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νο». Ένα μάλλον ιλαρό παράδειγμα είναι η ερμηνεία στρατιωτικού τίτλου ως 
κύριου ονόματος στην περίπτωση του «Μαρσάλ» (Marshal=orpaTÔpxnç) 
Φεβζί Τσακμάκ. Τέλος, η στήριξη στον αυτόματο διορθωτή κειμένου αναπα- 
ρήγαγε ατοπήματα που υπάρχουν στο σχετικό πρόγραμμα, όπως οι ανύπαρ
κτοι τύποι «άνηκε» και «άνηκαν».

Τα πραγματολογικά και μεταφραστικά σφάλματα, που βαρύνουν συγγρα
φέα και εκδότη, αποτελούν ενοχλητικό και, δυστυχώς, συνηθισμένο φαινό
μενο σε ελληνικές μεταφράσεις έργων που ανήκουν στις κοινωνικές επιστή
μες. Θα όφειλαν να διορθωθούν σε τυχόν επανέκδοση, προκειμένου να μη 
στερούν τίποτα από την ανάγνωση ενός βιβλίου ενδιαφέροντος και, με τις ε
πιφυλάξεις που εκτέθηκαν, χρήσιμου. Απευθύνεται όχι μόνο σε σπουδαστές 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του εθνικού φαινομένου, αλλά και στο 
ευρύτερο κοινό που συνήθως έχει να επιλέξει ανάμεσα σε λιγότερο ή περισ
σότερο στρατευμένες παραγωγές.

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ελλάς, η σύγχρονη συνέ
χεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2006, 653 
σελ. [με χρονολογικό πίνακα, πηγές και σημειώσεις, βιβλιογραφία, ευρε
τήριο και 16 σελίδες με εικόνες]

Μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου των Βερέ
μη και Κολιόπουλου. Τραβηγμένη γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1940, 
απεικονίζει ένα μικρό κοριτσάκι που κοιτάζει τα παπούτσια του. Καθαρά και 
καλογυαλισμένα, είναι σίγουρα καινούργια. Στα χέρια της όμως κρατάει ακό
μα τα παλιά της. Είναι φθαρμένα βέβαια και άκομψα, αλλά διστάζει και να τα 
πετάξει. Ίσως γιατί τη στενεύουνε λιγάκι τα καινούργια, έτσι αφόρετα που εί
ναι, και δεν τα έχει συνηθίσει ακόμη. Ίσως, πάλι, γιατί η λάμψη του νέου και 
η συνακόλουθη προσδοκία μιας μελλοντικής άνεσης να φαντάζει κάπως μα
κρινή και να μην αντισταθμίζει την ασφάλεια που παρέχει το γνώριμο και οι
κείο. Με το παλιό της ζευγάρι άλλωστε δεν πορεύτηκε τόσο καιρό; Η αμη
χανία της είναι έκδηλη και όχι αδικαιολόγητη.

Μια ανάλογη αμηχανία, η οποία αρκετά συχνά μετατράπηκε σε ανοιχτή 
σύγκρουση, διατρέχει και τη νεοελληνική ιστορική διαδρομή, οφειλόμενη σε 
μεγάλο βαθμό στην προβολή δυτικοευρωπαϊκών κανόνων για την οργάνωση
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της κοινωνίας και πολιτείας σε περιοχές που μόλις έβγαιναν από την Οθω
μανική Αυτοκρατορία. Οι θεμελιωτές του ελληνικού κράτους, στην προσπά- 
θειά τους να μετατρέψουν πρώην οθωμανικές περιοχές σε ευρωπαϊκό κράτος 
δικαίου, εισήγαγαν μια σειρά από θεσμούς και ιδέες τις οποίες λίγοι ελληνό
φωνοι, βλαχόφωνοι και αλβανόφωνοι χριστιανοί κατανοούσαν και ακόμα 
λιγότεροι ενδιαφέρονταν να κατανοήσουν. Οι καινοφανείς αυτές έννοιες -ό
πως ο εθνικισμός, το έθνος-κράτος, ο κοινοβουλευτισμός, η υπαγωγή της 
εκκλησίας στη νεόκοπη κρατική εξουσία, ο διοικητικός συγκεντρωτισμός και 
ο σχηματισμός τακτικού στρατού- βρέθηκαν σε μετωπική σύγκρουση με νο
οτροπίες, πολιτικές αντιλήψεις και συσσωματώσεις που είχαν εδραιωθεί κατά 
τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας και αρνιούνταν πεισματικά να δε
χθούν ότι οι μέρες του κόσμου τους, έτσι όπως τον ήξεραν, ήταν πλέον με
τρημένες. Το εύρος της σύγκρουσης ήταν μεγάλο, γιατί και το διακύβευμα, 
η αρχιτεκτονική του μέλλοντος της ελληνικής πολιτείας, ήταν εξαιρετικά ση
μαντικό: για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που αγωνιούσε για τη διατήρηση 
της ενότητας του ορθόδοξου μιλέτ, της κοινότητας δηλαδή των ορθόδοξων 
χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι τους κλεφταρματωλούς 
που δεν ανέχονταν τη στρατιωτική πειθαρχία, και τους προεστούς της Πελο- 
ποννήσου με τα εκτεταμένα δίκτυα τοπικής εξουσίας, τα καινά δαιμόνια που 
εισήγαγαν από την Εσπερία οι πολιτικές ηγεσίες ήταν πραγματικά επικίνδυ
νοι νεωτερισμοί. Μπορεί τα παπούτσια της παλαιάς τάξης πραγμάτων να εί
χαν πλέον φθαρεί, αλλά αρκετοί ήταν αποφασισμένοι να μην τα πετάξουν.

Το βιβλίο των Βερέμη και Κολιόπουλου επιχειρεί μια βαθιά τομή σε αυτά 
τα καίρια ζητήματα και παρακολουθεί την εξέλιξή τους με ευαισθησία και 
προσοχή στις λεπτές αποχρώσεις και το μεταβαλλόμενο ιστορικό πλαίσιο. 
Αυτό γίνεται ενίοτε σε ασυνήθιστο βάθος, πράγμα όχι συχνό για έργο που 
πραγματεύεται το σύνολο της νεότερης ελληνικής ιστορίας «από το 1821 μέ
χρι σήμερα». Έτσι, ο αναγνώστης δεν θα βρει στις σελίδες του ένα στείρο 
χρονικό πολιτικών γεγονότων αλλά διεισδυτικές αναλύσεις βασισμένες σε 
ενδελεχή πρωτογενή έρευνα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον 19ο αιώνα και τις 
παραμέτρους του ελληνικού εθνικισμού. Σε πολλά σημεία του, το βιβλίο εί
ναι συνετά αναθεωρητικό, καθώς αποδομεί αρκετούς μύθους οι οποίοι, ενώ 
εξετέλεσαν την αποστολή τους εκτρέφοντας την ελληνική εθνική συνείδηση 
στη γένεσή της, εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να αντιστέκονται στον λό
γο του ποιητή «να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό». Στο πλαίσιο αυτό όχι 
μόνο απορρίπτεται η ύπαρξη του λεγάμενου «κρυφού σχολειού» αλλά και α
ντιμετωπίζεται με τεκμηριωμένη δυσπιστία ο παραδοσιακά αποδεκτός ρόλος
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της εκκλησίας στην ελληνική Επανάσταση. Κατά τους συγγραφείς, η επίση
μη εκκλησία ούτε «καλωσόρισε» την ίδρυση του ελληνικού κράτους, πράγμα 
απόλυτα κατανοητό καθώς τόσο ο εθνικισμός όσο και οι ριζοσπαστικές ιδέες 
της Γαλλικής Επανάστασης ήταν έννοιες ξένες και ριζικά αντίθετες με τη 
θρησκευτική ταυτότητα του μιλέτ που καλλιεργούσε το Οικουμενικό Πα- 
ιριαρχείο. Η εικονοκλαστική διάθεση tou βιβλίου αντανακλάται και στην α
πογύμνωση των ελληνικών κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας από τις κάθε λο- 
γής «δημοκρατικές» δάφνες με τις οποίες τις στεφάνωσαν λόγιοι και ιστορι
κοί στο παρελθόν. Οι κοινότητες αυτές λειτουργούσαν μάλλον ως «όργανα» 
της κεντρικής οθωμανικής διοίκησης, από την οποία και απέρρεε η εξουσία 
των τοπικών προεστών, παρά ως κύτταρα γνήσιας συλλογικής αυτοδιοίκη
σης και αντιπροσωπευτικότητας.

Με πρόδηλη επιστημονική εντιμότητα οι συγγραφείς τονίζουν ότι το βι
βλίο αποτιμά τη νεοελληνική ιστορία «από τη σκοπιά της φιλελεύθερης κο
σμοθεωρίας». Παρότι ορισμένοι θα διαφωνήσουν με τη χρήση του οριστι
κού άρθρου στο σημείο αυτό, η επιλογή τους δεν στερείται ιστορικής νομι
μοποίησης. Και τούτο γιατί τη «δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία» επέλεξαν 
«οι πατέρες του έθνους» ως «πρότυπό» τους και με βάση αυτήν πρέπει να α- 
ποτιμηθεί ο «βαθμός επιτυχίας ή μη των επιγόνων τους». Το επιχείρημα αυ
τό, πέρα από το κατά πόσον η «δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία» είχε μία ή 
περισσότερες εκδοχές, θέτει ενδιαφέροντα μεθοδολογικά ζητήματα: πόσο 
σκόπιμη είναι η ανάλυση ενός κοινωνικού σχηματισμού κυρίως από την ο
πτική γωνία των ηγετικών ομάδων του οι οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, ε
ξέφραζαν εκτός από τον εαυτό τους μια μικρή αλλά δυσανάλογα ισχυρή ο
μάδα δυτικοσπουδαγμένων απόδημων; Και κατά δεύτερο λόγο, πώς μπορεί 
η αποτίμηση της πορείας ενός περιφερειακού, βαλκανικού και μεταοθωμανι- 
κού κράτους να βασιστεί στο κατά πόσο πέτυχε να μιμηθεί κάποιο «πρότυ
πο» το οποίο ελάχιστη σχέση είχε με τα δικά του ιστορικά συμφραζόμενα; 
Τα σημεία αυτά δεν αναιρούν ούτε την ισχυρότατη έλξη που ασκούσε η Ευ
ρώπη στις βαλκανικές ελίτ ούτε και την προφανή σημασία των απόψεων των 
πολιτικών ηγεσιών. Καθώς όμως η καρδιά του βιβλίου και των συγγραφέων 
του βρίσκεται με το μέρος των νικητών, των δυνάμεων δηλαδή που πέτυχαν 
να θέσουν τη χώρα σε δυτική τροχιά, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν ήταν 
άσκοπο να ακουστεί περισσότερο και ο σφυγμός αυτής των ηττημένων.

Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός ισολογισμός που καταθέτουν οι συγγραφείς 
είναι σε γενικές γραμμές θετικός: η δημιουργία ελληνικού έθνους με την α
φομοίωση αλλόγλωσσων χριστιανών «στέφθηκε από αναμφίβολη επιτυχία»,
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ενώ οι σημαντικές αναταράξεις που προκλήθηκαν από τον Εθνικό Διχασμό, 
τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ελληνικό Εμφύλιο, δεν στάθηκαν ικα
νές να ακυρώσουν πλήρως την κοινοβουλευτική δημοκρατία και να «εκτρο- 
χιάσουν» την «πορεία προς τον εκσυγχρονισμό». Σημειώνονται, ωστόσο, και 
σημαντικά ελλείμματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ακόμα και σήμερα αναιμι
κή «κοινωνία των πολιτών» καθώς και την ισχυρή παρουσία πελατειακών και 
οικογενειακών πλεγμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας. Τα συμπεράσματα 
αυτά εγείρουν σημαντικά ερωτήματα: σε ποιον βαθμό μπορούμε να μιλάμε 
για «φιλελευθερισμό» στην Ελλάδα όταν, ήδη από τον 19ο αιώνα, η οικονο
μία βρέθηκε κάτω από τη βαριά και κάποτε ασφυκτική σκιά του κράτους; 
Και πόσο «φιλελεύθερη» είναι η πολιτική της υπέρμετρης διόγκωσης του 
κρατικού τομέα, στην οποία συστηματικά κατέφυγαν ακόμη και οι κατ’ όνο
μα αρνητές του κρατισμού; Αναμφίβολα, η γοητεία του φιλελευθερισμού σα- 
γήνευσε πολλούς. Δεν είναι καθόλου σίγουρο όμως ότι οι υπέρμαχοί του ή
ταν περισσότεροι απ’ όσους προσδέθηκαν στο στέρεο κατάρτι του κρατισμού 
και των πελατειακών σχέσεων και επέλεξαν να αντισταθούν στα θέλγητρα της 
«φιλελεύθερης κοσμοθεωρίας» και των σειρήνων της.

Ακόμη όμως και στα σημεία όπου η «επιτυχία» της πολιτικής εξουσίας θε
ωρείται από τους συγγραφείς «αδιαμφισβήτητη», όπως η οικοδόμηση του 
ελληνικού έθνους στα πρότυπα αυτών της δυτικής Ευρώπης, οι ελληνικές ι
διομορφίες τείνουν να μετριάσουν κάπως την αισιοδοξία τους. Είναι βέβαια 
κοινά αποδεκτό ότι το ελληνικό έθνος, μετά από μακρά περίοδο ζυμώσεων, 
στηρίχθηκε τελικά στη δυτική συνταγή της κοινής γλώσσας και του ένδοξου 
παρελθόντος, καθώς και το ότι το ελληνικό κράτος παρέμεινε αταλάντευτα 
κοσμικό. Ωστόσο, ο ρόλος της θρησκείας παραμένει εμφανής και διαφορο
ποιεί έντονα την ελληνική εκδοχή του έθνους από τα άλλα δυτικά πρότυπα. 
Για πολλούς, η «ελληνικότητα» παραμένει ακόμη και σήμερα αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία, έτσι ώστε «Έλληνας» να μη θεωρείται μόνο 
ο ομιλητής της ελληνικής γλώσσας ή ο έλληνας πολίτης αλλά ο ορθόδοξος. 
Μολονότι ο δυτικότροπος εθνικισμός που εισήγαγαν οι πολιτικές ελίτ διέ
σπασε με επιτυχία τη συνοχή της οθωμανικής ορθόδοξης κοινότητας και δη
μιούργησε «Έλληνες» εκεί που προηγουμένως υπήρχαν μόνο ελληνόφωνοι 
και αλλόγλωσσοι «Ρωμιοί» και «χριστιανοί», το θρησκευτικό κριτήριο δεν ε
ξοβελίστηκε, αλλά αντίθετα ενσωματώθηκε στην ελληνική ιδιοσυστασία και 
μάλιστα με μιαν ένταση η οποία δεν φαίνεται να δείχνει σημάδια σημαντικής 
υποχώρησης.

Στην αρχή του σημειώματος αυτού αναφέρθηκε ο συμβολισμός που εμπε
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ριέχεται στο εξώφυλλο του βιβλίου. Δεν γνωρίζουμε τι τελικά απέγιναν τα 
παλιά παπούτσια του κοριτσιού της φωτογραφίας ούτε πόσο άνετα βρήκε τα 
καινούργια. Όσοι όμως ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα βήματά της, 
θα βρουν στο βιβλίο των δύο καταξιωμένων ιστορικών ένα σημαντικό, ψύ
χραιμο και αξιόπιστο οδηγό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Έθνος και Χώρος. Προσεγγίσεις στην Ιστορική Γεω
γραφία της σύγχρονης Ευρώπης, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, 439
σελ.

Το βιβλίο του Γιώργου Κρητικού με τίτλο Έθνος και Χώρος. Προσεγγί
σεις στην Ιστορική Γεωγραφία της σύγχρονης Ευρώπης αποτελεί μια εξαιρε
τικά σημαντική προσπάθεια εμπλουτισμού της ελληνικής βιβλιογραφίας για 
κρίσιμα ζητήματα ιστορικής και πολιτισμικής γεωγραφίας της Ευρώπης. Τα 
θέματα που πραγματεύεται σχετίζονται με τους τρόπους κατασκευής και σχη
ματισμού των εθνών (εθνών-κρατών και εθνικών ταυτοτήτων) στον ευρω
παϊκό χώρο καθώς και των ποικίλων -και πολλές φορές αλληλοσυνδεόμε- 
νων- ιστορικών, κοινωνικο-πολιτικών και πολιτισμικών τους προϋποθέσε
ων και διαστάσεων. Καθώς όλα τα παραπάνω γίνονται αντικείμενο διαπραγ
μάτευσης μέσα από την, εγγενή άλλωστε, σχέση τους με το χωρικό/γεωγρα- 
φικό επίπεδο, αναδεικνύόντας τους πολλαπλούς τρόπους συγκρότησης και 
μετασχηματισμού των εθνών, το βιβλίο εντάσσεται πλήρως στο επιστημονικό 
αντικείμενο της ιστορικής (και της πολιτισμικής) γεωγραφίας, αναπτύσσο
ντας και εμπλουτίζοντας τη συζήτηση για τις σχέσεις του χώρου με το έθνος.

Το βιβλίο αποτελείται από επτά κεφάλαια καθένα από τα οποία καταπιάνε
ται με διαφορετικές διαστάσεις των χωρικών, πολιτισμικών και πολτικών 
πλευρών της συγκρότησης και μετασχηματισμού των εθνών στην Ευρώπη. 
Η δομή αυτή παρουσιάζει δύο πλεονεκτήματα: το πρώτο είναι ότι τα διάφο
ρα κεφάλαια (καθώς και τα υποκεφάλαια του πέμπτου κεφαλαίου) μπορούν 
να αναγνωστούν και να μελετηθούν αυτόνομα καθώς εξειδικεύονται σε μία 
κάθε φορά διάσταση του υπό μελέτη ζητήματος' το δεύτερο είναι ότι η σχε
τική αυτονομία των επιμέρους κεφαλαίων δεν αποκλείει αλλά αντίθετα ενι
σχύει και αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών ε
πιπέδων, διαστάσεων και διαδικασιών.


