρκούσε για να 

τεκμηριώσει τις σωστές απόψεις του. 

Οι παραπάνω περικοπές σωστά επισημαίνουν ότι δεν ήταν ο διαφωτισμός 

που επηρέασε την ελληνική επανάσταση χωρίς να αναφέρει, ωστόσο, ποιες ήταν 

οι επιρροές ούτε ότι δεν υπήρχαν τέτοιες. Οι επιδράσεις που άσκησαν τα πολιτικά 

ευρωπαϊκά ρεύματα έχουν αναλυθεί πειστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες 

από πολλούς (βλ. Stivachtis, 2018) και δεν έχουν σχέση με τον διαφωτισμό κάτι 

που επισημαίνουν και άλλοι επιστήμονες.   

Οι Έλληνες της διασποράς μετά την πτώση του Βυζαντίου διασκορπίστηκαν 

στην Ευρώπη και μαζί τους μετέφεραν τη γνώση τους που μεταλαμπάδευσαν στη 

Δύση, συμβάλλοντος στην αναγέννηση και στο λεγόμενο κλασικισμό που 

απετέλεσε τη βάση του ρομαντισμού. Ο κλασικισμός είχε, επίσης, συμβάλει και 

στην ανάπτυξη του διαφωτισμού. Το πρώτο έργο του διαφωτισμού είναι του 

Νεύτωνα που στην εισαγωγή του αναφέρεται σε έναν Έλληνα (Πάππος ο 

Αλεξανδρεύς, 290 - 350): 

 
SINCE the ancients (as we are told by Pappus), made great account of the science of 

mechanics in the investigation of natural things: and the moderns, laying aside 

substantial forms and occult qualities, have endeavoured to subject the phenomena of 

nature to the laws of mathematics, I have in this treatise cultivated mathematics so far 

as it regards philosophy. (Newton, 1687, σ. lxvii) 

 

Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε τη βάση του διαφωτισμού. Υπεράνω όλων η 

λογική (reason) και τίποτε δεν είναι αδύνατο να εξηγηθεί με την πρόοδο της 

επιστήμης (με την «καλλιέργεια των μαθηματικών») και των φυσικών νόμων. Η 

θρησκεία και η ηθική δεν ταιριάζουν στον διαφωτισμό παρ’ όλες στις φιλότιμες 

προσπάθειες του Ιμμάνουελ Καντ να τα συμβιβάσει, εν μέρει επιτυχώς κατά τη 

γνώμη μου. Το ιστορικό γίγνεσθαι δεν εξελίχθηκε όπως τo περίμεναν οι οπαδοί 

του διαφωτισμού ή καλύτερα της λογικής και της αιτιοκρατίας. Για παράδειγμα, 

το προοίμιο των ελληνικών συνταγμάτων συλλήβδην απορρίπτουν την παραπάνω 

ερμηνεία του διαφωτισμού. Κατά τα άλλα αμαθείς Έλληνες συνεχίζουν να 

επαναλαμβάνουν και να «πιπιλίζουν την καραμέλα» των σχολικών τους εγχειριδίων 

περί επιρροής του διαφωτισμού στην ελληνική επανάσταση. 

Όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεχόντουσαν 

την πίεση των κοινωνιών τους, κυρίως των φιλελλήνων (όλοι τους της ρομαντικής 

σχολής) για δράση. Γράφει ο Stivachtis (2018, σ. 111)  

 
European powers saw the Greek revolt as leading to a Russo-Turkish war, which 

would enhance Russian influence in the area. Therefore, the suppression of the Greek 

uprising and the preservation of the Ottoman Empire became of immediate interest to 

them. However, their approach and policies were soon contested by the European 

publics, which viewed the Greek revolt against Ottoman rule as a struggle between 

civilization and barbarism and between Christianity and Islam. Consequently, the 

cause of Greece became the cause of Europe. 

 

Παρά τις επιφυλάξεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων ότι η ελληνική επανάσταση 

ήταν μία ρωσική επανάσταση ενάντια στους Οθωμανούς (κάτι που και ο Μαρξ 

ισχυρίστηκε αργότερα που δεν ήταν και στο μόνο που έκανε λάθος ο μεγάλος 
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στοχαστής του δεύτερου μισού του 19
ου

 αιώνα), η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 

θεώρησε την ελληνική επανάσταση ως τη διαμάχη δύο πολιτισμών και δύο 

θρησκειών. Αυτό εξηγεί καλύτερα γιατί στο προοίμιο των ελληνικών συνταγμάτων 

δίνεται τόση μεγάλη έμφαση στη θρησκεία και την πίστη εις τον Χριστό. Την 

ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είχε ως ακροατήριο αυτό που ο Stivachtis (2018) 

αποκαλεί κοινωνία του ευρωπαϊκού κόσμου με αιχμή τον φιλελληνισμό.  

 
The principle agent of the European world society was Philhellenism, a transnational 

movement that appeared in different European countries, as well as in the USA. The 

Philhellenist movement was the product of a long political, sociocultural, religious, 

and economic interaction between the Greeks and Europeans, which caused the 

creation of a special cultural relationship between the two sides. The Philhellenist 

movement found its expression in the actions of poets, artists, scholars, authors, 

travelers, secret societies, political and economic committees, military personnel, and 

all those individuals who decided to assist the Greek revolt by any means available, 

even by joining it. (Stivachtis, 2018, σ. 112) 

 

Και αμέσως παρακάτω συνεχίζει. 

 
The Greek uprising took place at a time that Europeans were acutely sensitive to 

revolution. However, due to the influence of Philhellenes, many Europeans became 

more sympathetic to the Greek cause than to that of other nations. It has been argued 

that Greece has owed its independence to the repressive policies and tactics of 

European reactionaries; to her own ancestry and classical traditions of European 

culture; and to the strong Christian element in early nineteenth-century civilization. 

(Stivachtis, 2018, σ. 112). 

 

Και σε ό,τι αφορά την επίδραση των ρομαντικών, αναφέρει τα εξής ο 

Stivachtis (2018, σ. 114)  

 
When the Greek revolt began, Europe’s inherited ideas about the Ottomans worked 

against them. Romantic authors and poets gave the Western image of the Ottomans 

a new life. Consequently, every word that came to mind in talking of the Ottomans 

carried a weight of dreadful associations. According to this Western image, the 

Ottomans were a cruel, aggressive, barbarian race posing an active threat to 

Western civilization. Of particular importance was the idea that Christianity was 

bound to be in deadly conflict with Islam. In fact, churchmen rediscovered and 

indulged an atavistic hatred against Turks and virulently demanded their expulsion 

or extirpation in the name of God. The features of Turkish life that were generally 

known had for centuries excited a fascinated horror: ‘the Grand Seigneur in his 

Seraglio with his eunuchs, his harem, his slaves, and his janissaries; the custom of 

killing off one’s brothers; of seizing infants for training for the armies; the bastinade 

and other highly sophisticated Oriental tortures’ (cited in St Clair 2008, p. 52). 

 

Οι απόψεις του Stivachtis (2018) είναι πολύ καλά τεκμηριωμένες και 

βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Αποτελεί μία σωστή επιστημονική 

προσέγγιση που εξηγεί το νικηφόρο αποτέλεσμα της επανάστασης, τη φύση της 

και το ρομαντικό αφήγημά της. Ένα αφήγημα που περισσότερο είχε να κάνει με 

τη θρησκεία και τις ρομαντικές αναπολήσεις μιας κλασσικής Ελλάδος παρά με τις 
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θέσεις ενός διαφωτισμού που έτσι και αλλιώς και στην Ευρώπη του 19
ου

 αιώνα 

λίγη επιρροή είχε πέρα από τη ρομαντική του όψη που είναι και ο λόγος που 

πολλοί εκλαμβάνουν τον φιλελληνισμό ως αποτέλεσμα του διαφωτισμού. Ήταν 

το αποτέλεσμα του κλασικισμού της αναγέννησης που μετατράπηκε σε 

ρομαντισμό τον 19
ο
 αιώνα που εκτόπισε τον διαφωτισμό. Σοβαρές ανασκοπήσεις 

αυτών των ρευμάτων, με πλούσια αναφορά στη βιβλιογραφία γίνονται από τους 

Bristow (2017) και Gorodeisky (2016). 

Εκεί που πάσχουν όλες οι μελέτες είναι στην επιστημονική τεκμηρίωση. Οι 

μελέτες λαμβάνουν ως δεδομένο αυτό που πρέπει να προσπαθήσουν να 

διαψεύσουν, λ.χ. αν τα τρία συντάγματα ήταν ή δεν ήταν τα ή από τα πιο 

δημοκρατικά και φιλελεύθερα της Ευρώπης.   

Επίσης, ο συγγραφέας κάνει μία πολύ σημαντική επισήμανση, διότι πολλοί 

επιστήμονες στην Ελλάδα τελούν υπό πλήρη σύγχυση όταν συνδέουν την 

επανάσταση του 1821 με την γαλλική επανάσταση και ακόμη χειρότερα με την 

αμερικανική επανάσταση.  

 
Ωστόσο, όπως η Γαλλική Επανάσταση δεν αποτελεί πρότυπο της Επανάστασης του 

1821, έτσι και τα Συντάγματα του Αγώνα, παρά τις ομοιότητες με τα γαλλικά 

συντάγματα και παρότι αντλούν στοιχεία από αυτά, δεν συνιστούν απομίμηση των 

Συνταγμάτων του 1793 και του 1795, πολλώ μάλλον του αμερικανικού συντάγματος 

του 1787. (σ. 53) (Οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

  

Αυτή η άποψη τυγχάνει καλύτερης αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά την 

επιστημονική σύγκριση και τεκμηρίωση από οποιαδήποτε άλλη άποψη του 

βιβλίου αν και υπολείπεται από το να θεωρείται ολοκληρωμένη και σαφής. Και 

αυτή η σοβαρή τεκμηρίωση δίνεται ως συμπέρασμα στο κεφάλαιο. Κλείνοντας 

αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, ο συγγραφέας καταλήγει σ’ ένα συμπέρασμα που 

μπορεί να εκληφθεί ως μία προσπάθεια επιστημονικής τεκμηρίωσης. 

 
Υπάρχουν, επίσης, επιμέρους διατάξεις των Συνταγμάτων του Αγώνα, που έχουν 

σαφώς αναπαράγει ρυθμίσεις των γαλλικών συνταγματικών κειμένων. Από την άλλη 

πλευρά, ωστόσο, δεν είναι ασήμαντες οι διαφορές τους … όπως το ζήτημα της 

ιδιότητας του πολίτη, που τα Συντάγματα του Αγώνα συναρτούν με τη θρησκεία και 

δευτερευόντως με τη γλώσσα, αναδεικνύοντας τον εθνικό χαρακτήρα της 

Επανάστασης απέναντι στον οθωμανικό δεσποτισμό. Κρίσιμη είναι, επίσης, η 

παρατήρηση ότι τα Συντάγματα του Αγώνα δεν χαρακτηρίζουν την προστασία της 

ατομικής ιδιοκτησίας «ιερή και απαραβίαστη», όπως τα γαλλικά συνταγματικά 

κείμενα. Στοιχείο της ταξικότητας της Γαλλικής Επανάστασης είναι, εξάλλου, ο 

ορισμός του λαού ως του συνόλου των πολιτών/κατοίκων χωρίς διακρίσεις, όπως και 

η καθολικότητα των δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τα Συντάγματα του Αγώνα, που, 

εμφορούμενα πρωτίστως από την εθνική διάσταση της Επανάστασης, δεν 

αναγνωρίζουν θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους. Αρκετές αποκλίσεις σημειώνονται 

και στην οργάνωση των εξουσιών, όπως θα δούμε παρακάτω, παρά τα επιμέρους 

δάνεια που επισημαίνονται. Άρα, παρά τις επιδράσεις του γαλλικού συνταγματισμού, 

τα Συντάγματα του Αγώνα παρουσιάζουν δικά τους, αυτοτελή χαρακτηριστικά, που 

προκύπτουν ακριβώς από τις ιδιαιτερότητες της Επανάστασης του 1821. (σσ. 54-55) 

(Οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 
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Δυστυχώς, τα παραπάνω στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης για να 

δείξουν το εύρος των αποκλίσεων. Μήπως τελικά οι αποκλίσεις είναι τέτοιες και 

από τα άλλα συντάγματα της εποχής τους; Μήπως τελικά τα τρία ελληνικά 

συντάγματα δεν ήταν τα πιο δημοκρατικά και φιλελεύθερα; Μία σύγκριση των 

ελληνικών συνταγμάτων με τα άλλα συντάγματα θα έριχνε λίγο φως στο σκοτάδι 

της συγκριτικής συνταγματικής ανάλυσης. Το βιβλίο χρησιμοποιεί τρεις ελληνικές 

δευτερογενείς πηγές του Αριστόβουλου Μάνεση, Α. Σβώλου και Δ. Δημουλή. 

Ωστόσο, θα μπορούσε και καλύτερα. Εντούτοις, η παραπάνω περικοπή είναι 

εξαιρετικά χρήσιμη, διότι μπορεί να εκληφθεί ως η απάντηση στο ερώτημα που ο 

ίδιος ο συγγραφέας έθεσε στην εισαγωγή του: 

 
Πώς μέσα από τις ακραίες συγκρούσεις στη Γ’ Εθνοσυνέλευση γεννιέται ένα 

Σύνταγμα που έχει χαρακτηριστεί το πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο στην 

Ευρώπη του πρώτου μισού του 19
ου

 αιώνα; (σ. 19) (Οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

 

Ο συγγραφέας δεν μας λέει ποιος το έχει χαρακτηρίσει το πιο δημοκρατικό 

και φιλελεύθερο, την οποία, ως άποψη την εκφράζουν ανόητοι και αμαθείς 

αντάμα. Με την παραπάνω περικοπή τεκμηριώνεται η άποψη ότι τα ελληνικά 

συντάγματα δεν ήταν τα πιο δημοκρατικά και πιο φιλελεύθερα, διότι συγκρινόμενα 

τουλάχιστον με τα γαλλικά υστερούσαν σε τρεις τομείς: ιδιότητα του πολίτη, 

προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και καθολικότητα των δικαιωμάτων. Η 

κλίμακα του τελευταίου χαρακτηριστικού είναι σημαντική, διότι μπορεί να 

διαχωρίσει την ολιγαρχία από τη δημοκρατία. Δεν μας λέει τίποτε ο συγγραφέας 

για τα άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα της εποχής. Καμία σύγκριση. Συνεπώς δεν 

τεκμηριώνεται το «πιο» και παραμένει απλά μία αυθαίρετη εικασία. 

Ωστόσο, επειδή η ελπίδα σ’ ένα βιβλίο πεθαίνει με το διάβασμα και της 

τελευταίας σελίδας, ο ίδιος ο συγγραφέας, στην παραπάνω περικοπή, μας 

υπόσχεται ότι επί του θέματος θα επανέλθει παρακάτω. Δημιουργεί θετικές 

προσδοκίες και κάνει το αφήγημα του πιο ενδιαφέρον. Κάτι σαν ένα συναρπαστικό 

μυθιστόρημα.  

Αναμένοντας, λοιπόν, τη σύγκριση με άλλα συντάγματα της εποχής, ο 

συγγραφέας κάνει έναν περίεργο εγκιβωτισμό στο αφήγημά του και το επόμενο 

κεφάλαιο αναφέρεται (α) σ’ έναν ρομαντικό (και όχι της διαφώτισης) επαναστάτη, 

(β) σ’ ένα ελληνικό αφήγημα που πραγματικά εμπνέεται από τον (καθαρό) 

διαφωτισμό και (γ) σε μία προσπάθεια εφαρμογής μιας ελληνικής εθνικής 

πολιτικής οντότητας στα Επτάνησα.  

 

 

Δεύτερο Κεφάλαιο 

 

Το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να είχε παραληφθεί τελείως. Τίποτε 

πρωτογενές. Δεν αναφέρεται μόνο στο Ρήγα αλλά και στη Νομαρχία ενός 

Ανώνυμου Έλληνα και στην Επτανησιακή Πολιτεία. Όλα αυτά δεν είχαν καμία 

επιρροή στην ελληνική επανάσταση ούτε και στη διαμόρφωση του πολιτικού 

σκηνικού στη διάρκεια του πολέμου (απελευθερωτικού και εμφύλιων) αλλά και 

καμία απολύτως επιρροή μετά, με την επικράτηση της Επανάστασης, παρ’ όλο 
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που πολλοί συνδέουν την εμπειρία της επτανησιακής πολιτείας με τον Ιωάννη 

Καποδίστρια.  

Μία περικοπή έχει ενδιαφέρον από αυτό το κεφάλαιο, διότι ξεκαθαρίζει κάτι 

που ωστόσο δεν αναφέρει ο συγγραφέας και αφορά το ρομαντισμό και το 

διαφωτισμό. 

 
«Το επαναστατικό όραμα του Ρήγα δεν .. αντιγράφει τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και 

τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης» σ. 61. (οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

 

Και είναι σωστό, διότι αν κανείς διαβάσει προσεκτικά το Ρήγα Φεραίο (1797/ 

1998), ή επί το λαϊκότερο Βελεστινλής, θα διαπιστώσει ότι ανήκει στην μερίδα 

εκείνων των στοχαστών που πίστευε σε ρομαντικές επαναστάσεις για την 

απελευθέρωση λαών και κυρίως ιδεών.  

Ο Ρήγας ήταν πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και τα γραφτά του είναι 

ένα συμπίλημα ετερόδοξων θέσεων που η μία αντιφάσκει την άλλη. Καμία 

επίδραση δεν είχε στην ελληνική επανάσταση του 1821 πέρα από τη ρομαντική 

έκφανσή της, στην οποία θα αναφερθώ και παρακάτω. Αν δεν ήταν μαρτυρικός ο 

θάνατός του και αν δεν συνέπιπτε με την έναρξη της επανάστασης του 1821, θα 

είχε μπει στα αζήτητα της ιστορίας, όπως τόσοι άλλοι και μάλιστα πιο σοβαροί.  

 

 

Τρίτο Κεφάλαιο 

 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα τοπικά πολιτεύματα που αποτελούν μία 

αντανάκλαση της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε την εποχή του 1821 

στην Ελλάδα. Τα τοπικά πολιτεύματα ήταν η θεσμική έκφραση των τοπικών και 

ατομικών συμφερόντων και τίποτε περισσότερο. Φτιάχτηκαν όχι με κάποιες 

ιδεολογικές αρχές αλλά διότι αποσκοπούσαν, απλά και θεμιτά, να εξυπηρετήσουν 

προσωπικά και τοπικιστικά συμφέροντα. Αυτό δεν αναδεικνύεται από τα 

φληναφήματα αυτού του κεφαλαίου.  

Το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας σημαντικής 

ιστορικής και πολιτικής ανάλυσης της επανάστασης του 1821. Θα εξηγούσε 

τους πραγματικούς λόγους και τις πραγματικές επιρροές που αιτιολογούν πλήρως 

αυτά που διαδραματίστηκαν τη δεκαετία του 1820. Το αυτά συμπεριλαμβάνει και 

τα τρία συντάγματα. Γράφει ο συγγραφέας το εξής: 

 
Τα κίνητρα των πρωταγωνιστών κατά την κατάρτιση των τοπικών πολιτευμάτων, 

όπως και λίγο αργότερα των Συνταγμάτων του Αγώνα, δεν είναι ευδιάκριτα. (σ. 77) 

 

Ο συγγραφέας εδώ αδικεί και τη δική του επιστημονική επάρκεια, διότι 

παρακάτω παραθέτει αυτά τα κίνητρα με πολύ ευδιάκριτο και πειστικό τρόπο. 

Απλώς έπρεπε να εκμεταλλευθεί τη μήτρα των εξουσιών που τόσο εύστοχα 

φαίνεται να υπαινίσσεται ως βάση της επιστημονικής του ανάλυσης: τρεις ή 

τέσσερις τοπικές οντότητες διακλαδώνονται με τρία διαφορετικά κοινωνικά 

στρώματα, κυρίως των προκρίτων και των Φαναριωτών καθώς και μιας 

ετερογενούς τρίτης ομάδας των ετεροχθόνων. Στην τελευταία ανήκε και ο 

Καποδίστριας και πριν από αυτόν οι Υψηλάντηδες και πολλοί άλλοι φιλικοί.   
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Τέταρτο Κεφάλαιο 

 

Το κεφάλαιο αυτό ανοίγει με τη διαδικασία συνάθροισης για την ψήφιση του 

προσωρινού πολιτεύματος της Επιδαύρου. Ενδιαφέρον έχει ο ρόλος του Ιταλού 

Βιτσέντσο Γκαλίνα που ωστόσο ο συγγραφέας ξεπερνά χωρίς να εξηγεί γιατί ήταν 

«σημαντικός», όπως αναφέρει.  

Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας κάνει μία παραδοχή για τα τρία ελληνικά 

συντάγματα που πραγματικά τη βρίσκω αποκαλυπτική και άκρως ενδιαφέρουσα 

όταν μάλιστα γράφεται από κάποιον που στο βιογραφικό του φαίνεται να 

υπηρετεί την επιστήμη του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου. Μας λέει ο 

συνταγματολόγος το εξής: 

 
Ωστόσο, είναι χρήσιμο να επισημανθεί πως η κριτική περί ολιγαρχικής σύνθεσης της 

Α’ Εθνοσυνέλευσης φαίνεται να υποτιμάει τη διαπίστωση ότι «όλα σχεδόν τα 

Συντάγματα στην ιστορία γεννήθηκαν κατά τρόπο ολιγαρχικό», υπό την έννοια ότι 

οι συντακτικές συνελεύσεις ταυτίζονται μόνο πλασματικά με το λαό, η λαϊκή 

βούληση σε σχέση προς το Σύνταγμα ερμηνεύεται από ορισμένους ειδικούς, ιδίως 

από τα μέλη των Συνταγματικών Επιτροπών που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των 

σχεδίων Συντάγματος, και σε αυτές τις Επιτροπές τον κύριο λόγο έχουν τα μέλη με 

ισχυρή επιρροή. Με αυτό το σκεπτικό, πράγματι στις Εθνοσυνελεύσεις -κατεξοχήν 

στην πρώτη- η ανάδειξη των πληρεξουσίων είναι αμφιλεγόμενη·   όμως, αυτό το 

στοιχείο δεν κρίνεται ορθό να υπερεκτιμάται, απαξιώνοντας τα Συντάγματα του 

Αγώνα. (σσ. 95-96) (Οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

 

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Δίνει δύο παραπομπές και μάλιστα την πρώτη 

μας τη δίνει και με μία περικοπή. Η δεύτερη αφορά ένα πόνημα, του οποίου 

συντάκτης είναι και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου.  

Μόνο ένα σχόλιο αξίζει να αναφερθεί. Θα είχε ενδιαφέρον να μας 

πληροφορήσει ο συγγραφέας, μιας και αποδέχεται την αναφορά της παραπομπής 

του στα σχεδόν όλα, ποιες ήταν οι εξαιρέσεις που προφανώς δεν ήταν οι 

ελληνικές. Με αυτό τον τρόπο θα μαθαίναμε ποια συντάγματα ήταν πιο 

δημοκρατικά και πιο φιλελεύθερα από τα ελληνικά. Με δεδομένο ότι το «πιο 

δημοκρατικό» αφορά σε υπερθετικό βαθμό, τότε έχουμε άλλη μία απάντηση εδώ 

στο ερώτημα της εισαγωγής: γίνεται σαφές ότι υπήρχαν άλλα συντάγματα που 

ήταν πιο δημοκρατικά (λιγότερο ολιγαρχικά) από τα ελληνικά συντάγματα. Ο 

συγγραφέας το αποδέχεται ότι υπήρχαν τέτοια συντάγματα αλλά μας κρατά 

μυστικό ποια ήταν και σε τι βαθμό ήταν πιο δημοκρατικά και φιλελεύθερα αν 

ήταν.  

Και μία προσωπική γνώμη επί του θέματος. Η ελληνική επανάσταση μπορεί 

να εξηγηθεί ως ένα μείγμα δύο λόγων: υλικών (ληστρικών) σε επίπεδο απλού 

λαού και ρομαντισμού σε επίπεδο διανοούμενων, Ελλήνων και ξένων. Όλοι οι 

φιλέλληνες και πολλοί Έλληνες που ανήκαν, συνειδητά ή ασυνείδητα, στο κίνημα 

του ρομαντισμού, που ήταν αντίθετος με τον διαφωτισμό, όπως ο τελευταίος 

αναπτύχθηκε το 16
ο
 αιώνα και εντεύθεν πριν τελευτήσει λίγο πριν τη γαλλική 

επανάσταση. Αυτή η ρομαντική αντίληψη φαίνεται να επηρέασε και τη σύνταξη 

των ελληνικών συνταγμάτων. Ήταν το επικάλυμμα σ’ ένα κατά τα άλλα σχέδιο 

εξυπηρέτησης υλικών (ληστρικών) επιδιώξεων από διάφορες ομάδες που είχαν 
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τοπικιστικά και κοινωνικά διαστρωματικά χαρακτηριστικά. Για κάλυψη όλοι 

αυτοί χρησιμοποιούσαν τους ρομαντικούς. 

 
Η ρομαντική αντίληψη υποστηρίζει ότι ο δημοκρατικός χαρακτήρας του αποτελεί 

έκφραση των αξιών και των αντιλήψεων των επαναστατημένων Ελλήνων. (σ. 103) 

 

Σωστή παρατήρηση αλλά ο συγγραφέας συγχέει το κίνημα του ρομαντισμού 

με το κίνημα του διαφωτισμού. Αυτό το κάνει πιο οξύμωρο όταν από πολλούς το 

κίνημα του ρομαντισμού θεωρείται ως μία συνειδητή ιδεολογική αντίδραση στο 

κίνημα του διαφωτισμού (Gorodeisky, 2016). Και είναι απολύτως λογικό αν οι 

δύο φιλοσοφίες συγκριθούν, ιδέα προς ιδέα. Το δε 19
ο
 αιώνα ο διαφωτισμός 

εκτοπίζεται πλήρως και επικρατεί ο ρομαντισμός.  

Ανέφερα παραπάνω ότι καλός είναι και ο ρομαντισμός ως λόγος εξέγερσης 

και θέσπισης συνταγμάτων αλλά κυρίαρχο λόγο διαδραματίζουν οι υλικοί (στην 

ελληνική περίπτωση οι ληστρικοί) προσδιοριστικοί παράγοντες. Ο συγγραφέας το 

θέτει το ζήτημα ως εξής: 

 
 Αυτοί που θεσπίζουν το Σύνταγμα είναι οι πρόκριτοι με μερικούς φιλόδοξους 

ετερόχθονες εκσυγχρονιστές. (σ. 104) 

 

Στους ετερόχθονες εντάσσονται και οι ρομαντικοί της υπόθεσης ή οι 

αποτυχημένοι επαναστάτες, όπως ο Βιτσέντσο Γκαλίνα που συμμετείχε στη 

διαδικασία κατάρτισης των ελληνικών συνταγμάτων, προσφέροντας πασαλείμματα 

συνταγμάτων, από εδώ και από εκεί.  

Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένα συμπέρασμα που εξάγει ο συγγραφέας 

για τους λόγους που αιτιολογούν τα χαρακτηριστικά των ελληνικών συνταγμάτων 

που κάποιοι ανοήτως και κυρίως χωρίς καμία τεκμηρίωση τα θεωρούν τα πιο 

δημοκρατικά και τα πιο φιλελεύθερα της Ευρώπης. Ακόμη και αν ήταν, που δεν 

ήταν, ο λόγος δεν ήταν ότι κάποιοι είχαν εμποτιστεί με τις ιδέες της δημοκρατίας 

και του φιλελευθερισμού αλλά διότι αυτό εξυπηρετούσε τις δικές τους προσωπικές 

υλικές (ληστρικές) φιλοδοξίες. Μας επισημαίνει ο συγγραφέας: 

 
Άρα τα θεμελιώδη δημοκρατικά και φιλελεύθερα χαρακτηριστικά του πολιτεύματος 

της Επιδαύρου δεν εξηγούνται  μόνο με γνώμονα τις ιδέες του πρώιμου ευρωπαϊκού 

συνταγματισμού και τις προσδοκίες των αστικών στρωμάτων που οργάνωσαν την 

Επανάσταση, ούτε τις προσωπικές φιλοδοξίες του Μαυροκορδάτου και των 

εκσυγχρονιστών, αλλά λαμβάνοντας εξίσου υπόψη ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένες 

επιδιώξεις των προκρίτων, οι οποίοι ελέγχουν τη συνταγματοπαραγωγική 

διαδικασία. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας του πολιτεύματος εξηγείται συνεκτιμώντας 

τα πολιτικά αδιέξοδα στα οποία θα οδηγούσε η επιλογή μοναρχικού ή ολιγαρχικού 

πολιτεύματος. (σ. 106) 

 

Προηγούμενα στην ίδια σελίδα αναφέρει ότι όλοι οι Έλληνες προσδοκούσαν 

ξένο βασιλέα (μονάρχη). Κάποιος αμύητος στα οικονομικά (απόκτηση υλικών 

αγαθών) και τα πολιτικά (εκπλήρωση προσωπικών φιλοδοξιών που μπορεί να 

συνδέονται και με την απόκτηση υλικών αγαθών) μπορεί να μην διακρίνει την 

ουσία της παραπάνω περικοπής. Εκείνο που λέει είναι ότι όλα αυτά περί 

συντάγματος και ιδεών δεν είχαν καμία σχέση με τα αισθήματα του λαού περί 
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δημοκρατίας και φιλελευθερισμού αλλά με το οικονομικό και πολιτικό συμφέρον 

κάποιων οργανωμένων λίγων με πολλή επιρροή ή με τη φιλοδοξία της επιρροής. 

Εξάλλου όταν δεν τα βρήκαν μεταξύ τους οι μεγάλες ιδέες ξεχάστηκαν και 

αποφάσισαν πρώτον να δεχτούν τον Καποδίστρια -που πίστευε στην ολιγαρχία 

της πεφωτισμένης δεσποτείας- και μετά την δολοφονία του -που καμία σχέση δεν 

είχε με ιδεολογικά κίνητρα πέρα από τα οικονομικά συμφέροντα- αποφάσισαν να 

καλέσουν, γονυπετείς, κάποιον από τους διαθέσιμους μονάρχες της Ευρώπης. 

Πολλοί ήταν διαθέσιμοι, κανένας όμως δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Το πιο 

γλαφυρό κείμενο που περιγράφει αυτά τα τεκτενόμενα το βρήκα στα 

απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Πώς ο «αγέρωχος» Γέρος του 

Μοριά παρακαλούσε δεξιά και αριστερά για κανέναν ξεπεσμένο Μονάρχη της 

Ευρώπης με το πιο σημαντικό επιχείρημα να είναι, ότι οι αρχηγοί του ελληνικού 

στρατού και του στόλου ήταν ξένοι γιατί να μην ήταν ξένος και η κορυφή. 

Βασιλιάς να είναι και ότι να είναι.  

Στο κεφάλαιο αυτό, ο συγγραφέας επανέρχεται στο ζήτημα της συγκριτικής 

των συνταγμάτων, όπως υποσχέθηκε. Συγκρίνει το σύνταγμα της Επιδαύρου με τη 

γαλλική διακήρυξη των δικαιωμάτων του 1789 που χρησιμοποιήθηκε ως 

τυφλοσούρτης και για τα ελληνικά συντάγματα. Φυσικά χρησιμοποιήθηκαν εκείνα 

τα στοιχεία που βόλευαν τις οικονομικές και πολιτικές βλέψεις της ελληνικής 

ολιγαρχίας. 

 
… με πηγή έμπνευσης τη γαλλική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του 1789, χωρίς να 

αποτελούν πάντως πιστή αντιγραφή τους. Παρότι όμως γίνεται λόγος για δικαιώματα 

«των κατοίκων», από την απλή ανάγνωσή τους δεν προκύπτει η «καθολικότητα» 

των δικαιωμάτων ή ο «κοσμοπολιτισμός» τους, αφού με εξαίρεση τα φορολογικά 

βάρη όλες οι άλλες διατάξεις αναφέρονται σε Έλληνες, οι οποίοι διακρίνονται σε 

«αυτόχθονες» και σε «έξωθεν ελθόντες». Έλληνες είναι, καταρχάς, οι αυτόχθονες 

κάτοικοι της επικρατείας που «πιστεύουν εις Χριστόν», περιορίζοντας την ιθαγένεια 

μέσω θρησκείας. (σσ. 107-108) 

 

Έχουν ενδιαφέρον τα φορολογικά βάρη, διότι συνδέονται με τους υλικούς 

(ληστρικούς) λόγους της επανάστασης του 1821 και φυσικά με τη δολοφονία του 

Καποδίστρια. Οικονομικοί ήταν οι λόγοι και ο κάθε άρχοντας του τόπου του 

ήθελε να μαζεύει φόρους όπως εξάλλου έκανε και επί οθωμανικής κυριαρχίας. 

Δεν είχα την απαίτηση να δώσει έμφαση σε αυτούς τους σπουδαίους λόγους ο 

συγγραφέας αν και πολλές φορές τους αναφέρει εν τάχει.  

Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του συγγραφέα το 

ελληνικό σύνταγμα μάλλον υστερούσε σε σχέση με το γαλλικό. Ο συγγραφέας 

δεν μας λέει αν το ελληνικό ήταν πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο από τα άλλα 

ευρωπαϊκά ή έστω και μη ευρωπαϊκά συντάγματα της εποχής. Οι γνώσεις του ως 

ερευνητής του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου θα ήταν πολύτιμες και τις 

στερεί από τους αναγνώστες του βιβλίου. Κακώς κατά τη γνώμη μου. Θα 

μπορούσε να μας είχε διαφωτίσει. Αντ’ αυτού μας άφησε μέσα στις ρομαντικές 

μας ονειροπολήσεις για τα συντάγματα της ελληνικής επανάστασης ότι μπορεί να 

ήταν τελικά και τα πιο δημοκρατικά και φιλελεύθερα. Οι ονειροπολήσεις όταν δεν 

συμπλέκονται με δράσεις δεν βλάπτουν ούτε άτομα ούτε και κοινωνίες. Και αυτό 
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συνέβη απολύτως με την ελληνική επανάσταση του 1821, το οποίο, ως θέμα, 

ξεφεύγει από την παρούσα βιβλιοπαρουσίαση.  

Ο Αδαμάντιος Κοραής του οποίου οι σκέψεις και τα γραπτά αντανακλούν όσο 

κανενός άλλου Έλληνα λόγιου τις αρχές του διαφωτισμού εξέφρασε τις απόψεις 

του επί του συντάγματος της Επιδαύρου. Ο συγγραφέας κλείνει το κεφάλαιο αυτό 

με την κριτική του Κοραή. Και νομίζω σωστά πράττει. Σύμφωνα με τον 

Αδαμάντιο Κοραή το σύνταγμα της Επιδαύρου δεν έχει καμία σχέση με τον 

διαφωτισμό. Φυσικά ο Αδαμάντιος Κοραής δεν ήταν Συνταγματολόγος και αν και 

πολλοί Έλληνες λόγιοι και τα σχολικά βιβλία τον έχουν αγιοποιήσει, λίγοι τον 

έχουν διαβάσει και ελάχιστοι τον έχουν μελετήσει. Ο Αδαμάντιος Κοραής 

δικαιώθηκε πλήρως για όλες του τις επισημάνσεις περί της ελληνικής επανάστασης 

παρά την έντονη κριτική που του άσκησε ο Γόρδων (1833/2015), όπως αναφέρω 

στο Παπανίκος (2021). Η κριτική που άσκησε στο σύνταγμα της Επιδαύρου 

(Κοραής, 1822/1933) δείχνει αν μη τι άλλο ότι ήταν ένα συντηρητικό και μη 

δημοκρατικό σύνταγμα που δεν απηχούσε τις αρχές και τις αξίες του διαφωτισμού, 

όχι ότι αυτές τις αρχές θα πρέπει να τις ενστερνίζονται κάποιοι. Για όσους 

ενδιαφέρονται για την πολιτική δράση, ο διαφωτισμός έχει τόσο σχέση όσο και η 

ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα. Εγώ όταν ονειροπολώ, του Πλάτωνα την Πολιτεία 

σκέφτομαι. Όταν δρω έχω άλλους πιο χρήσιμους, αν και λιγότερο ευχάριστους, να 

αντλήσω γνώση.   

 

 

Πέμπτο Κεφάλαιο 

 

Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με τους δυσαρεστημένους και αποκλεισμένους 

από τις διαδικασίες του πρώτου -του πιο δημοκρατικού και φιλελεύθερου 

συντάγματος στο πρώτο μισό του 19
ου

 αιώνα σε όλη την Ευρώπη αν όχι σε όλο 

τον κόσμο. Ο Δημήτρης Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης -που έχαιραν 

και μεγάλης δημοφιλίας λόγω της άλωσης της Τριπολιτσάς- δεν συμμετείχαν. Όχι 

μόνο αποκλείστηκαν αλλά το πρώτο σύνταγμα μεθόδευσε και τον μελλοντικό 

τους πολιτικό και στρατιωτικό αποκλεισμό. Φυσικά το σύνταγμα αυτό ήταν 

προδιαγεγραμμένο να αποτύχει. Εκείνο όμως που έχει ενδιαφέρον είναι τα κωμικά 

και τραγικά που ακολούθησαν την εφαρμογή του πιο δημοκρατικού και 

φιλελεύθερου συντάγματος της Ευρώπης που με επιδεικτική αδιαφορία, μας τα 

παρουσιάζει ο συγγραφέας, λ.χ. τη λεγόμενη διένεξη του Οδυσσέα Ανδρούτσου 

με τον Άρειο Πάγο. Η διένεξη αφορούσε τη δολοφονία των απεσταλμένων του 

Άρειου Πάγου από τους άντρες του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Τόσο απλά ήταν τα 

πράγματα: δημοκρατικά και φιλελεύθερα. Πιο δημοκρατικά και φιλελεύθερα δεν 

γίνονταν. Και τι έγινε με τους δολοφόνους των απεσταλμένων του Αρείου Πάγου; 

Απολύτως τίποτε. 

Μ’ αυτά και πολλά άλλα ευτράπελα, που τόσο σοφά είχε προβλέψει ο 

Αδαμάντιος Κοραής ότι θα συμβούν από έναν αγράμματο και απαίδευτο λαό, 

οδηγούμαστε στη Β’ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος στις 29 Μαρτίου 1823 που 

διήρκησε μέχρι τις 18 Απριλίου 1823.  

Ο συγγραφέας αναφέρει ότι το δεύτερο αυτό σύνταγμα του Άστρους ήταν 

φιλελεύθερο, διότι κατοχυρώνει ρητά την απαγόρευση της δουλείας με την αστεία 

σύγκριση ότι η δουλεία δεν είχε καταργηθεί στις ΗΠΑ. Απλά ο συγγραφέας 
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χρειάζεται ένα ταχύρρυθμο μάθημα στη μεθοδολογία ή τεχνική «κόστους-

οφέλους». Είναι αστείο ένα σύνταγμα να ρυθμίζει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει 

και ούτε υπήρχε φόβος να υπάρξει. Αντίθετα, το σύνταγμα απέτυχε να 

κατοχυρώσει και να διευθετήσει το σοβαρό πρόβλημα της διανομής της γης. Ο 

αναδασμός σε τέτοιες επαναστατικές καταστάσεις είναι πάγιο αίτημα του λαού 

και θεωρείται το πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο μέτρο που θα μπορούσε να 

περιληφθεί σ’ ένα σύνταγμα με ένα άρθρο που θα προέβλεπε ότι τα δημόσια 

κτήματα που απελευθερώνονταν από τη φυγή των Τούρκων, θα μοιράζονταν σε 

ακτήμονες.  

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα του πιο δημοκρατικού και φιλελεύθερου 

συντάγματος; Μας το λέει ο ίδιος ο συγγραφέας που κατά ένα περίεργο τρόπο 

φαίνεται χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση να το θεωρεί ένα καλό σύνταγμα 

αλλά μόνο για όσους το βλέπουν από μακριά. 

 
Για τους εξ αποστάσεως παρατηρητές των συνταγματικών εξελίξεων της 

Επανάστασης πρόκειται για ένα χρήσιμο εκσυγχρονισμό του συστήματος 

διακυβέρνησης, όμως στο Άστρος αποδεικνύεται ότι ένα Σύνταγμα ενδέχεται, αντί 

της επιζητούμενης ενοποιητικής του λειτουργίας, υπό ορισμένες συνθήκες να 

επιτελέσει (ή να συμβάλει σε) μία λειτουργία βαθιά διχαστική. (σ. 134) (Οι 

υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

 

Μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ο 

εκσυγχρονισμός ήταν χρήσιμος αλλά διέλυσε τα πάντα και οδήγησε σε εμφύλιο 

σπαραγμό με χιλιάδες νεκρούς. Αυτό εννοεί ο συγγραφέας με τη φράση βαθιά 

διχαστική. Αλλά το αφήνει για το επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

Έκτο Κεφάλαιο 

 

Το πιο «χρήσιμο» και «εκσυγχρονιστικό» δεύτερο σύνταγμα είχε τα εξής 

αποτελέσματα. 

 
Μετά τη Β’ Εθνοσυνέλευση και την ψήφιση του Συντάγματος του Άστρους η 

Ελλάδα εισέρχεται σταδιακά στη δίνη των δύο εμφύλιων πολέμων. (σ. 136) 

 

Οι λέξεις δημοκρατικό και φιλελεύθερο αντικαταστάθηκαν με τις χρήσιμο 

και εκσυγχρονιστικό. Αδυνατώ να κατανοήσω τη χρησιμότητά του όταν οδηγεί σε 

δύο εμφύλιους αλλά οι συνταγματολόγοι θα γνωρίζουν καλύτερα.  

Ο συγγραφέας αναλώνεται σε μία αφηγηματική περιγραφή των εμφυλίων 

πολέμων επιπέδου ιστορίας δημοτικού χωρίς να προσθέτει τίποτε σε γνώση παρά 

μόνο σελίδες στο βιβλίο του. Και έτσι χωρίς ειρμό μας εισάγει στη Γ’ 

Εθνοσυνέλευση στις 6 Απριλίου 1826 που τελειώνει στην Τροιζήνα στις 5 Μαΐου 

1827. Στις 3 Απριλίου 1827 αποφασίζει η Γ’ Εθνοσυνέλευση να εκλέξει, για επτά 

χρόνια μάλιστα, τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο και τελευταίο κυβερνήτη της 

Ελλάδος. Και μετά από πολλές διενέξεις ψηφίζεται το σύνταγμα της Τροιζήνας 

που δεν είχε και μεγάλη σημασία, διότι ο Ιωάννης Καποδίστριας θα ήταν αυτός 

που θα καθόριζε το πολίτευμα της χώρας στην πράξη. Και έτσι έπραξε σύμφωνα 
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με τις δικές του αρχές της πεφωτισμένης δεσποτείας, με τον ίδιο ως δεσπότη 

φυσικά.  

Η συζήτηση που ακολουθεί σε αυτό το κεφάλαιο εκτός από ανούσια είναι και 

άσχετη με το ερώτημα του «πιο δημοκρατικού και φιλελεύθερου» συντάγματος. 

Οι δύο αυτές λέξεις δεν αναφέρονται καν. Έχουν ξεχαστεί στο κύριο σώμα του 

κεφαλαίου. Πάντως επισημαίνεται η δικαίωση του Κοραή με την ψήφιση του 

διορισμού δύο ξένων ως αρχηγών του στρατού και του ναυτικού. Δημοκρατικά 

και φιλελεύθερα έγινε ο διορισμός.  

Και εκεί που είχαν ξεχαστεί οι έννοιες του δημοκρατικού και φιλελεύθερου 

επανέρχονται στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου αλλά με μεγαλύτερη 

σεμνότητα και ταπεινότητα. Εξαφανίστηκε το «πιο». Συμπεραίνει ο συγγραφέας 

τα εξής σ’ αυτό το κεφάλαιο: 

 
Το πρωτοποριακό Σύνταγμα της Τροιζήνας συναρθρώνει τον δημοκρατικό και 

φιλελεύθερο χαρακτήρα με ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και με 

θεσμικές ισορροπίες που θα μπορούσαν ίσως να αποτρέψοιυν τις πολιτικές κρίσεις οι 

οποίες ακολούθησαν. Δυστυχώς, ενώ τα δύο πρώτα Συντάγματα του Αγώνα 

εφαρμόστηκαν, έστω ατελώς και με διχαστικά αποτελέσματα, το Σύνταγμα της 

Τροιζήνας δεν έμελλε να εφαρμοστεί, αφού στις 18 Ιανουαρίου 1828, λίγες μέρες 

μετά την άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα, με εισήγηση του η Γ’ 

Εθνοσυνέλευση, που πλέον έχει συγκροτηθεί ως Βουλή, θα αναστείλει την 

εφαρμογή του. (σ. 156) (Οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

 

Είναι φανερό ότι ο συγγραφέας υποτιμά τη νοημοσύνη των αναγνωστών. Και 

ο πιο υπομονετικός αναγνώστης θα είχε αγανακτήσει, διαβάζοντας τις 

ασυναρτησίες της τελευταίας παραγράφου.  

Γιατί ήταν πρωτοποριακό το σύνταγμα; Σε σχέση με ποια συντάγματα; Ποια 

είναι η τεκμηρίωση; Απολύτως τίποτε. Το πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο 

εξαφανίστηκε και έγινε χαρακτήρας. Τι σημαίνει αυτό; Πουθενά δεν μας το λέει. 

Και η κορωνίδα της ασυναρτησίας είναι όταν χαρακτηρίζει το σύνταγμα 

«αποτελεσματικό» όταν δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Από πού προκύπτει η 

αποτελεσματικότητά του; Ποιο ήταν το αποτέλεσμά του και με ποιων συνταγμάτων 

η αποτελεσματικότητα συγκρίνεται;  

Για το μόνο που απορώ είναι γιατί ο Καποδίστριας δεν ζήτησε να καταργηθεί 

πριν έρθει στην Ελλάδα και περίμενε έστω και λίγες μέρες. Το μόνο που μας λέει 

είναι η αποτυχία των άλλων δύο συνταγμάτων που έστω και ατελώς 

εφαρμόστηκαν. Δηλαδή δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Και κάπου εδώ έρχεται το 

τέλος των συνταγμάτων που είναι και ο τίτλος του επόμενου και τελευταίου 

κεφαλαίου του βιβλίου.  

 

 

Έβδομο Κεφάλαιο 

 

Όπως προαναφέρθηκε ο Καποδίστριας ανέστειλε την απόφαση του τρίτου 

συντάγματος που ποτέ δεν είχε εφαρμοστεί. Ο μόνος τίμιος ιδεολόγος ήταν ο 

Καποδίστριας, αν και ανάξιος ως πολιτικός, διότι πίστευε στην πεφωτισμένη 

δεσποτεία που σημαίνει συγκεντρωτισμό και αυταρχισμό. Οι πολιτικοί κρίνονται 
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εκ του αποτελέσματος και ο Καποδίστριας απέτυχε στο αποτέλεσμα. Η 

δολοφονία του ήρθε και βολική για την ιστορική του υστεροφημία. Αλλά αυτό 

είναι ένα άλλο ζήτημα και το αναφέρω μόνο και μόνο επειδή ο συγγραφέας τον 

αναφέρει ως έναν έμπειρο και πεπαιδευμένο πολιτικό και χρησιμοποιεί ως 

τεκμηρίωση τις ίντριγκες που ακολούθησε για να καταργήσει το σύνταγμα της 

Τροιζήνας. Στην «καμαρίλα» ήταν καλός λόγω πείρας στην τσαρική Ρωσία.  

Ο συγγραφέας ονειροπολώντας για μια πολιτεία όπου η αποτελεσματικότητα 

ορίζεται ως η επίτευξη των στόχων που τίθενται στους νόμους και το σύνταγμα 

(σ. 162) θέτει το ερώτημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας όταν ο 

Κυβερνήτης παράγει και εφαρμόζει τους νόμους. Όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος ο 

συγγραφέας «δεν έχει νόημα να αναζητηθεί η απάντηση» (σ. 162) και συμφωνώ 

μαζί του. Βασικά δεν έχει νόημα η όλη συζήτηση που είναι άσχετη με τη σύγκριση 

συνταγμάτων. 

Και φτάνουμε στο σωτήριο έτος 1832 (15 Μαρτίου) όπου στο Άργος 

ψηφίζεται ένα σύνταγμα που προβλέπει κληρονομικό αρχηγό του κράτους, το 

οποίο ήταν και το μόνο που εφαρμόστηκε, με κάποιες μικρές ή μεγάλες διακοπές, 

μέχρι το 1974, όπως πολύ σοφά είχε προβλέψει ο Αδαμάντιος Κοραής. Και ο 

συγγραφέας απογοητευμένος συμπεραίνει στο κεφάλαιο αυτό με το μαρξιστικό 

απόφθεγμα. 

 
Έτσι, η συνταγματική ιστορία της Επανάστασης μοιάζει να επαναλαμβάνεται την 

πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα. (σ. 170) 

 

Θα συμφωνήσω με το συμπέρασμα μόνο που θα το άλλαζα λίγο και θα έλεγα 

ότι η πρώτη φορά ήταν φάρσα ιδίως όταν τα συντάγματα αποκαλούνται τα πιο 

δημοκρατικά και φιλελεύθερα του πρώτου μισού του 19
ου

 αιώνα και τη δεύτερη 

ως τραγωδία. Φάρσα διότι τα τρία συντάγματα έχουν μόνο ρομαντικό ενδιαφέρον. 

Τραγωδία διότι η βασιλεία στην Ελλάδα μπορεί να είχε το πλεονέκτημα της 

αύξησης της έκτασης της Ελλάδος που χωρίς αυτή δεν θα γινόταν, ωστόσο, 

δημιούργησε σημαντικά προβλήματα πολιτικής υστέρησης. Και αυτό είναι ένα 

θέμα που αφήνεται για μία μελλοντική διερεύνηση.  

 

 

Επιλεγόμενα 

 

Εκείνο που έχει ενδιαφέρον στα επιλεγόμενα είναι ότι από το πιο δημοκρατικό 

και φιλελεύθερο της εισαγωγής, στο δημοκρατικό και φιλελεύθερο σε επόμενα 

κεφάλαια εισάγουμε μία άλλη έννοια, αυτή της «πιο νεωτερικής οργάνωσης της 

πολιτείας της εποχής» (σ. 175). Και το τεκμηριώνει δίνοντας μία ελληνική πηγή 

που δεν προσφέρει καμία ουσιαστική σύγκριση. Όταν χρησιμοποιείται η λέξη 

«πιο» πρέπει να μας πει ποιες οργανώσεις πολιτείας της εποχής εκείνης ήταν 

λιγότερο «πιο» και αυτό δεν αναφέρεται. Αυτό που πρέπει να τεκμηριώσει 

(αποδείξει) το υποθέτει. Πες-πες θα γίνει πιστευτό.  

Και τελειώνει ο συγγραφέας το πόνημά του με μία ειλικρινή διαπίστωση ότι 

η ιστορία των τριών συνταγμάτων του 1821 είναι σαν μυθιστόρημα (σ. 182). Ένα 

τέτοιο μυθιστόρημα έγραψε και ο συγγραφέας του βιβλίου που παρουσίασα. Ως 

γνωστόν τα μυθιστορήματα ακόμη και τα πιο συναρπαστικά και περιπετειώδη δεν 
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υπηρετούν την επιστήμη. Ωστόσο, διαβάζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρκεί ο 

αναγνώστης να μην μπερδέψει τους μύθους με την πραγματικότητα. Και είναι 

μύθος ότι τα τρία συντάγματα έχουν κάποια σχέση με δημοκρατία και  

φιλελευθερισμό. Όποιος ξέρει να διαβάζει πολιτικά κείμενα ξεχωρίζει το μυθώδες 

από το πραγματικό.  

 

 

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

 

Το  παρουσιαζόμενο βιβλίο γράφτηκε και δημοσιεύτηκε με την ευκαιρία των 

200 χρόνων από το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης του 1821. Πολλά 

βιβλία γράφτηκαν έχοντας αυτό ως αφορμή, συμπεριλαμβανομένου και του 

παρόντος περιοδικού. Ουδέν μεμπτό επ’ αυτού.  

Το βιβλίο δεν ικανοποιεί με τη δομή του και δεν ξεκαθαρίζει από την αρχή 

ποια είναι τα ερωτήματα στα οποία θέλει να απαντήσει ή να συμπληρώσει πιθανά 

κενά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Χρησιμοποιεί έναν πομπώδη και μακρύ 

τίτλο με υπότιτλο που δεν εξυπηρετείται από τα επτά κεφάλαια, την εισαγωγή και 

τα επιλεγόμενα.  

Το βιβλίο  γράφεται από έναν επιστήμονα του συγκριτικού συνταγματικού 

δικαίου αλλά κάθε άλλο παρά αυτό είναι το αντικείμενο του βιβλίου. Είναι μία 

επιλεκτική παρουσία ιστορικών δεδομένων και ελλιπούς πολιτικής ανάλυσης 

χωρίς σύνδεση μεταξύ τους κυρίως διότι δεν είναι ούτε ιστορικός ούτε πολιτικός 

επιστήμονας ο συγγραφέας. Ακολουθεί την τάση πολλών Ελλήνων συνταγματολόγων 

να θεωρούν ότι η επιστήμη τους είναι τέτοια που τους επιτρέπει οποιαδήποτε 

επιστημονική ανάλυση και από οποιαδήποτε σκοπιά. 

Ποια είναι τα ερωτήματα που θέτει ο συγγραφέας; Μόνο αν θεωρήσουμε ότι 

κάποια από αυτά που λέει είναι απαντήσεις σε ερωτήματα, τότε το βιβλίο μπορεί 

να φανεί χρήσιμο στον αναγνώστη. Θεωρώ ότι ο συγγραφέας έπρεπε να αναδείξει 

το τρίτο κεφάλαιο. Έπρεπε να είναι πρώτο, μετά την εισαγωγή, εμπλουτίζοντάς  

το με την ανάλογη θεωρητική θωράκιση για να μπορέσει να αντέξει μία σοβαρή 

επιστημονική κριτική. Όπως είναι τώρα δεν μπορεί να γίνει καμία τέτοια κριτική.  

Έπρεπε να είχε ξεκινήσει με μία σοβαρή και περιεκτική συζήτηση περί του 

διαφωτισμού όπως αυτή η έννοια προτάθηκε στην καθαρή της μορφή από την 

αγγλική φιλοσοφική σκέψη τον 16
ο
 αιώνα, συντέθηκε από το Καντ στο φημισμένο 

του πόνημα περί διαφωτισμού και τέλος εκλαϊκεύτηκε από τους Γάλλους 

φιλοσόφους και τους πρωτεργάτες της γαλλικής επανάστασης που λίγο πριν ως 

ρεύμα σκέψης και ιδεολογίας είχε ήδη αντικατασταθεί από το ανερχόμενο ρεύμα 

του ρομαντισμού.  

Ο συγγραφέας αν και κάνει αναφορά στο ρομαντισμό αποτυγχάνει πλήρως 

να τον συνδέσει ως κινητήριο μοχλό της ελληνικής επανάστασης από την μία 

πλευρά, αλλά δεν αποτυγχάνει να συνδέσει την ελληνική επανάσταση με τα 

τοπικά συμφέροντα και τις προσωπικές φιλοδοξίες που καμία σχέση δεν είχαν με 

τις ιδέες του διαφωτισμού ή και του ρομαντισμού. Είχαν μόνο σχέση με αυτό που 

αναφέρει ο Θουκυδίδης περί λήσταρχων και το επιβεβαιώνει ο Κολοκοτρώνης 

στα απομνημονεύματά του χωρίς να γνωρίζει ότι πριν το είχε αναφέρει ο Μέγας 

το Νου Θουκυδίδης.  
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Πάντως με τα ατεκμηρίωτα συμπεράσματα του συγγραφέα συμφωνώ αλλά 

αυτό λίγη σημασία έχει, διότι στην επιστήμη δεν μετράει η άποψη αλλά η γνώση 

που τεκμηριώνει την άποψη. Ο συγγραφέας παραθέτει πολλές και αντικρουόμενες 

απόψεις χωρίς να μας δίνει την απαιτούμενη γνώση (τεκμηρίωση) γι’ αυτές. 

Και όμως υπάρχει τεκμηρίωση και βιβλιογραφία που αγνοεί ο συγγραφέας. 

Το σύνταγμα του 1812 της Ισπανίας -γνωστό και ως το σύνταγμα του Κάδιξ- που 

και αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ αναφέρεται και αυτό ως το πιο φιλελεύθερο της 

εποχής του και μάλιστα καθιέρωνε την καθολική ψηφοφορία -των ανδρών φυσικά 

(βλ. Thiessen, 1996). Τελικά ποιο ήταν πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο; Το 

ελληνικό ή το ισπανικό που μάλιστα προηγήθηκε του ελληνικού και ίσως αυτό να 

αντέγραψε εκείνος ο Ιταλός τυχοδιώκτης. Το 1837 το ισπανικό σύνταγμα 

αποκαταστάθηκε και αποτέλεσε το υπόδειγμα για άλλα συντάγματα της ισπανικής 

Αμερικής. Μία συγκριτική συνταγματική μελέτη των δύο συνταγμάτων θα είχε 

ενδιαφέρον και θα έριχνε φως στο πιο ήταν πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο. 

Ιδού έργο λαμπρό για τους ιστορικούς των συνταγμάτων. 
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Η Άγνωστη Συνεισφορά του Κωνσταντίνου 

Πολυχρονιάδη στην Προβολή της Ελληνικής 

Επανάστασης των Bertrand Bouvier – Matteo 

Campagnolo – Νίκου Νικολούδη – Ειρήνης Σαρίογλου 
 

Γιώργος Δημητριάδης 

Ανεξάρτητος Ερευνητής 
 

Την άνοιξη του 1821 η είδηση της έκρηξης 

Ελληνικής Επανάστασης έπεσε στην Ευρώπη 

σαν κεραυνός εν αιθρία. Την περίοδο εκείνη 

οι ειδήσεις δεν κυκλοφορούσαν τόσο 

γρήγορα, ενώ και το αναγνωστικό κοινό των 

εφημερίδων ήταν πολύ πιο περιορισμένο από 

ότι στα τέλη του 20
ού

 αιώνα ή στις αρχές του 

21
ου

. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή ήπειρος 

προσπαθούσε να επανέλθει σε μια κατάσταση 

σταθερής ειρήνης, μετά την οριστική 

συντριβή του Ναπολέοντα και τη φαινομενικά 

πλήρη καταστολή των «ανατρεπτικών» ιδεών 

της Γαλλικής Επανάστασης περί δημοκρατίας, 

ισονομίας και πολιτικών ελευθεριών. Όλα 

έδειχναν ότι το νέο status quo που είχε 

επιβληθεί στο Συνέδριο της Βιέννης το 1815 

και από το οποίο είχε ξεπηδήσει η Ιερά 

Συμμαχία για να επιβάλει την 

προεπαναστατική απολυταρχία των Ευρωπαίων ηγεμόνων, δεν κινδύνευε να 

ανατραπεί. Η αμφισβήτησή του όμως εμφανίστηκε από κάποιες απομακρυσμένες 

περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τις οποίες έδειχνε να ελέγχουν απόλυτα 

οι Οθωμανοί σουλτάνοι: αρχικά από τη Μολδοβλαχία (όπου εκδηλώθηκε ένα 

ελληνικό επαναστατικό κίνημα υπό τον υπασπιστή του τσάρου Αλέξανδρο 

Υψηλάντη) και στη συνέχεια από την Πελοπόννησο και τη Ρούμελη, όπου επίσης 

οι Έλληνες εξεγέρθηκαν εναντίον των Οθωμανών επικυριάρχων τους. Τα 

κινήματα αυτά ήταν έργο της Φιλικής Εταιρείας, την ύπαρξη και τις 

επαναστατικές ιδέες της οποίας, τόσο στο εσωτερικό της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας όσο και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, δεν είχε αντιληφθεί κανείς, 

παρότι διαδίδονταν επί τρία χρόνια (από το 1818).  

Ακόμη κι έτσι πάντως ο καγκελλάριος Μέττερνιχ, ο ιθύνων νους της Ιεράς 

Συμμαχίας, θεωρούσε στις αρχές Ιουνίου του 1821 ότι δεν υπήρχε σοβαρός 

κίνδυνος ανατροπής του γεωπολιτικού status quo. Το κίνημα του Υψηλάντη έπνεε 

τα λοίσθια, ενώ οι επαναστάτες στη νότια Ελλάδα δεν είχαν να επιδείξουν κάποια 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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σημαντική επιτυχία. Την ίδια εντύπωση κατέγραφαν και τα σχόλια των 

σημαντικότερων εφημερίδων της Γαλλίας και της Αγγλίας, άσχετα από τις 

επιμέρους ιδεολογικές τους τοποθετήσεις. Ξαφνικά όμως στη διάρκεια του 

επόμενου τριμήνου το αρνητικό κλίμα για την Ελληνική Επανάσταση άρχισε να 

αλλάζει, με αποτέλεσμα στις αρχές του φθινοπώρου να διαπιστώνεται η ύπαρξη 

ενός μικρού αλλά σταθερά αυξανόμενου φιλελληνικού κλίματος, ιδιαίτερα στη 

Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό μάλιστα πριν καν από την άλωση της Τριπολιτσάς, 

που αποτέλεσε την πρώτη σημαντική επιτυχία της Επανάστασης.  

Τα εύσημα γι’ αυτή την αλλαγή κλίματος ανήκουν σε κάποιες δραστήριες 

ομάδες Ελλήνων της Δυτικής Ευρώπης, με άτυπο επικεφαλής τον Αδαμάντιο 

Κοραή, στο Παρίσι. Κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ο Κοραής 

ήταν ήδη γνωστός στην Ευρώπη ως έμπειρος κλασικός φιλόλογος, με αποτέλεσμα 

να συσπειρώσει γύρω του μια δραστήρια ομάδα «προπαγανδιστών», μέλος της 

οποίας ήταν και ο Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης ή Πολυχρόνης, Ηπειρώτης 

δάσκαλος και επίδοξος δημοσιογράφος από το Σκαμνέλι του Ζαγορίου. Όπως 

αποδεικνύεται από το βιβλίο που παρουσιάζουμε εδώ, η ευρύτερα άγνωστη 

συνεισφορά του Πολυχρονιάδη αποδείχθηκε καίρια για τη μεταστροφή της κοινής 

γνώμης στην Αγγλία (και δευτερευόντως στη Γαλλία) το καλοκαίρι του 1821. Την 

περίοδο αυτή κυκλοφόρησαν στη Γαλλία δύο γαλλικά κείμενά του με τίτλους 

«Στοχασμοί για τον σημερινό πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων από έναν 

Έλληνα» και «Παρατηρήσεις για την παρούσα κατάσταση της Τουρκίας». Σε 

χρόνο ρεκόρ το δεύτερο μεταφράστηκε στα αγγλικά και κυκλοφόρησε στο 

Λονδίνο τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Η θετική επίδραση που άσκησε γίνεται 

αντιληπτή σε δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου από τις αρχές Σεπτεμβρίου, 

στα οποία διαπιστώνεται η κατά περίπτωση σχεδόν κατά λέξη αντιγραφή της 

επιχειρηματολογίας του Πολυχρονιάδη.  

Τις εξελίξεις αυτές μελέτησε και έφερε στο φως η τετραμελής  ερευνητική 

ομάδα των Μπερτράν Μπουβιέ και Ματέο Καμπανιόλο (Ελβετών ελληνιστών και 

πανεπιστημιακών), του Νίκου Νικολούδη (έμπειρου ερευνητή και διδάκτορα 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου) και Ειρήνης Σαρίογλου (καθηγήτριας 

του Πανεπιστήμιου της Κωνσταντινούπολης και Γενικής Γραμματέως του 

Ιδρύματος Ιστορικών Ερευνών – ΙΔΙΣΜΕ- το οποίο ανέλαβε και την έκδοση του 

έργου). Το αποτέλεσμα των ερευνών τους αποτυπώθηκε σε ένα τρίγλωσσο έργο 

(στα γαλλικά, ελληνικά και τουρκικά) που δίνει τη δυνατότητα στο διεθνές 

αναγνωστικό κοινό να γνωρίσει αυτές τις άγνωστες αλλά πολύ ενδιαφέρουσες 

πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης.  

Η διαρρύθμιση του έργου είναι παρόμοια και στα τρία τμήματα, αν και ως 

«σκελετός» χρησιμοποιήθηκε το γαλλικό. Κάθε τμήμα χαιρετίζεται από κάποιον 

γνωστό καθηγητή: το γαλλικό από τον Ελβετό Ντούσαν Σιτζάνσκι (πρόεδρο της 

ελβετικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα), το 

ελληνικό από τον Άγγελο Συρίγο (καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και 

υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων) και το τουρκικό από τον Μπασκίν 

Οράν (καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αγκύρας). Στο γαλλικό τμήμα (το πρώτο 

στη σειρά) ακολουθεί ένας γενικός πρόλογος για το έργο από τον Ματέο 

Καμπανιόλο. Τον αντίστοιχο (αλλά ελαφρά διαφοροποιημένο) για το ελληνικό 

και το τουρκικό τμήμα έχουν γράψει ο Νίκος Νικολούδης και η Ειρήνη 

Σαρίογλου. Ακολουθεί και στα τρία τμήματα ένα σύντομο κείμενο ευχαριστιών 
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προς άτομα που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της έκδοσης, καθώς και προς το 

ΚΙΚΠΕ (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωφελούς και Πολιτιστικού Έργου) που την 

χρηματοδότησε. Στη συνέχεια ένα κείμενο του Ματέο Καμπανιόλο μας 

πληροφορεί για τη ζωή και τη δράση του Πολυχρονιάδη, όπως αποτυπώνεται στα 

κείμενά του. Η επόμενη μελέτη (του Νίκου Νικολούδη) αποκαλύπτει 

λεπτομέρειες για την κυκλοφορία των «Παρατηρήσεων για την παρούσα 

κατάσταση της Τουρκίας» στην Αγγλία και την καταλυτική επίδραση που άσκησε 

αυτό το έργο στην αλλαγή διαθέσεων της βρετανικής κοινής γνώμης. Ακολουθεί 

και στα τρία τμήματα η παράθεση των «Στοχασμών για τον σημερινό πόλεμο 

μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων από έναν Έλληνα» και των «Παρατηρήσεων για 

την παρούσα κατάσταση της Τουρκίας», με εκτενή σχολιασμό. Στο γαλλικό 

τμήμα το δεύτερο κείμενο παρατίθεται τόσο στην πρωτότυπη γαλλική του μορφή, 

όσο και στην αγγλική του παραλλαγή, ενώ στα ελληνικό και το τουρκικό 

παρατίθενται οι αντίστοιχες μεταφράσεις μόνο της αγγλικής παραλλαγής. Η 

παράθεση των κειμένων του Πολυχρονιάδη συμπληρώνεται από ένα παράρτημα, 

δηλαδή ένα σύντομο κείμενο επιστολής προς τους επιτετραμμένους των τριών 

Μεγάλων Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη (που χρονολογείται στις 3 

Φεβρουαρίου 1830), με την οποία ανακοινώθηκε στην Υψηλή Πύλη από τους 

αντίστοιχους υπουργούς Εξωτερικών η απόφασή τους για τη δημιουργία 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους με συγκεκριμένα σύνορα. Το γεγονός αυτό 

θεωρήθηκε από τους συγγραφείς ως επιστέγασμα των προσπαθειών του 

Πολυχρονιάδη, ο οποίος δυστυχώς δεν ζούσε τότε, καθώς είχε πεθάνει στο 

Ναύπλιο από επιδημία το 1826. Το κείμενο της επιστολής παρατίθεται στο 

γαλλικό τμήμα του βιβλίου στη διπλή επίσημη  παραλλαγή του (αγγλική και 

γαλλική), ενώ στο ελληνικό και το τουρκικό στις αντίστοιχες μεταφράσεις.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, το βιβλίο απευθύνεται εξίσου στους ειδικούς 

επιστήμονες όσο και στους απλούς φιλίστορες, καλύπτοντας ένα σημαντικό 

βιβλιογραφικό κενό στην άγνωστη προπαγανδιστική προσπάθεια της προβολής 

του ελληνικού Αγώνα στην Ευρώπη. Στα κείμενα του Πολυχρονιάδη 

καταγράφεται η ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους από την Αρχαιότητα 

έως τις ημέρες του, η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στη διαμόρφωση του 

νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού, η καταπίεση ενός χριστιανικού λαού ομόδοξου 

προς τους ευρωπαϊκούς από ένα βάρβαρο μουσουλμανικό έθνος. Τέλος, 

επισημαίνεται το συμφέρον των Ευρωπαίων (ιδιαίτερα των Άγγλων) από την 

ύπαρξη ενός φιλικού γι’ αυτούς κράτους στη Μεσόγειο, το οποίο θα μπορούσε να 

εξυπηρετήσει καλύτερα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε σχέση με την 

παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η εύστοχη επιχειρηματολογία του 

ξεχασμένου Ηπειρώτη δασκάλου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη σύντομη 

διόγκωση του φιλελληνικού ρεύματος, που με τη σειρά του άσκησε καταλυτική 

επίδραση στην επιτυχία της Επανάστασης.  
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Χρεωμένοι: Μια Εθνογραφική Εξέταση της Απελπισίας 

και Ανθεκτικότητας στη Δεύτερη Πόλη της Ελλάδος της 

Κατερίνας Α. Κοζαΐτη 
 

Αλέξανδρος Μακεδών 

Υπεύθυνος 

Εκπαιδευτική Μονάδα, ATINER 
 

Εισαγωγική Ανάλυση της Μεθοδολογίας της Συγγραφέως 

 

Γραμμένο Αγγλιστί το μικρό αυτό βιβλίο 

(242 σελίδες) της Ελληνοαμερικανίδας 

ανθρωπολόγου Δρ. Κατερίνας Κοζαΐτη 

καθηγήτριας στο πανεπιστήμιο Τζόρτζια 

Στέητ στην Αμερική και πρώην πρόεδρου 

του τμήματος ανθρωπολογίας στο εν λόγω 

πανεπιστήμιο είναι θα έλεγα μια 

δημοσιογραφική αποτύπωση των 

αισθημάτων και σκέψεων διαφόρων 

Θεσσαλονικέων της μέσης τάξης κυρίως 

νέων για την οικονομική κρίση τα τρία 

πρώτα χρονιά της κρίσης στην Ελλάδα 

δηλαδή από το 2009 μέχρι το 2012 (σσ. 

40-47). Ο αναγνώστης ίσως από τη μια να 

εκτιμήσει τις δημοσιογραφικά και 

αισθηματικά άψογα αποτυπωμένες 

παρατηρήσεις της συγγραφέως (με μερικές 

σπάνιες εξαιρέσεις σχετικά με το ακριβές 

των μεταφράσεών της από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, βλ. σσ. 95, 117, 165). Από 

την άλλη όμως ίσως ο αναγνώστης απογοητευθεί γιατί οι συνεντεύξεις της 

συγγραφέως ήταν κοινωνικά περιορισμένες δηλαδή «τυλιγμένες» γύρω από τις 

απόψεις μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων αντί αντιπροσωπευτικά όλων των 

κάτοικων της πόλης. Πασιφανείς είναι με την απουσία τους κοινωνικές ομάδες για 

τις οποίες η Θεσσαλονίκη είναι φημισμένη όπως η περίφημη «φτωχολογιά» της, 

μελή εργατικών συνδικάτων ή κατώτεροι υπάλληλοι του δημόσιου (εν ολίγοις η 

εργατική της τάξη). Απουσιάζουν επίσης σχεδόν ολοκληρωτικά μέλη 

επαγγελμάτων για τα όποια είναι γνωστή η πόλη όπως επί παραδείγματι 

στρατιωτικών που κατοικούν σε μεγάλο βαθμό στη συμπρωτεύουσα με τα 

πασίγνωστα στρατιωτικά της σύμβολα όπως τη στρατιωτική λέσχη,  το 3
ο
 σώμα 

στρατού, στρατιωτικό νοσοκομείο και πολυκατοικίες κτλ. Κάτι ανάλογο μπορεί 

να πει κανείς και για άλλα επαγγέλματα της Θεσσαλονίκης που δυστυχώς δεν 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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φαίνεται να αντιπροσωπεύτηκαν επαρκώς η απουσιάζουν τελείως από το 

πληθυσμιακό δείγμα της συγγραφέως παρόλο που ισχυρίζεται ότι έκανε παρά 

πολλές συνεντεύξεις  (συνολικά περίπου 600 συνεντεύξεις, σ. 35). Μπορεί λοιπόν 

κάποιος εύλογα να διερωτηθεί, πόσο αντιπροσωπευτικές των απόψεων του 

«κοινού Θεσσαλονικιού» είναι οι απόψεις που κατέγραψε; Παρόλο που 

ισχυρίστηκε στις αρχικές σελίδες του βιβλίου της ότι κατέγραψε τις απόψεις των 

κοινών ανθρώπων (“ordinary people” σ. 36) δυστυχώς μια αμερόληπτη ανάλυση 

του πληθυσμιακού της δείγματος (των ανθρώπων των οποίων τις απόψεις 

κατέγραψε) δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει τέτοιου είδους υπέρ-γενικευμένο 

ισχυρισμό.   

Το παράδοξο του λόγου είναι ότι παρόλο που η ιδία η συγγραφεύς 

επανειλημμένα περιγράφει τους ανθρώπους των οποίων τις απόψεις κατέγραψε 

σαν άτομα της μέσης τάξης (“middle class status” π.χ. βλ. σσ. 152, 159, 167, 179, 

214 επίσης 172, 176, 187) δυστυχώς όπως προανέφερα ισχυρίστηκε στα 

εισαγωγικά της κείμενα ότι αναλύει τις απόψεις «κοινών ανθρώπων» της 

συμπρωτεύουσας (σ. 36). Όταν αναφέρεται στους Θεσσαλονικείς των οποίων τις 

απόψεις κατέγραψε χρησιμοποιεί το γενικό ορό «Θεσσαλονικείς» 

(“Thessalonikians”) υπονοώντας ότι κατέγραψε αντιπροσωπευτικά τις απόψεις 

όλων των Θεσσαλονικέων κι όχι μόνο αυτών που προέρχονται από μια μη 

αντιπροσωπευτική ομάδα της μέσης τάξης (σσ. 33, 34, 145, 193). Αν η 

Θεσσαλονίκη κατοικείτο μόνο από άτομα της μέσης τάξης ή αν τα άτομα αυτά 

θεωρούνται «κοινά» εν αντιθέσει λ.χ. μέλη της εργατικής τάξης που για τον α η β 

λόγο θεωρούνται μη κοινά ή ας πούμε «εξαιρετικά» (“extraordinary”) τότε ίσως 

θα μπορούσε ο αναγνώστης του βιβλίου της να θεωρήσει το περιορισμένο 

κοινωνικό φάσμα του πληθυσμιακού της δείγματος περίπου αντιπροσωπευτικό 

του πληθυσμού της πόλης (γραφώ «περίπου» γιατί όπως προανέφερα το 

πληθυσμιακό της δείγμα δεν είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό ούτε της μέσης 

τάξης). Δυστυχώς όμως η Θεσσαλονίκη είναι γνώστη στο πανελλήνιο σα μια 

πόλη που είναι κάθε άλλο παρά μονομερώς μεσοαστικής προέλευσης. Η 

συμπρωτεύουσα είναι γνώστη για τις πατροπαράδοτες φτωχογειτονιές της, τη 

προσφυγιά και το εργατικό της κίνημα δηλαδή σα μια πόλη που ιστορικά είναι 

τουλάχιστον κατά το ήμισυ εργατικής/προσφυγικής προέλευσης. Μια τέτοια 

φτωχολογιά έχει απαθανατισθεί στο γνωστότατο τραγούδι του Στέλιου 

Καζαντζίδη «Θεσσαλονίκη μου» (στίχοι Χρηστού Κολοκοτρώνη, Θεσσαλού, 

μουσική Μανώλη Χιώτη). Στο τραγούδι του ο Καζαντζίδης  αποκαλεί τη 

συμπρωτεύουσα «μεγάλη φτωχομάνα». Η εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης 

αποτελεί ιστορικά και κοινωνικά ένα ανυπόστατο μέρος της προσωπικότητας της 

πόλης και επομένως θα έπρεπε μια έρευνα απόψεων των «κοινών ανθρώπων» 

(“ordinary people”) να την συμπεριλάβει ή να την αντιπροσωπεύσει.  

Μια άλλη ίσως αμφισβητήσιμης επιστημονικής αξίας μέθοδος της 

συγγραφέως είναι η σχεδόν απόλυτη ανωνυμία των ανθρώπων των οποίων τις 

απόψεις υποτίθεται κατέγραψε. Με άλλα λόγια λείπει σχεδόν εξ ολοκλήρου η 

επώνυμα τεκμηριωμένη συνέντευξη για του λόγου το αληθές π.χ. ακριβώς ποιος ή 

ποια είπε τι, πού και πότε. Δεν θέλω εδώ να υπονοήσω ότι η συγγραφεύς ίσως 

εφεύρε απόψεις που υποστηρίζουν το α η β αποτέλεσμα πόσο μάλλον ότι 

χειραγώγησε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Απλά υποδεικνύω το γεγονός ότι 

χωρίς κάποια επώνυμη στοιχειοθέτηση ανθρώπων των οποίων οι απόψεις 
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κατεγράφησαν ή τουλάχιστον πρόσβαση σε σημειώσεις, μαγνητοφωνήσεις κτλ 

της συγγραφέως δύσκολα μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει το αληθές είτε όλων των 

απόψεων που αναφέρονται στο βιβλίο ή του τρόπου καταγραφής τους. Είναι 

γνωστό στις κοινωνικές επιστήμες ότι δυστυχώς υπήρξαν πολλοί ερευνητές που 

παρουσίασαν μόνο στοιχεία που προωθούν δικές του αντιλήψεις αντί 

αντιπροσωπευτικά, αντικειμενικά, αμερόληπτα και «ολοκληρωτικά» (επί 

παραδείγματι βλ. το σύντομο αλλά κατά τη γνώμη μου επαρκώς ενημερωτικό 

άρθρο της Αγγλικής Βικιπαιδειας (Wikipedia) για επιστημονικές παραπτώσεις, 

Αγγλιστί “List of Scientific Misconduct Incidents” Ελληνιστί «Κατάλογος 

Επιστημονικών Περιστατικών Κακής Συμπεριφοράς»). Δυστυχώς γνωρίζουμε 

επιστήμονες που «αλλοίωσαν» ή κατασκεύασαν πρωτογενή στοιχεία που ίσως 

υποδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η πρόσβαση από τρίτους σε αρχικές 

πηγές που κατονομάζονται, αρχειοθετούνται και ταχτοποιούνται. Είμαι βέβαιος 

ότι η συγγραφεύς διατηρεί αναλλοίωτο το αρχείο των συνεντεύξεών της σε 

περίπτωση που ένας τρίτος κοινωνικός επιστήμων θα ήθελε με την αδεία της 

συγγραφέως ασφαλώς να κάνει μια «δεύτερη» ανάλυση, ανασκευή θεωρημάτων 

ή αποτελεσμάτων ή απλή επιθεώρηση αρχικών στοιχείων. Απλά το αναφέρω αυτό 

γιατί δυστυχώς δεν βρήκα στο βιβλίο της συγγραφέως  κάποια αναφορά στο 

αρχικό της αρχείο. Ίσως θα ήταν καλό να τεκμηριώσει σε κάποια μελλοντική 

έκδοση του βιβλίου της με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αρχικές της πηγές, τον τρόπο 

πρόσβασης στο αρχείο της ή τη δυνατότητα επαλήθευσης των πηγών της. 

 Η συγγραφεύς βγάζει συμπεράσματα για το πως θα σωθεί ο λαός της 

Θεσσαλονίκης από την κρίση όπως επί παραδείγματι μέσω συνεργασιών και 

αφιλοκερδών δραστηριοτήτων (σσ. 193-197). Τέτοιου είδους απόψεις ήταν ήδη 

γνώστες όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ πριν 

από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς λείπει από τις αναλύσεις της 

συγγραφέως μια ιστορική αναθεώρηση του ρόλου της εργατικής τάξης της 

Θεσσαλονίκης στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των κατοίκων της για την κρίση. 

Επί παραδείγματι απουσιάζουν από το βιβλίο της συγγραφέως αναλύσεις 

προηγούμενων οικονομικών κρίσεων όπως αυτών που κατά τη γνώμη διαφόρων 

συγγραφέων προήλθαν κατά τη διάρκεια του 19
ου

 και 20
ου

 αιώνα τουλάχιστον εν 

μέρει από την επιβολή ξένων συμφερόντων μέσω της λεγόμενης «πολίτικης των 

κανονιοφόρων» ή απειλής οικονομικού αποκλεισμού (λ.χ. βλ. το βιβλίο του 

Αντώνη Κλάψη Πολιτική και Διπλωματία της Ελληνικής Εθνικής Ολοκλήρωσης, 

1821-1923). Ένα άλλο ενδιαφέρον ιστορικό γεγονός συνέβη κατά τη διάρκεια της 

Ναζιστικής κατοχής όταν πολλοί Έλληνες εφάρμοσαν συστήματα οικονομικής 

επιβίωσης σε ορεινές περιοχές (βλ. επί παραδείγματι βιβλία του Κ. Τσουκαλά κ.α. 

για τη κατοχή).  Η συγγραφεύς παρουσιάζει τα υποτίθεται εκ των συζητήσεων της 

προκύπτοντα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον 

επίλογο του βιβλίου της (σσ. 200-215) χωρίς να κάνει μια περαιτέρω ιστορική 

ανάλυση τέτοιου είδους απόψεων. Παρόμοιες «λύσεις» προτείνονταν εδώ και 

πολλές δεκαετίες πριν από την έναρξη της κρίσης από σοσιαλιστές διανοουμένους 

της λεγόμενης «αριστεράς». Ο αναγνώστης που δεν γνωρίζει την ιστορία της 

πόλης όπως πιθανόν συμβαίνει με αναγνώστες που κατοικούν στο εξωτερικό 

(αφού το βιβλίο της είναι γραμμένο στα Αγγλικά) ίσως πιστέψει διαβάζοντας το 

βιβλίο της συγγραφέως ότι τέτοιου είδους λύσεις ανακαλύφθηκαν από τους 

συνομιλητές της εκ του μηδενός ή υποτίθεται αποκλειστικά σαν αποτέλεσμα 
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έμπνευσής τους από την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την κρίση (π.χ. βλ. 

σ. 33 όπου η συγγραφεύς εκφράζει τη δική της άποψη σχετικά με το ρόλο που 

παίζουν οι κρίσεις για την εφεύρεση λύσεων). Μια ιστορική ανάγνωση του 

εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ίσως αποδείξει ότι μέλη της εργατικής 

τάξης της συμπρωτεύουσας σφυρηλατούσαν για πολλές δεκαετίες προπολεμικά 

και μεταπολεμικά (πριν και μετά το 2
ο
 παγκόσμιο πόλεμο) τέτοιου είδους 

απόψεις. Για πολλές δεκαετίες η Θεσσαλονίκη σειόταν από πολιτικές 

αντιπαραθέσεις συμπεριλαμβανόμενων τεράστιων διαδηλώσεων και μαζικών 

απεργιών που μεταπολεμικά συγκλόνισαν τη συμπρωτεύουσα αποδεικνύοντας μ’ 

αυτό τον τρόπο την πλήρως ανεπτυγμένη πολιτική συνείδηση των κατοίκων είτε 

υπέρ είτε κατά διαφόρων απόψεων σοσιαλιστικού χαρακτήρα. Με άλλα λόγια οι 

Θεσσαλονικείς είχαν «γαλουχηθεί» για πολλές δεκαετίες μέσα σε σοσιαλιστικού 

τύπου ιδεολογίες. Αν τέτοιου είδους απόψεις δεν εφαρμόστηκαν ίσως οφείλεται 

όχι στην άγνοια των Θεσσαλονικέων όπως ίσως κάποιος αναγνώστης υποθέσει 

διαβάζοντας το βιβλίο της Δρ. Κοζαΐτη αλλά στις πολιτικές τους αντιπαραθέσεις ή 

ίσως και στη στοχευόμενη καταπίεση όσων τις πρότειναν όπως φυλακίσεις, 

απολύσεις κτλ. (βλ. το βιβλίο του Μιχάλη Μαραβέλια Θεσσαλονίκη: Μήτρα 

Ταξικής Πάλης, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 2019). Ίσως μάλιστα τέτοιου είδους 

απόψεις όπως αυτές που προτείνει η συγγραφεύς (που υποτίθεται προήλθαν από 

τις συνεντεύξεις της) ήταν και ο κύριος λόγος που η εργατική τάξη διώχθηκε από 

δεξιές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια διδακτορικών καθεστώτων όπως 

προπολεμικά από τη διδακτορική κυβέρνηση Ιωάννη Μέταξα ή μεταπολεμικά 

από τη στρατιωτική χούντα του 1967. Τέλος για να υπογραμμίσω τον ιστορικά 

θεμελιώδη ρόλο της εργατικής τάξης στη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζω στους 

αναγνώστες ότι στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε το εργατικό κίνημα της Φεντερασιόν 

που αρχικά ξεκίνησαν οι Έλληνο-Εβραίοι κάτοικοί της (βλ. το άρθρο της 

Βικιπαιδείας για τη Φεντερασιόν για μια περιληπτική άλλα κατά τη γνώμη μου 

επαρκώς διαφωτιστική ιστορία αυτής της οργάνωσης). Η Φεντερασιόν ήταν ένα 

καθαρά εργατικό κίνημα που αργότερα μετεξελίχθηκε στο κομμουνιστικό κόμμα 

Ελλάδος. Εμβληματικό ίσως είναι το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη δολοφονήθηκε 

ο δημοφιλής βουλευτής της ΕΔΑ δηλ. του κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος 

Γρήγορης Λαμπράκης το 1963. Το χαρακτήρισα το γεγονός αυτό σαν 

«εμβληματικό» γιατί ίσως υποδεικνύει το βαθμό διωγμού και καταπίεσης 

ανθρώπων που υποστήριζαν σωστά ή όχι σοσιαλιστικού τύπου αλλαγές και 

ιδεολογίες.  

Οι φαινομενικά «συγκρουόμενες» δηλ. αντιφατικές υποδείξεις της 

συγγραφέως σχετικά με το εύρος της έρευνας της μεταξύ των ισχυρισμών της στα 

εισαγωγικά της κείμενα από τη μια (δηλαδή ότι ερεύνησε τις απόψεις των 

«κοινών ανθρώπων») και της περιγραφής της κοινωνικής προέλευσης των 

συνομιλητών της στα ύστερα κεφάλαια του βιβλίου από την άλλη (δηλ. ότι οι 

συνομιλητές της ήταν άτομα μέσης τάξης) καθιστούν τα συμπεράσματά της 

αμφιβόλου επιστημονικής αξίας. Αν ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για μια έρευνα 

απόψεων που αντιπροσωπεύουν όλες τις κοινωνικές τάξεις της Θεσσαλονίκης 

τότε ίσως απογοητευθεί γιατί η έρευνα της Δρ. Κοζαΐτη στερείται 

«αντιπροσωπευτικής» ιδιότητας. Αναλύω περαιτέρω μερικές από τις απόψεις που 

κατέγραψε η συγγραφεύς στη συνέχεια αυτής της βιβλιοπαρουσίασης στην 

ενότητα «Εξέταση του Περιεχομένου».  
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Επιχείρημα Υπέρ της Μεθοδολογίας που Εφάρμοσε η Συγγραφεύς 

 

Ίσως κάποιος επιχειρηματολογήσει ότι δεν κατάλαβα τη μεθοδολογία της 

ανθρωπολογίας που εφάρμοσε η συγγραφεύς στην ερευνά της και συγκεκριμένα 

της «εκ του σύνεγγυς» έρευνας ηθών και εθίμων των ντόπιων δηλ. των λεγόμενων 

«ιθαγενών» (Αγγλιστί “natives”). Στ’ Αγγλικά η μέθοδος της εκ του σύνεγγυς 

έρευνας είναι γνώστη σαν “participant observation”. Η ίδια η συγγραφεύς 

ισχυρίζεται ότι τη χρησιμοποίησε (σ. 43). Με άλλα λογία ίσως κατηγορηθώ ότι 

εξασκώ λάθος κριτική. Αντί να συζητήσω την «εκ του σύνεγγυς» ανθρωπολογική 

μέθοδο που εφάρμοσε η συγγραφεύς κατευθύνω τα βέλη μου εναντίον μιας δήθεν 

λανθασμένης στατιστικής διαχείρισης του πληθυσμιακού της δείγματος που η 

συγγραφεύς σαν ανθρωπολόγος ούτε ήθελε ούτε σκόπευε ούτε θεώρησε σωστό να 

εφαρμόσει. Δυστυχώς αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί. Η συγγραφεύς δεν 

εφάρμοσε ούτε αυτή τη μέθοδο δηλαδή την ανάλυση απόψεων των Θεσσαλονικέων 

βάσει της μεθοδολογίας της «εκ του σύνεγγυς» έρευνας. Πως έτσι; Πολλές από τις 

συνεντεύξεις που έκανε έλαβαν χωρά σε ημιπολυτελή καφέ όπως το καφέ ενός 

ημιπολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης και ενός γνωστού μουσείου αντί 

της εκ του σύνεγγυς «έρευνας» στις γειτονιές της συμπρωτεύουσας (σ. 35). Η 

επιλογή τέτοιων χώρων για τις συνεντεύξεις είναι εμβληματική της ταξικά 

περιορισμένης προέλευσης των περισσότερων απ’ αυτούς με τους οποίους 

συζήτησε. Εν αντιθέσει με την εκ του σύνεγγυς έρευνα των λεγόμενων 

«κοινωνικών» ή πολιτισμικών ανθρωπολόγων (social/cultural anthropologists, βλ. 

άρθρο για τη «Κοινωνική Ανθρωπολογία» στη Βικιπαιδεία)  που από ότι γνωρίζω 

συγκατοικούν στην ίδια περιοχή όπου κατοικούν και οι «ιθαγενείς» των οποίων 

τα ήθη και έθιμα εξετάζουν η Δρ. Κοζαΐτη διάλεξε να διανυκτερεύσει σε 

ημιπολυτελές ξενοδοχείο. Αν κάτι τέτοιο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατο να το 

καταφέρει δηλ. να μείνει σε κάποια γειτονιά ή γειτονιές της συμπρωτεύουσας κι 

όχι σε ημιπολυτελές ξενοδοχείο επειδή ας υποθέσουμε θα έπρεπε μετά από ένα 

σύντομο χρονικό διάστημα να επιστρέψει στη διδασκαλική της έδρα στην 

Αμερική τότε θα μπορούσε είτε να είχε περιοριστεί σε μια μόνο γειτονιά για την 

εκ του σύνεγγυς μελέτη των κάτοικων της ή τουλάχιστον να διευκρινίσει εξ αρχής 

στα εισαγωγικά κείμενα του βιβλίου της το περιορισμένο δηλ. μη αντιπροσωπευτικό 

και μη ανθρωπολογικά «εκ του σύνεγγυς» χαρακτήρα της έρευνάς της. Κατά τη 

γνώμη μου και ελπίζω τη γνώμη οποιουδήποτε αλλού αντικειμενικού 

βιβλιοπαρουσιαστή η έρευνα της συγγραφέως δεν είναι ούτε στατιστικά άλλα 

ούτε και «ανθρωπολογικά» αντιπροσωπευτική του λαού της συμπρωτεύουσας.  

Αν η συγγραφεύς είχε προσδιορίσει προκαταρκτικά στην εισαγωγή του 

βιβλίου της τα επιστημονικά «μειονεκτήματα» της μελέτης της τότε παραδόξως 

θα είχε διευκολύνει και μελλοντικούς ερευνητές στη διεξαγωγή ερευνών για την 

οικονομική κρίση στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα. Τι εννοώ 

αυτό; Όταν κάποιος συγγραφεύς εξασκεί αυτοκριτική προσδιορίζοντας τα 

«μειονεκτήματα» της μεθοδολογίας του τότε εκ των πρότερων βοηθά του 

επομένους που θα κάνουν μια παρόμοια έρευνα να την κάνουν πιο ορθολογικά.  
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Χρησιμότητα Βιβλίου 

 

Παρ’ όλο που η συγγραφεύς δεν εξάσκεισαι τέτοιου είδους αυτοκριτική και 

παρόλο που κατά τη γνώμη μου στερείται επιστημονικής μεθοδολογίας 

συμπεριλαμβανόμενου ενός μη αντιπροσωπευτικού πληθυσμιακού δείγματος, η 

έρευνά της προσφέρει αξιόλογο και ιστορικά ανεπανάληπτο δημοσιογραφικό 

υλικό. Χρησιμοποιώντας την ήδη «πεπατημένη» της συγγραφέως μελλοντικοί 

ερευνητές θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την έρευνα που άρχισε 

χρησιμοποιώντας είτε τη μεθοδολογία της εκ του σύνεγγυς μελέτης (“participant 

observation”) που γενικότερα θεωρείται ένα είδος της λεγόμενης «ποιοτικής» 

έρευνας (qualitative research) ή της δημογραφικά ή στατιστικά αντιπροσωπευτικής 

μελέτης η γενικότερα της λεγόμενης «ποσοτικής» έρευνας (quantitive research) ή 

ενός συνδυασμού των δυο αυτών ειδών κοινωνικής έρευνας. Δυστυχώς είναι 

πλέον αδύνατον να γυρίσει κάποιος τους δείκτες του χρόνου πίσω για να 

επαναλάβει αυτό που αποπειράθηκε να κάνει η συγγραφεύς σχετικά με τις 

απόψεις και εμπειρίες των Θεσσαλονικέων τα τρία πρώτα χρόνια της οικονομικής  

κρίσης. Παραδόξως λοιπόν η μελέτη της συγγραφέως όσο κι αν στερείται 

επιστημονικής αξίας αποκτά μια «ιστορική υπεραξία» σαν μια κυρίως 

δημοσιογραφική αποτύπωση απόψεων.  

 

 

Εξέταση του Περιεχομένου 

 

Λόγω της ιστoρικά πρωτοφανούς ξενίτευσης πολλών μορφωμένων νέων 

κατά τη διάρκεια της κρίσης θεωρώ το βιβλίο της συγγραφέως ενδιαφέρον σα μια 

δημοσιογραφική πηγή γνώσεων επί θεμάτων που ίσως απασχολούσαν τους νέους 

εκείνης της περιόδου (και υπογραμμίζω «ίσως» λόγω της προαναφερθείσας 

έλλειψης επιστημονικής μεθοδολογίας). Οι κάτοικοι με τους οποίους συνομίλησε 

η συγγραφεύς εξέφρασαν ένα ευρύ τόξο απόψεων αρχίζοντας απ’ αυτούς που θα 

ήθελαν να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά ή να συνεχίσουν τις 

μεταπτυχιακές τους σπουδές, άλλους που διάλεξαν να παραμείνουν στην Ελλάδα 

για να συνεχίσουν να δουλεύουν έστω και δωρεάν ή με την ελπίδα ότι κάποτε θα 

πληρωθούν και καταλήγοντας σ’ αυτούς που είχαν σκοπό όχι μόνο να βρουν 

δουλειά εντός Ελλάδος άλλα και να πρωτοστατήσουν στην αναδιοργάνωση της 

οικονομίας, την ανακατάταξη προσωπικών τους αξίων ή την τολμηρή και 

δημιουργική επιχειρησιακή άνθηση της χωράς (βλ. ενότητες «Νέοι, Μορφωμένοι 

και Ψάχνοντας» Αγγλιστί “Young, Educated, and Searching”, σσ. 156-159, «Η 

Ματαιότητα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» Αγγλιστί “The Futility of 

Higher Education”, σσ. 159-161, «Συνέχεια της Εξάρτησης» Αγγλιστί “Continuum 

of Dependence”, σσ. 161-164, «Να Φύγω ή να Μη Φύγω» Αγγλιστί “To Leave or 

Not to Leave,” σσ. 164-166, επίσης σσ. 139-146, 152-155, 201-208). Επί 

παραδείγματι σχετικά με την τελευταία προαναφερθείσα ομάδα νέων (δηλ. αυτών 

που διάλεξαν να μη ξενιτευτούν) μερικοί επένδυσαν χρόνο, σκέψη, λεφτά ή 

εργασία στην ανάπτυξη της υπαίθρου που προηγουμένως είχαν παραμελήσει ή 

περιφρονήσει όπως τη γεωργία και τη κτηνοτροφία και γενικά την επιστροφή 

στην ύπαιθρο συνήθως σε περιοχές καταγωγής τους (βλ. λ.χ. σ. 162, επίσης 

ενότητα «Γεωργία» Αγγλιστί “Agriculture”, σ. 142-146). Ένας άλλος κοινός 
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παρανομαστής των απόψεων των συνομιλητών της συγγραφέως ήταν όχι μόνο η 

αυτοκριτική, ένα θέμα στο οποίο επανέρχομαι συντόμως, άλλα όπως προανέφερα 

και η συνακόλουθη υπόσχεσή τους για ένα καλύτερο μέλλον που θα 

χαρακτηρίζεται από την ανιδιοτελή συνεργασία (σσ. 186, 195-198). Πολλοί από 

τους συνομιλητές της συγγραφέως εξέφρασαν αντικυβερνητικές απόψεις για την 

υποτιθέμενη διαφθορά, νεποτισμό και κλοπές από τους κυβερνώντες (βλ. 

ενότητες «Κρατικοί Αξιωματούχοι» και «Έλληνες Πολίτες» Αγγλιστί “State 

Officials” σσ. 94-97 και “Greek Citizens” σσ. 104-114 αντιστοίχως). Η 

συγγραφεύς δυστυχώς δεν παραθέτει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν 

ή να απορρίπτουν τέτοιου είδους αντί-κυβερνητικές κατηγορίες.  

Εν περιλήψει οι λόγοι που κατά τη γνώμη των συνομιλητών της συγγραφέως 

συνέβαλαν στη κρίση συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πιστωτική εξάρτηση, 

ξενολατρία, ευκολόπιστη αν και ανεκπαίδευτη διαχείριση πιστωτικών καρτών, 

κρατική διαφθορά όπως τα λεγόμενα «ρουσφέτια», νεποτισμός, ευνοιοκρατία 

συμπεριλαμβανομένης της μη αξιοκρατικής πρόσληψης υπάλληλων, κλοπές 

χρημάτων, επισφαλή εξάρτηση των εργαζομένων από το εισόδημά τους, 

προσωπικά ελαττώματα των Ελλήνων όπως της υποτιθεμένης φοροδιαφυγής, 

επίδειξης και αποφυγής πολύωρου εργασίας όπως παρεμπίπτοντος συχνά 

κατηγορούσαν οι ξένοι τους Έλληνες δηλαδή ότι είναι τεμπέληδες (σσ. 113-114, 

154).  

Δυστυχώς όπως περιγράφω κάτωθι απουσιάζει η «εμβαθυμένη επανεξέταση» 

των απόψεων των συνομιλητών από τη συγγραφέα. Μια τέτοια επανεξέταση θα 

μπορούσε να είχε γίνει βάσει αποδεικτικών/αντικειμενικών στοιχείων άλλα και 

βάσει κοινωνικό-ψυχολογικών θεωριών ή ήδη πραγματοποιηθέντων ερευνών 

ανθρώπων που πέρασαν σοβαρές οικονομικές ή άλλες «κρίσεις». Σχετικά με το 

τελευταίο (θεωρίες και έρευνες) υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ερευνών για 

ανθρώπους που έχουν υποστεί παρόμοιες «τραυματικές εμπειρίες» σαν αυτές των 

κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν αναφέρονται από τη συγγραφέα; Τέτοιου 

είδους έρευνες και θεωρίες βρίθουν σχεδόν σ’ όλες τις κοινωνικές επιστήμες όπως 

επί παραδείγματι αυτές των Αντόρνο (Theodor W. Adorno, The Authoritarian 

Personality Ελληνιστί Η Αυταρχική Προσωπικότητα), Φανόν (Frantz Fanon, The 

Wretched of the Earth Ελληνιστί Οι Άθλιοι της Γης), Μέμμι (Albert Mimi, 

Dominated Man Ελληνιστί Ο Κυριαρχημένος Άνθρωπος), Φρέιρε (Paulo Freire, 

Pedagogy of the Oppressed Ελληνιστί Η Διαπαιδαγώγηση των Καταπιεσμένων), 

Μαρκούσε (Herbert Marcuse, One Dimensional Man Ελληνιστί Ο Μονοδιάστατος 

Άνθρωπος) και άλλων.  

Σχετικά με επανεξετάσεις απόψεων για «του λόγου το αληθές» νομίζω ότι ο 

κοινωνικός ερευνητής πρέπει να επανεξετάζει οποιεσδήποτε απόψεις καταγράφει 

βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Μου έκανε εντύπωση πόσες φορές στις 

σημειώσεις μου για το βιβλίο έγραψα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης μου ότι 

λείπουν αντικειμενικά στοιχειά που να υποστηρίζουν ή αντιθέτως να υπονομεύουν 

διάφορες απόψεις που εξέφρασαν οι συνομιλητές της συγγραφέως. Άλλο το να 

καταγράφεις αυτούσια απόψεις χωρίς να ασκείς κριτική στους συνομιλητές σου 

όπως και πρέπει να κάνει ο ερευνητής όταν αναλύει «εκ του σύνεγγυς» τις άξιες, 

ήθη και έθιμα των «ιθαγενών» (όπως υποτίθεται κάνουν οι κοινωνικοί και 

πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι) κι άλλο να  αποδέχεσαι τις απόψεις των συνομιλητών 

σου στο οποιοδήποτε άρθρο ή βιβλίο αποφασίσεις να γράψεις σαν ακριβείς 
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περιγραφές της κοινωνικής πραγματικότητας. Με άλλα λόγια η συγγραφεύς δεν 

κράτησε επαρκώς την απαιτουμένη απόσταση μεταξύ απόψεων και 

πραγματικότητας που ο κάθε αναλυτής κοινωνικών ρευμάτων γνωρίζει πως πρέπει 

να κρατά για λόγους αντικειμενικότητας και ανακάλυψης της αλήθειας. Χωρίς μια 

«αντικειμενική» ανάλυση υπάρχει ο κίνδυνος οι απόψεις να αντικαταστήσουν την 

πραγματικότητα.  

Παραθέτω κάτωθι μερικές από τις απόψεις που κατέγραψε η συγγραφεύς 

παραδειγματικά για να επισημάνω την προαναφερθείσα έλλειψη από το βιβλίο 

της μιας πιο εμβαθυμένης και αντικειμενικά στοιχειοθετημένης επανεξέτασης. 

Μια τέτοια είδους επανεξέταση ίσως μας βοηθήσει να σκεφτούμε πιο ορθολογικά 

και «χρήσιμα» για τις αιτίες που προκάλεσαν την οικονομική κρίση. Πολλοί απ’ 

αυτούς με τους οποίους συνομίλησε η συγγραφεύς εξέφρασαν την λύπη τους που 

έχασαν ή διακινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνο τους μισθούς τους ή τις επιχειρήσεις 

τους άλλα και πολυτελή αγαθά όπως παραθεριστικά σπίτια (σσ. 101, 125-126) ή 

πολυτελή αυτοκίνητα (σσ. 101, 109-111). Ίσως διερωτηθεί κάποιος, πόσοι από 

τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης πριν την έναρξη της κρίσης είχαν 

παραθεριστικά σπίτια ή πολυτελή αυτοκίνητα; Πόσο αντιπροσωπευτικές του 

συνόλου των απόψεων των Θεσσαλονικέων ήταν τέτοιου είδους ανησυχίες κατά 

τη διάρκεια της κρίσης αφού εκ των πραγμάτων πολλοί αν όχι οι περισσότεροι 

των κάτοικων δεν είχαν τους οικονομικούς πόρους για να αγοράσουν τέτοιου 

είδους αγαθά, πόσο μάλλον να ανησυχούν αν θα τα χάσουν; Απορίας άξιον είναι 

αν μελή της εργατικής τάξης θα εξέφραζαν παρόμοιες ανησυχίες. Δεδομένου της 

ιστορικά δραστήριας συμμετοχής μελών της εργατικής τάξης της Θεσσαλονίκης 

στα κοινωνικά δρώμενα συμπεριλαμβανόμενων των συνεχών απαιτήσεων τους 

για δίκαιες μισθώσεις ίσως διάλεγαν να συζητήσουν όχι την αγορά πολυτελών 

ειδών σαν μια από τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση άλλα για άλλου είδους 

αιτίες όπως επί παραδείγματι τις λεγόμενες «καπιταλιστικές» μορφές 

εκμετάλλευσης των εργαζομένων. 

Οι συνομιλητές της συγγραφέως κατηγορούν τους εαυτούς τους, την 

κυβέρνηση και γενικότερα τους Έλληνες (σσ. 109-111, 171-174) για διάφορες 

συμπεριφορές που όμως η συγγραφεύς καταγράφει σα να αντιπροσωπεύουν 

αντικειμενικά την κοινωνική πραγματικότητα αντί τον τρόπο με τον οποίο οι 

συνομιλητές της αφομοίωσαν ή αποκρυπτογράφησαν τη πραγματικότητα. Επί 

παραδείγματι μερικοί από τους συνομιλητές της συγγραφέως ανέφεραν σαν μια 

από τις αιτίες για την κρίση την εξωτερική επίδειξη μέσω της απόκτησης των 

προαναφερθέντων αγαθών πολυτελείας (σσ. 108-111). Μια πιο προσεκτική 

ανάλυση των απόψεών τους ίσως αποδείξει ότι  η συμπεριφορά τους δεν ήταν 

τελείως ανορθολογική όπως μερικοί από τους συνομιλητές της ισχυριστήκαν (και 

η συγγραφεύς φαίνεται να αποδέχτηκε, βλ. σσ. 107-108) άλλα περίπου 

αναμενόμενη αν και ίσως επιπόλαιη. Πολλοί από τους κατοίκους κοινωνιών που 

χαρακτηρίζονται από οικονομολόγους και κοινωνιολόγους σαν «καπιταλιστικές» 

βομβαρδίζονται καθημερινά από ένα τσουνάμι διαφημίσεων «επιδεικτικής 

κατανάλωσης» (“conspicuous consumption”). Ακόμη και αγαθά που δεν είναι 

απαραίτητα για την καθημερινή επιβίωση προβάλλονται σαν να είναι.  Μ’ άλλα 

λόγια τέτοιες καταναλωτικές τάσεις δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της ελληνικής 

κοινωνίας όπως υπονόησε η συγγραφεύς αναφέροντας επανειλημμένα την 

«ελληνική νοοτροπία» (“Greek mindset” σσ. 105, 108) άλλα γενικότερα των 
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λεγόμενων «καπιταλιστικών» κοινωνιών συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η 

Γερμάνια και οι ΗΠΑ όπου πολλά από τα αγαθά που αγόραζαν οι Θεσσαλονικείς 

(και γενικότερα οι Έλληνες) παράγονται. Μάλιστα ίσως κάποιος θα μπορούσε να 

επιχειρηματολογήσει ότι η επιδεικτική κατανάλωση των Ευρωπαίων «εταίρων» 

ήταν όχι μόνο πιο επιδεικτική απ’ αυτή των Ελλήνων όπως η παράγωγη 

αυτοκίνητων πολυτελείας άλλα επιπροσθέτως «ιμπεριαλιστική» δηλ. επεκτατική 

μέσω ενός συστήματος ασταμάτητης διαφήμισης και δανεισμού εντός Ελλάδος 

που παρότρυναν την υπερκατανάλωση υποβοηθούμενοι από ενδογενείς 

παράγοντες όπως ελληνικές αντιπροσωπίες ξένων αυτοκίνητων (βλ. άρθρα της 

Βικιπαιδειας «Αντιπροσωπείες Αυτοκίνητων Ελλάδας» και «Αυτοκίνητο»). 

Δυστυχώς όμως μια τέτοια μίμηση των ξένων απεδείχθη οδυνηρή για πολλούς 

Έλληνες της μέσης τάξης, όπως αντιλήφθηκαν και οι συνομιλητές της 

συγγραφέως (σ. 101). Ίσως μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι οι 

Έλληνες καταναλωτές τελικά έπεσαν θύματα της δικιάς τους ιστορικής 

συναγωνιστικότητας για το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση δηλαδή 

ποιος ή ποια θα αποκτήσει τα περισσότερα αγαθά πολυτελείας (σ. 111). Όπως 

έγραψα το 1995, μια τέτοια τάση προς συναγωνιστικότητα χαρακτηρίζει την 

ελληνική κουλτούρα  εξ αρχαιοτάτων χρόνων (In Search of Excellence: Historical 

Roots of Greek Culture http://alexandermakedon.com/articles/GreekCulture.html). 

Δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση ίσως η συναγωνιστικότητα να 

μεταφράστηκε πριν από την κρίση σε ένα είδος αχαλιναγώγητου δανεισμού (σ. 

110). Με άλλα λογία ίσως η κρίση να μην επήλθε λόγω της εξαιρετικά 

καταναλωτικής νοοτροπίας των Ελλήνων, αφού σε άλλες χώρες με ακόμη 

μεγαλύτερη «καταναλωτικότατα» δεν επήλθε μια παρόμοιου είδους πολύχρονη 

κρίση, άλλα λόγω ίσως κάποιου στοχευόμενου προγράμματος διαφημίσεων και 

«υπερδανεισμού» που σε συνδυασμό με την επιδεικτικότατα και συναγωνιστικότητα 

των Ελλήνων, την καταπίεση ευλόγων αιτημάτων του εργατικού κινήματος,  

κυβερνητική διαφθορά,  έλλειψη κινήτρων για επενδύσεις, συνδικαλιστική 

αδιαλλαξία, έλλειψη αφιλόκερδους οικονομικής συμπαράστασης από τους 

Ευρωπαίους εταίρους και συγχρόνως τη διεθνή κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στο σύνολό τους προκάλεσαν τη πολύχρονη, πολύπονη και 

πολυδάπανη οικονομική κρίση.  

Ένα άλλο παράδειγμα της σχεδόν ανεξέταστης «ως είναι» υιοθέτησης 

απόψεων από τη συγγραφέα είναι η άποψη μερικών από των συνομιλητών της ότι 

ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν την κρίση ήταν η χρήση πιστωτικών 

καρτών (Αγγλιστί “credit cards,” βλ. ενότητα «Διεθνείς Τραπεζίτες και Εταιρικοί 

Χρηματοδότες» Αγγλιστί “Global Bankers and Corporate Financiers” σσ. 100-

104, επίσης σσ. 109, 111). Ενώ μπόρεσαν με τέτοιου είδους πιστωτικά και άλλα 

δάνεια να προμηθευθούν πολυτελή είδη όπως ακριβά αυτοκίνητα ή ρουχισμό οι 

συνομιλητές της συγγραφέως παραπονέθηκαν ότι δεν είχαν εκ των πρότερων 

επιμορφωθεί επαρκώς από τους πιστωτικούς οργανισμούς π.χ. από τράπεζες για 

τη συνετή χρήση των καρτών (σσ. 101-102). Η συγγραφεύς δεν ανέφερε το 

γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιούσαν τέτοιου είδους πιστωτικά δάνεια 

(κάρτες) πάλι δεν θα μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα οποιαδήποτε χρέη τους αν 

έχαναν τις δουλείες τους και επομένως το εισόδημα τους (κι όπως έγινε). Άρα 

ίσως να μη προκλήθηκε η κρίση από ένα δήθεν καταχρηστικό δανεισμό άλλα από 

το γεγονός ότι πολλοί από τους Έλληνες έχασαν τα εισοδήματά τους. Με το να 
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κατηγορούνται ή αντικατηγορούνται οι συνομιλητές της για τις δήθεν επιδεικτικές 

και άσωτες αγορές διαφόρων ειδών πολυτελείας ενοχοποιούνται τα θύματα της 

κρίσης αντί οι θύτες δηλαδή όσοι προκάλεσαν με τον α η β τρόπο τη ραγδαία 

μείωση μισθών η την ανεργία. Ενοχοποιώντας τα άτομα που δανειστήκαν οι 

πραγματικές αιτίες για την κρίση παραμένουν σχετικά ανεξέταστες. 

Μερικοί από τους συνομιλητές της συγγραφέως ανέφεραν σαν αποδεικτικό 

στοιχείο της κατάχρησης πιστωτικών καρτών το γεγονός ότι οι «παλαιότεροι» 

(γονείς ή παππούδες) δεν δανειζόντουσαν όπως οι σημερινοί (σ. 109). Οι 

πολυτελείς αγορές αντιπροσωπεύουν κατά τη γνώμη μερικών από τους 

συνομιλητές της συγγραφέως τη χαλάρωση παραδοσιακών αξιών.  Δυστυχώς η 

συγγραφεύς δεν ανέλυσε ιστορικά παρόμοιες τάσεις του ελληνικού δημόσιου που 

κατά τη γνώμη διαφόρων ιστορικών οδήγησαν το κράτος σε συχνές χρεωκοπίες 

(π.χ. 1827, 1893, 1897, 1932). Αν οι προηγούμενες γενεές Ελλήνων δεν 

δανειζόντουσαν τότε πως εξηγείται μια τέτοια ιστορική αλυσίδα παρόμοιων 

χρεωκοπημένων;  

Απουσιάζει από το βιβλίο της συγγραφέως μια συγκριτική ανάλυση 

οικονομικών κρίσεων που ιστορικά μαστίγωναν την Ελλάδα. Μια από τις κύριες 

αιτίες χρεωκοπήσεων ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ξένες δυναστικές δυνάμεις 

δεν επέτρεψαν στις ελληνικές κυβερνήσεις την ελεύθερη δηλαδή δημοκρατική 

ανάπτυξη της οικονομίας. Μερικοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο συνέβη 

μέσω εξαναγκασμών προς όφελος ξένων δυνάμεων όπως επί παραδείγματι μέσω 

λιμενικών αποκλεισμών (η λεγόμενη «διπλωματία των κανονιοφόρων» Αγγλιστί 

“gunboat diplomacy” βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, βιβλία του Βεργοπούλου, 

Σβορώνου, Κορδάτου, Clogg κ.α.). Αυτό που προσπαθώ να επισημάνω σ’ αυτή τη 

βιβλιοπαρουσίαση είναι το γεγονός ότι η συγγραφεύς αποδέχτηκε τις απόψεις των 

συνομιλητών της χωρίς να τις αναλύσει έτι περαιτέρω για του λόγου το αληθές.  

Οι κίνδυνοι μιας ανεξέταστης υιοθέτησης «απόψεων» εκ μέρους αυτών που 

κάνουν κοινωνικές έρευνες (π.χ. ανθρωπολόγων, δημοσιογράφων, ιστορικών, 

κοινωνιολόγων, παιδαγωγών) είναι πολλοί όπως επί παραδείγματι η πιθανή 

μυθοποίηση της πραγματικότητας, η αφελής αντικατάσταση αντικειμενικών 

στοιχείων από φαντασιώσεις, η αποδοχή συμπερασμάτων που έχουν ψυχολογικές 

αντί καθαρά ορθολογικές αιτίες, η διάδοση κάποιας προπαγάνδας ή μια ανακριβής 

ή συνειδητά ή υποσυνείδητα ιδιοτελής αποκρυπτογράφηση απόψεων. Ας 

εξετάσουμε παραδειγματικά τη γνώστη περίπτωση  της έρευνας που έκανε η 

πασίγνωστη ανθρωπολόγος Μάργκαρετ Μιντ (Margaret Mead) στη νησιωτική 

χώρα της Σαμόα (βλ. το βιβλίο της Μιντ «Ωριμάζοντας στη Σαμόα» Αγγλιστί Ali 

of Age in Samoa). Η Μιντ θεωρείται σα μια από τους ιδρυτές της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας. Κατά τη γνώμη του Νεοζηλανδού ανθρωπολόγου Ντέρεκ 

Φρήμαν (Derek Freeman) που όχι μόνο επανεξέτασε το βιβλίο της Μιντ άλλα 

επισκέφτηκε κι αυτός τη Σαμόα, οι κοπέλες με τις οποίες συνομίλησε η Μιντ της 

είπαν για τον α η β λόγο ό,τι νόμισαν ήθελε ν’ ακούσει αντί να της πουν την 

αλήθεια σχετικά με τη σεξουαλική τους ζωή (βλ. το βιβλίο του Φρήμαν «Η 

Μοιραία Φάρσα της Μάργκαρετ Μιντ» Αγγλιστί The Fateful Hoaxing of 

Margaret Mead). Φαίνεται ότι κατάλαβαν εκ των πρότερων τι ήθελε να μάθει από 

αυτές και αποφάσισαν να της στήσουν φάρσα «παραποιώντας» την αλήθεια. Με 

κανένα τρόπο δεν υπονοώ αναφέροντας τη περίπτωση Μιντ ότι κάτι παρόμοιο 

έκαναν και οι συνομιλητές της Δρ. Κοζαΐτη. Απλώς το αναφέρω για να 
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επισημάνω πόσο σπουδαία είναι σε κάθε κοινωνική έρευνα που κάνει ο/η κάθε 

ερευνητής/ερευνήτρια να επανεξετάζει απόψεις βάσει αντικειμενικών στοιχείων 

δηλαδή να περιγράφει όχι μόνο τις προσωπικές απόψεις των συνομιλητών του/της 

άλλα και τους λόγους για τους οποίους τέτοιες απόψεις ίσως απέχουν από (ή 

τανάπαλιν αντικατοπτρίζουν) τη κοινωνική πραγματικότητα. 

Μια άλλη παρατήρηση της συγγραφέως που δυστυχώς παρέμεινε 

αντικειμενικά ανεξέταστη είναι η δήθεν παράτυπη νοοτροπία που έχουν οι 

Έλληνες για την εργασία. Όπως έγραψε η συγγραφεύς, οι Έλληνες ανέπτυξαν τη 

νοοτροπία αποκομιδής «... καλών μισθών με μια απειθάρχητη και παράτυπη ηθική 

εργασίας» (σ. 109 Αγγλιστί “… good wages for an undisciplined and capricious 

work ethic”). Συνεχίζει το κατηγορητήριο για τη δήθεν απειθάρχητη εργασιακή 

ηθική των Ελλήνων παραθέτοντας μια σειρά από απόψεις των συνομιλητών της 

που υποτίθεται κατέγραψε. Παρέλειψε δυστυχώς να αναφέρει το γεγονός ότι 

βάσει στατιστικών στοιχείων από διάφορους οικονομικούς οργανισμούς, 

υπηρεσίες και περιοδικά (όπως επί παραδείγματι World Economic Forum) οι 

Έλληνες εργάζονταν πριν την κρίση κατά μέσο ορό πιο πολύ από κάθε άλλη 

Ευρωπαϊκή χωρά. Μια τέτοια αναφορά σε αντικειμενικά στοιχειά δίνει στον 

αναγνώστη μια πιο ισορροπημένη άποψη της ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας.  

Πώς είναι δυνατόν μερικοί από τους συνομιλητές της συγγραφέως να 

αυτοκατηγορούνται ενώ συγχρόνως τα στοιχεία να υποστηρίζουν την αντίθετη 

άποψη; Κάποιες υπερβολικά αρνητικές κατηγορίες σχετικά με τη δήθεν τεμπελιά 

των Ελλήνων ίσως πρέπει να θεωρηθούν ως προπαγάνδα που μερικές φορές 

ακόμη και οι ίδιοι οι Έλληνες υιοθετούσαν. Αναλύω κάτωθι αυτό το κοινωνικό-

ψυχολογικό φαινόμενο δηλαδή την υιοθέτηση προπαγάνδας από ανθρώπους των 

όποιων την ευημερία η προπαγάνδα προσβάλει.  

Η συγγραφεύς περιέγραψε εκτενώς και σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου 

της τον πόνο και κατάθλιψη των συνομιλητών της (π.χ. βλ. ενότητα «Σε 

Αρρωστημένη Κατάσταση» Αγγλιστί “On Being Unwell” σσ. 80-84). Παίρνοντας 

αφορμή από μια παρατήρηση μιας εκ των συνομιλητών της για την «έλλειψη» 

θεραπευτικών κέντρων και τη μη χρήση κοινωνικών λειτουργών από τους 

Θεσσαλονικείς η συγγραφεύς πήρε την πρωτοβουλία να «προωθήσει» αυτό το 

θέμα στη συζήτηση προσπαθώντας να μάθει τους λόγους για την προαναφερθείσα 

απόρριψη εκ μέρους των Θεσσαλονικέων των δυο αυτών θεσμών (Αγγλιστί οι 

κοινωνικοί λειτουργοί αποκαλούνται “social workers,” βλ. σ. 167). Κατά τη 

γνώμη των Θεσσαλονικιών συνομιλητών της συγγραφέως οι κοινωνικοί 

λειτουργοί είναι σχεδόν ανεπιθύμητοι. Ποιος ο λόγος γι αυτό; Κατά την γνώμη 

πάντα των Θεσσαλονικέων, είναι ανεπιθύμητοι επειδή ιστορικά βοηθούν μόνο 

τους φτωχούς (σ. 167). Μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι εκφέροντας τέτοιου 

είδους γνώμη οι συνομιλητές της συγγραφέως υπαινίσσονται ότι όσοι δέχονται τη 

βοήθεια κοινωνικών λειτουργών υποτιμούν τους εαυτούς τους επειδή δίνουν την 

εντύπωση στους συνάνθρωπους τους ότι είναι κι αυτοί φτωχοί (που 

παρεμπιπτόντως προδίδει με τον πιο άμεσο τρόπο τις δίκες τους μεσοαστικές 

αντιλήψεις). Η ανθρωπολογική έρευνα της «εκ του σύνεγγυς» εξέτασης ηθών και 

εθίμων συνεπάγει και την απόλυτη ουδετερότητα του ερευνητή. Ίσως η 

συγγραφεύς δεν τήρησε στην προκειμένη περίπτωση μια απόλυτη ουδετερότητα. 

Πως έτσι; Διαβάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση για τα δυο 

προαναφερθέντα θέματα (σσ. 166-168) μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η 
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συγγραφεύς πρόβαλε κάποια δική της «θετική» προτίμηση για τη χρήση 

θεραπευτικών κέντρων και κοινωνικών λειτουργών. Τέτοιου είδους «προβολές» 

ίσως επηρεάζουν τις απόψεις των «ιθαγενών» ή τον τρόπο με τον οποίο τις 

εκφράζουν, αρά κλονίζουν το πρωτόκολλο της απόλυτης ουδετερότητας.  

Η συγγραφεύς γραφεί στο βιβλίο της ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν 

αντικαταστήσει τους  θεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς με τους φίλους 

τους και μελή των οικογενειών τους (βλ. ενότητα «Η Κοινωνικότητα είναι 

Θεραπεία», Αγγλιστί “Sociality is Therapy” σσ. 168-170). Δεν προβληματίστηκε 

αν πράγματι τέτοιου είδους λύσεις όπως τα θεραπευτικά κέντρα και κοινωνικοί 

λειτουργοί αποτελούν μια «θετική» αντιμετώπιση κοινωνικό-οικονομικών 

προβλημάτων. Προσπάθησε να δικαιολογήσει την έλλειψη θεραπευτικών κέντρων 

και κοινωνικών λειτουργών σαν αποτέλεσμα όχι της πιθανής μη χρησιμότητάς 

τους, κάτι που σωστά ή όχι υπαινίσσονται οι συνομιλητές της, άλλα σαν 

αποτέλεσμα αντικατάστασης τους από άλλους εξίσου αναγκαίους κοινωνικούς 

θεσμούς (όπως η φιλία και η οικογένεια). Απουσιάζει από το βιβλίο της 

συγγραφέως μια απόλυτα αμερόληπτη προσέγγιση σχετικά με τους δυο 

προαναφερθέντες κοινωνικούς θεσμούς (θεραπευτικά κέντρα και κοινωνικοί 

λειτουργοί). Αφού αποφάσισε να προωθήσει το θέμα αυτό στις συζητήσεις της θα 

μπορούσε να το εξετάσει από όλες τις πλευρές υπέρ και κατά αντί να υποθέσει τη 

χρησιμότητα των εν λόγω θεσμών. Επί παραδείγματι πολλοί Μαρξιστές θεωρούν 

τέτοιου είδους «θεραπευτικές» μεσολαβήσεις σα «μπαλωματικές» αντί 

αποτελεσματικές (βλ. τα βιβλία του Καρλ Μαρξ Κεφάλαιο και Η Γερμανική 

Ιδεολογία). Από την άλλη όμως οι θεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί ίσως να 

έχουν την ικανότητα να μειώνουν το πόνο που προκαλούν οδυνηρές καταστάσεις 

όπως υποτίθεται έκαναν κοινωνικοί λειτουργοί στην Αμερική όπως επί 

παραδείγματι η Τζέην Άνταμς (Jane Addams) η όποια προσέφερε πολύτιμες 

κοινωνικές και παιδαγωγικές υπηρεσίες στα ελληνικά του Σικάγου στις αρχές του 

20
ου

 αιώνα.  

Αν μου επιτραπεί να παίξω το «συνήγορο του διαβόλου» θα μπορούσε να πει 

κάποιος ότι η συζήτηση περί θεραπευτικών κέντρων και κοινωνικών λειτουργών 

ίσως έμμεσα ενοχοποιεί τα «θύματα» της κρίσης αντί να εξετάσει τις αιτίες της 

οικονομικής κρίσης που προκάλεσαν τόσο πολύ πόνο. Πως αυτό; Μιλώντας για 

θεραπευτικά κέντρα και κοινωνικούς λειτουργούς το βάρος της ευθύνης για την 

κρίση επιστρέφει έμμεσα σε αυτούς που αρνούνται να βελτιωθούν προσωπικά. 

Μήπως όμως λύνοντας το οικονομικό πρόβλημα π.χ. μέσω ανεύρεσης μισθωτής 

εργασίας λύνεται συγχρόνως και το «ψυχολογικό»; Με άλλα λόγια μήπως είχαν 

εν μέρει δίκιο οι συνομιλητές της συγγραφέως να απορρίψουν τα θεραπευτικά 

κέντρα έχοντας καταλάβει ότι η ρίζα του προβλήματος δεν είναι οι προσωπικές 

τους συνήθειες που πρέπει να αλλάξουν άλλα κυρίως το οικονομικό σύστημα που 

τους αφαίρεσε τους πόρους για την επιβίωσή τους;  

Όσο καλά καμουφλαρισμένη κι αν είναι η χειραγώγηση της συζήτησης στη 

προκειμένη περίπτωση από τη συγγραφέα υπό τη μορφή δήθεν ουδετέρων 

ερωτήσεων ίσως προκαλέσει δισταγμό εκ μέρους των υπό έρευνα «ιθαγενών» να 

εκφράσουν με πλήρη ειλικρίνεια δηλ. χωρίς να αισθάνονται ότι οι απόψεις τους 

θα επικριθούν από τον/την οποιοδήποτε/οποιαδήποτε ερευνητή/ερευνήτρια αν δεν 

της πουν τις «σωστές» απόψεις. Κάτι ανάλογο ίσως συνέβη και στη περίπτωση 

της έρευνας που έκανε η προαναφερθείσα ανθρωπολόγος στη Σαμόα (Μάργκαρετ 
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Μιντ) όπου οι ιθαγενείς ίσως απάντησαν ανειλικρινή σχετικά με τη σεξουαλική 

τους ζωή ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις προκαταλήψεις της ανθρωπολόγου: 

απάντησαν όπως πίστεψαν ήθελε η ανθρωπολόγος να απαντήσουν κι όχι 

αυθόρμητα όπως οι ίδιες θα απαντούσαν αν δεν είχαν ρωτηθεί ερωτήσεις με 

πολλά «υπονοούμενα». Ευτυχώς στην προκειμένη περίπτωση σχετικά με τις 

απόψεις των Θεσσαλονικέων οι συνομιλητές της συγγραφέως φαίνεται είχαν το 

θάρρος και την αυτοπεποίθηση να απαντήσουν ειλικρινά άσχετα αν είχαν δίκιο 

στις απόψεις τους ή όχι.  

Τέλος θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που συζήτησα προηγουμένως σχετικά 

με το φαινόμενο της ιστορικής θεοποίησης προγόνων στην Ελλάδα όπως ίσως 

έκαναν οι συνομιλητές της συγγραφέως σχετικά με τους δήθεν μη χρεωκοπημένους 

τους προγόνους. Ίσως μερικοί εκ των νεοελλήνων συμπεριλαμβανομένων των 

Θεσσαλονικέων να πιστεύουν ότι υπάρχουν λύσεις αρκεί να «ευθυγραμμιστούν» 

στη συμπεριφορά τους μ’ αυτή των «προγόνων» τους. Ίσως η  μυθοποιημένη 

«προγονολατρία» δηλαδή η εντύπωση ότι οι πρόγονοί μας ήταν πολύ καλύτεροι 

από εμάς στον α η β τομέα της κοινωνικής μας ζωής δημιουργεί την εντύπωση ότι 

για να λύσουμε σημερινά προβλήματα πρέπει να τους μιμηθούμε (βλ. επί 

παραδείγματι το θαυμασμό για τους «αρχαίους» του νεοέλληνα συγγραφέα Νίκου 

Καζαντζάκη σε πολλά από τα μυθιστορήματα του συμπεριλαμβανόμενου και του 

αυτοβιογραφικού του έργου Αναφορά στον Γκρέκο). Μερικοί από τους συνομιλητές 

της συγγραφέως ίσως να έλπιζαν σε ένα καλύτερο αύριο μέσω της επιστροφής 

τους στις παλιές παραδόσεις.  

Όπως έχουν αποδείξει πολλές μελέτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς ένας 

από τους τρόπους που μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οδυνηρές καταστάσεις 

είναι να αυτό-ενοχοποιούνται ακόμη κι αν δεν ήταν υπεύθυνοι για τέτοιου είδους 

καταστάσεις. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν η συγγραφεύς είχε αναλύσει την 

πιθανότητα παρόμοιων φαινομένων αυτο-ενοχοποίησης στην Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Επιπλέον των πολύ γνωστών θυμάτων βιασμών και άλλων 

πράξεων βίας, παρόμοια αισθήματα ενοχής έχουν καταγραφεί και ανάμεσα σε 

πληθυσμούς που υπέστησαν κάποια κατακλυσμική φυσική καταστροφή. Επί 

παραδείγματι ξέρουμε από την ιστορία ότι άνθρωποι που δεν προκάλεσαν μια 

φυσική καταστροφή όπως π.χ. ένα σεισμό η ένα τσουνάμι συχνά κατηγορούν τους 

εαυτούς τους γι αυτό που συνέβη εξηγώντας την καταστροφή σαν αποτέλεσμα 

θεϊκού μένους δηλ. ότι  ο Θεός τους τιμώρησε για τις αμαρτίες τους (βλ. το 

παράδειγμα του κατακλυσμού που περιγράφεται στην Πάλαια Διαθήκη). Είναι 

απορίας άξιον πως η συγγραφεύς που υποτίθεται είναι άριστος γνώστης τέτοιων 

«ανθρωπολογικών» φαινομένων δεν επανεξέτασε τις απόψεις των συνομιλητών 

της που συχνά ενοχοποιούσαν τους εαυτούς τους για την κρίση για να ανακαλύψει 

κατά πόσο μια αντικειμενική ανάλυση βάσει οικονομικών στοιχείων δικαιολογεί 

μια τέτοιου είδους αυτο-ενοχοποίηση. 

Κάτι άλλο που κατά τη γνώμη μου απουσιάζει από το βιβλίο της συγγραφέως 

είναι μια πιο εμβαθυμένη ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη 

διάρκεια μεγάλων οικονομικών κρίσεων όχι μόνο στην Ελλάδα άλλα παγκοσμίως. 

Είναι γνωστό στους μαθητές κοινωνικών φαινομένων ότι άνθρωποι που 

υπέστησαν μια οδυνηρή οικονομική κρίση τείνουν στη μυθοπλασία όπως επί 

παραδείγματι συνέβη μεσοπολεμικά μεταξύ του πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου στη Γερμάνια με τη θεοποίηση των δήθεν αλάνθαστων Αρειανών 
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προγόνων των Γερμανών. Όπως προανέφερα τέτοιου είδους θεϊκές ή ημί-

θεοποιημένες οντότητες ίσως αποτελούν για τους ανθρώπους ένα ψυχολογικό 

σωσίβιο σωτηρίας όπως έγραψαν πολλοί αναλυτές κοινωνιών όπως επί 

παραδείγματι ο Νίτσε,  Φρόυδ και Μαρξ. Σε μερικές περιπτώσεις οι κρίσεις 

«εξηγούνται» από «λαϊκίζοντες» ηγέτες μέσω της εφεύρεσης αποδιοπομπαίων 

τράγων όπως επί παραδείγματι της εφεύρεσης των «κακών» Εβραίων από τους 

Ναζιστές που είχε σαν αποτέλεσμα και τη σχεδόν πλήρη εξαφάνιση των Εβραίων 

της Θεσσαλονίκης. Ευθύνεται με άλλα λόγια ο αναλυτής κοινωνικών συνθηκών 

να μη σταματά απλά στις απόψεις και αυτοκριτικές των ανθρώπων που μελετά 

ποσό μάλλον να τις υιοθετεί έμμεσα μέσω της σιωπής του ή άμεσα με τα 

συμπεράσματά του.   

Μπορεί ίσως να φανταστεί κανείς ότι αν η συγγραφεύς είχε συνεργαστεί με 

μια ομάδα ερευνητών διαφόρων ειδικοτήτων τότε ίσως η έρευνά της να ήταν πιο 

«ολοκληρωμένη». Επί παραδείγματι μια κοινωνιολόγος θα μπορούσε να βοηθήσει 

στη συνάθροιση εντός αντιπροσωπευτικού πληθυσμιακού δείγματος δηλαδή μιας 

ομάδας ανθρώπων που στατιστικά «αντιπροσωπεύει» όλες τις κοινωνικές τάξεις 

του λαού της Θεσσαλονίκης. Ένας ιστορικός θα μπορούσε να «πλαισιώσει» 

ιστορικά τις οποιεσδήποτε απόψεις των Θεσσαλονικέων συγκρίνοντας τες με 

παρόμοιες απόψεις των κάτοικων στο παρελθόν. Ένας ψυχολόγος θα μπορούσε 

να εξετάσει πιθανότητες μυθοποίησης, εσωτερίκευσης η αυτο-ενοχοποίησης. Μια 

δεύτερη ανθρωπολόγος να κατοικήσει στη Θεσσαλονίκη για αρκετό καιρό (ένα 

έτος;) για να μπορέσει να εξετάσει «εκ του εγγύς» τα ήθη και έθιμα των κάτοικων 

κατοικώντας ανάμεσα στους «κοινούς ανθρώπους» της συμπρωτεύουσας. Μια 

οικονομολόγος να αναλύσει το αληθές του λόγου βάσει οικονομικών στοιχείων. Η 

Δρ. Κοζαΐτη να είναι υπεύθυνη ας υποθέσουμε της ομάδας για τις συνεντεύξεις. 

Και ούτω καθεξής. 

Το βιβλίο της Δρ. Κοζαΐτη έχει δημοσιογραφικά διαμάντια που όμως χρίζουν 

περαιτέρω επεξεργασίας, συζήτησης και έρευνας για να λάμψει πίσω από τη 

λάσπη της χρεωκοπίας η αλήθεια για την κρίση και τους ανθρώπους που την 

υπέστησαν. Συγχαίρω τη συγγραφέα για την τολμηρή της απόπειρα 

αποκρυπτογράφησης απόψεων στην Θεσσαλονίκη. Όσο παράδοξη κι αν φαίνεται 

η ευγνωμοσύνη μου δεδομένου ότι «ανακάλυψα» μεθοδολογικά και άλλα 

μειονεκτήματα του βιβλίου της, δεν είναι «κάλπικη». Αν εξάσκησα κριτική, το 

έκανα γιατί έτσι ορίζει το αληθές μιας αντικειμενικής αν και ομολογουμένως 

εκτενούς «βιβλιοπαρουσίασης». Γνωρίζω όμως ότι από την κριτική ανάλυση 

συνήθως ξεπηδούν κοινωνικά θαύματα αυτογνωσίας που οδηγούν (όπως σωστά 

παρατήρησε η Δρ. Κοζαΐτη) στην λυτρωτική μεταμόρφωση (σ. 213). Γι’ αυτό και 

μόνο το λόγο το βιβλίο της Δρ. Κοζαΐτη αξίζει επαίνου γιατί έδωσε την  ευκαιρία 

στους κατοίκους της συμπρωτεύουσας με τους οποίους συνομίλησε άλλα και στο 

βιβλιοπαρουσιαστή και αναγνώστες της ακόμη και σε αυτούς που ίσως ασκούν 

δριμύτατη κριτική στη μεθοδολογία της να «αποχωρήσουν» ανανεωμένοι, 

αποφασισμένοι και διαφωτισμένοι. Θεωρώ ότι το βιβλίο της Δρ. Κοζαΐτη αποτελεί 

ένα πολύτιμο ιστορικό αρχείο απόψεων, ανοίγει ελπιδοφόρους κοινωνικούς 

ορίζοντες, προκαλεί μελλοντικές έρευνες, δημιουργεί πλατφόρμες πιθανής 

συνεργασίας και τέλος αναζωπυρώνει συζητήσεις κοινωνικών κρίσεων των 

οποίων οι αιτίες ίσως παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανεξιχνίαστες χωρίς την αιχμή 

θάρρους, έρευνας και καταγραφής απόψεων από επιστήμονες όπως η Δρ. Κοζαΐτη.  
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The Center for Foreign Investment 
in Greece 

 
 

The Center for Foreign Investment in Greece (CFIG) was 

established in 2020 to promote inward investment to Greece by 

providing education (consulting) and market research services 

using the pool of academics and practitioners who are members 

of the Athens Institute for Education and Research especially the 

members of its Business, Economics and Law Division. 

 

The center is an independent organization with a mission to 

promote investment which are not based on any kind of 

government support and are strictly (100%) export oriented. 

Potential investors can benefit from the free services (legal, 

accounting, managerial, financial etc.) of the CFIG if they meet 

these two basic requirements. This is a non-government and non-

profit initiative to facilitate FDI in Greece by establishing a true 

one stop shop. 

 

According to the recent (2019) report by World Bank which ranks 

countries in terms of governance stated that “The six composite 

WGI measures are useful as a tool for broad cross-country 

comparisons and for evaluating broad trends over 

time.  However, they are often too blunt a tool to be useful in 

formulating specific governance reforms in particular country 

contexts.  Such reforms, and evaluation of their progress, need to 

be informed by much more detailed and country-specific 

diagnostic data that can identify the relevant constraints on 

governance in particular country circumstances”. CFIG will 

provide to potential investors such detailed Greek-specific 

diagnostic data. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.atiner.gr/
https://www.atiner.gr/blrd
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents#doc-intro


 

 
183 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Athens Institute for Education and Research 

A World Association of Academics and Researchers 

 

15th Annual International Conference on Global Studies, 20-23 

December 2021, Athens, Greece 

 

 

 

ATINER will hold its 15th Annual International Conference on 

Global Studies, 20-23 December 2021, Athens, Greece. The aim of 

the conference is to give an opportunity to participants to present their 

work to academics and researchers from different disciplines. Papers 

are considered from all areas of Business, Social Sciences, Arts and 

Humanities. There are no specific themes. You may participate as a 

stream leader, a presenter of a paper, a chairperson of a session or as 

an observer. Please contact us by email at atiner@atiner.gr. 
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Athens Institute for Education and Research 

A World Association of Academics and Researchers 

 

9th Annual International Conference on Humanities & Arts in 

a Global World, 3-6 January 2022, Athens, Greece 

 

 

The Arts, Humanities and Education Division (AHUMED) of 

ATINER is organizing its 9th Annual International Conference on 

Humanities & Arts in a Global World which will be held in Athens, 

Greece on 3-6 January 2022 sponsored by the Athens Journal of 

Humanities & Arts. In the past, the six units of the AHUMED have 

organized more than 95 annual international conferences on history, 

philosophy, literature, linguistics, languages, education, as well as the 

visual and performing arts.You may participate as a stream leader, a 

presenter of one paper, a chairperson of a session or as an observer. 

Please contact us by email at atiner@atiner.gr. 
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Athens Institute for Education and Research 

A World Association of Academics and Researchers 

15th Annual International Conference on Mediterranean 

Studies, 11-14 April 2022, Athens, Greece 

 

The Center for European & Mediterranean Affairs organizes the 15th 

Annual International Conference on Mediterranean Studies, 11-14 April 

2022, Athens, Greece sponsored by the Athens Journal of Mediterranean 

Studies. The aim of the conference is to bring together academics and 

researchers from all areas of Mediterranean Studies, such as history, arts, 

archaeology, philosophy, culture, sociology, politics, international 

relations, economics, business, sports, environment and ecology, etc.You 

may participate as a stream leader, a presenter of a paper, a chairperson 

of a session or as an observer. Please contact us by email at 

atiner@atiner.gr. 

. 
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