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Στο πλαίσιο των εθνικών ιστοριογραφιών, η αφήγηση για την εµφάνιση, την εξέλιξη
και την εδραίωση των αντίστοιχων εθνικών κινηµάτων κυριαρχείται συχνά από την 
ανάγκη να τονιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το καθένα από 
αυτά. Μοιραία, εποµένως, υποβαθµίζονται τόσο οι διαδικασίες που καθορίζουν το 
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο όσο και οι παρόµοιες περιπτώσεις εθνικών κινηµάτων, 
που θα µας επέτρεπαν να διακρίνουµε κοινά στοιχεία ανάµεσά τους. Στην περί-
πτωση της συγκρότησης του ελληνικού έθνους, όπως και των άλλων βαλκανικών 
εθνών, θα άξιζε κανείς να δει την εξέλιξή τους, όχι ως µια πορεία ανεξάρτητη ή
σε κατεύθυνση αντίθετη προς τις προσπάθειες που την ίδια περίοδο κατέβαλε η
Οθωµανική Αυτοκρατορία για την ανασυγκρότησή της, αλλά ως παράλληλες δια-
δικασίες και µάλιστα αλληλοτροφοδοτούµενες. Οι βαλκανικοί εθνικισµοί µπορούν 
να κατανοηθούν καλύτερα όχι µόνον ως απάντηση στα ιδεολογικά κελεύσµατα της 
∆ύσης, αλλά και ως αποτέλεσµα των διεργασιών στο εσωτερικό της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Από την άλλη, η τελευταία µαθαίνει από τα λάθη της και από τα
πλήγµατα που δέχεται και απαντά στους εθνικισµούς και στους διάφορους ιµπερια-
λισµούς, υιοθετώντας συχνά τις πρακτικές και το λεξιλόγιό τους. Βεβαίως, η εξέ-
λιξη αυτή δεν αφορά µόνο τα Βαλκάνια. Όλες οι επαρχίες της Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας, από το Βελιγράδι ώς τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας, και
από το Κάιρο ώς την Κριµαία, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Εποµένως, πώς 
να µετρήσει κανείς τη στάθµη σε καθένα από αυτά χωριστά; Εξάλλου, δεν πρέπει
να ξεχνούµε, αν δεν θέλουµε να υποκύψουµε σε εύκολους αναχρονισµούς, πως 
η διαδικασία µετάβασης από την Αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος δεν είναι ούτε
οµαλή ούτε και προδιαγεγραµµένη. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία αναγκάζεται να
παραχωρήσει όχι µόνο αυτονοµία αλλά και ανεξαρτησία σε κάποιες περιοχές, ή,
σε άλλες περιπτώσεις, καθεστώς αυτοδιοίκησης µε χριστιανό κυβερνήτη. Η ανά
χείρας µελέτη συνιστά µια προσπάθεια να κατανοηθεί η κατάρρευση της Οθωµα-
νικής Αυτοκρατορίας, η εµφάνιση του έθνους-κράτους αλλά και των ενδιάµεσων 
µορφών διοίκησης, όπως αυτές εγγράφονται στη συνολική εικόνα που περιγρά-
φηκε κάποτε ως το «Ανατολικό Ζήτηµα». Ο όρος αυτός, αν και υποκρίνεται πως το 
ζήτηµα αφορά την «Ανατολή», στην πραγµατικότητα αποτελεί προϊόν του ανταγω-
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νισµού µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων και αποδεικνύει πως η Οθωµανική Αυ-
τοκρατορία αποτελεί, ιστορικά και γεωγραφικά, προνοµιακό πεδίο για όποιον επι-
θυµεί να κατανοήσει τον τρόπο που η ευρωπαϊκή πολιτική περιγράφει, µε πολλές 
αντιφάσεις και ασυνέχειες, την «Ανατολή» και τη «∆ύση».1

Το Τανζιµάτ και ο εκσυγχρονισµός της Αυτοκρατορίας

Σε µια εποχή που η Τουρκική ∆ηµοκρατία βρίσκεται σε µία ατραπό συνεχών µε-
ταρρυθµίσεων, και έχει θέσει ως στόχο να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει
από το επίπεδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πείσει για τις καλές 
της προθέσεις, δεν µπορεί κανείς να αποφύγει τον προφανή παραλληλισµό µε τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στα µέσα του 19ου αιώνα, όταν µια σειρά από µεταρ-
ρυθµιστικά διατάγµατα, το Γκιουλχανέ Χατ-ι Σερίφ (Gülhane Hat-ı Şerif) (1839), τοff
Ισλαχάτ Φερµανί (ί Islahat Fermanı) (1856) και το Οθωµανικό Σύνταγµα (1876), που
είναι γνωστά µε τον όρο Τανζιµάτ (Tanzimat), είχαν διαµορφώσει ανάλογες προσ-
δοκίες. Όπως τώρα, έτσι και τότε το ζητούµενο ήταν ο εκσυγχρονισµός της κοινω-
νίας και του κράτους, αλλά και η επίδειξη καλής συµπεριφοράς προς τις Μεγάλες 
∆υνάµεις, οι οποίες πίεζαν και απειλούσαν ότι θα παρέµβουν, αν δεν διασφαλίζο-
νταν τα δικαιώµατα των χριστιανών υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Σήµερα, αν και
οι χριστιανοί υπήκοοι είναι απειροελάχιστοι, τα επιχειρήµατα που επιστρατεύονται
είναι παρόµοια, και το ίδιο ισχύει για τους µηχανισµούς πίεσης και διαπραγµάτευ-
σης. Στη δεκαετία του 1960, όταν κυριαρχούσαν οι θεωρίες περί εκσυγχρονισµού,
σηµαντικοί Αµερικανοί οθωµανολόγοι, όπως ο Μπέρναρντ Λιούις (Bernard Lewis)
και ο Ρόντρικ Ντέιβισον (Roderic Davison),2 υποστήριξαν πως στην πραγµατικό-
τητα όλες οι µεταρρυθµίσεις που έλαβαν χώρα ήταν αποτέλεσµα της επαφής µε
τη ∆ύση, της επώδυνης συνειδητοποίησης µετά από αλλεπάλληλες ήττες, πως,
αν δεν υιοθετηθούν δυτικές δοµές, η Οθωµανική Αυτοκρατορία δεν πρόκειται να
επιβιώσει κάτω από τις συνεχείς πιέσεις που δεχόταν από τις Μεγάλες ∆υνάµεις.
Με άλλα λόγια, ο εκσυγχρονισµός ταυτιζόταν µε τον εκδυτικισµό ή, καλύτερα, µε τον 
εξευρωπαϊσµό, και τα αίτια της αλλαγής στο εσωτερικό της κοινωνίας δεν µπορού-
σαν παρά να αναζητηθούν έξω από αυτή, στις συνθήκες εκείνες ανισορροπίας που
επιβάλλουν µια άνωθεν παρέµβαση, ενός πολιτικού οράµατος που, στην περίπτω-
ση της Τουρκίας, άρχισε να παίρνει µορφή στα τέλη του 19ου αιώνα και, αν και σε
µεγάλο βαθµό έλαβε σάρκα και οστά υπό την καθοδήγηση του Μουσταφά Κεµάλ 
Ατατούρκ (Mustafa Kemal Atatürk) (1881-1938), ιδρυτή της Τουρκικής ∆ηµοκρα-
τίας, παραµένει µέχρι και σήµερα ζωντανό και µάχιµο.

Το πρόβληµα που παρουσιάζει µια τέτοια ανάγνωση είναι ότι αδιαφορεί για τη δυ-
ναµική που υφίσταται στο εσωτερικό µιας κοινωνίας, η οποία δεν είναι υποχρεωτι-
κό να παρέχει συνεχώς τεκµήρια αλλαγής. Με άλλα λόγια, η κοινωνία και το κράτος 
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αυτό θεωρείται ότι χρήζουν αλλαγών, τις οποίες δεν είναι σε θέση να προωθήσουν 
εγγενώς και εποµένως καλείται να παρέµβει η ∆ύση ως αυθεντικός εκσυγχρονιστι-
κός παράγων. Η άποψη αυτή, πέρα από το ότι υπηρετεί έναν ιµπεριαλιστικό οριε-
νταλιστικό λόγο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείµενο εκτενέστατης 
κριτικής,3 αγνοεί µια πολύ βασική αρχή, που όµως οι µελέτες γύρω από τα φαινόµε-
να της αποικιοκρατίας έχουν αποδείξει πως ισχύει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώ-
σεις. Αποτελεί κοινή γνώση, δηλαδή, πως κατά τη µεγάλη αυτή διάρκεια η ουσία της 
∆ύσης δεν παραµένει η ίδια, ή, µάλλον, πως δεν υπάρχει ουσία της ∆ύσης η οποία
λειτουργεί ως κοινός παρανοµαστής, στον οποίο οφείλει να ανταποκρίνεται ο κάθε
τοπικός πολιτισµός.4 Επιπλέον, η σύγχρονη µετα-αποικιοκρατική εµπειρία έχει απο-
δείξει πως τόσο οι πληθυσµοί που κυριαρχούνται από δυτικές οικονοµικές σχέσεις 
και πολιτισµικά πρότυπα όσο και οι κοινωνίες που ασκούν αυτή την κυριαρχία επη-
ρεάζονται από αυτή τη σχέση, η οποία είναι αµφίδροµη.5

Στην περίπτωση των οθωµανικών σπουδών, ως αντίδραση σε αυτή τη νοητική
«αποικιοποίηση» της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρό-
νια ένας αντίλογος που κάνει λόγο για µια «ιδιότυπη οθωµανική αποικιοκρατία», η
οποία χρησιµοποιεί τα εργαλεία που έχει εισαγάγει από τη ∆ύση εµπλουτίζοντάς τα
µε τη διοικητική εµπειρία αιώνων, προκειµένου να αναδιοργανώσει και να ενσωµα-
τώσει κοινωνικά και πολιτισµικά παραβατικούς πληθυσµούς.6 Η συζήτηση αυτή θα
µπορούσε να πάρει νέες διαστάσεις µε αφορµή το εξής ερώτηµα: Αν ο ιµπεριαλι-
στικός αυτοκρατορικός λόγος µπορεί να είναι κανονιστικός των σχέσεων µεταξύ
χριστιανών κυριάρχων και µη χριστιανών κυριαρχουµένων, αλλά και των σχέσεων 
µεταξύ µη χριστιανών κυριάρχων και κυριαρχουµένων,7 σε τι βαθµό µας βοηθάει
να κατανοήσουµε τις σχέσεις µη χριστιανών κυριάρχων µε χριστιανούς κυριαρχου-
µένους; Ακόµη περισσότερο, πώς µπορούµε να κατανοήσουµε τη δυναµική αυτή
µε δεδοµένη τη συγκρουσιακή σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στα έθνη-κράτη τα 
οποία ξεπηδούν από την αποσκίρτηση πληθυσµών και την ίδια την Αυτοκρατορία;8

Το βασικό επιχειρήµα στη µελέτη της διαδικασίας αυτής για την ίδια περίοδο από
ιστορικούς, όπως οι Λεφτέν Σταβριάνος (Leften Stavrianos) και Πήτερ Σούγκαρ
(Peter Sugar),9 είναι πως τα βαλκανικά κράτη προκύπτουν µέσα από µια προµηθεϊ-
κού χαρακτήρα σύγκρουση ανάµεσα στο παλιό και το καινούργιο, το προνεωτερικό
και το νεωτερικό, το έθνος-κράτος και την Αυτοκρατορία. Βεβαίως και αυτές οι άπο-
ψεις βασίζονται στο µοντέλο του εκσυγχρονισµού και έχουν δεόντως ανασκευα-
στεί.10 Έχει, δηλαδή, γίνει πλέον σαφές πως ανάµεσα στο έθνος-κράτος και την Αυ-
τοκρατορία, καθώς το πρώτο σχήµα επικρατεί σταδιακά και το δεύτερο αποσυντί-
θεται, επικρατεί και πάλι µια αµφίδροµη σχέση. Με τον ίδιο τρόπο που η πολιτειακή
οργάνωση –συνταγµατική µοναρχία, ατοµικές ελευθερίες– των νεότευκτων βαλκα-
νικών κρατών επηρέασε τον τρόπο µε τον οποίο η Οθωµανική Αυτοκρατορία προ-
σπάθησε να µεταλλαχθεί σε έθνος-κράτος, έτσι και τα βαλκανικά κράτη διατηρησαν 
στην πολιτειακή τους οργάνωση, αλλά και στον πολιτισµικό τους λόγο, δοµές της Αυ-
τοκρατορίας.11 Η θρησκεία, για παράδειγµα, αποτελούσε τη βάση συγκρότησης των 
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πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Οι Οθωµανοί 
υπήκοοι όφειλαν να ανήκουν σε εθνοθρησκευτικές οµάδες, που εκ των υστέρων 
αποκλήθηκαν µιλλέτ (millet), και η κεντρική εξουσία αντιµετώπιζε αυτές τις οµάδες 
ή τις υποδιαιρέσεις τους, τις κατά τόπους κοινότητες, ως φορολογικές και κοινωνικές 
µονάδες.12 Καθώς αποσπώνταν εδάφη και δηµιουργούνταν έθνη-κράτη, και ενώ η
κινητήρια ιδεολογία πίσω από τα αποσχιστικά κινήµατα ήταν συνήθως η κοινωνική
δυσαρέσκεια που επενδυόταν από έναν δυτικοφανή φιλελεύθερο εθνικισµό, τελι-
κά, το µοντέλο που επικράτησε στη συγκρότηση των σχέσεων πολίτη-κράτους ήταν 
το ίδιο το σύστηµα των µιλλέτν .13 Με άλλα λόγια, η εθνική υπόσταση ταυτιζόταν µε τη
θρησκευτική, και αυτό άφηνε πολύ λίγο χώρο για συµµετοχή σε άλλες οµάδες που
δεν ταυτίζονταν θρησκευτικά µε την πλειοψηφία. Αντιστοίχως, οι προσπάθειες στην 
Αυτοκρατορία, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Νεότουρκων, να δηµιουργηθούν θε-
σµοί του κράτους-έθνους, όπως εθνικός στρατός, εθνική οικονοµία κ.λπ., θα ακο-
λουθήσουν το παράδειγµα των αντίστοιχων πρακτικών που είχαν υιοθετηθεί από τα
βαλκανικά κράτη. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή.

Η νικηφόρα Αυτοκρατορία αναδιπλώνεται

Ήδη µετά τη δεύτερη αποτυχηµένη πολιορκία της Βιέννης το 1683 και τη Συνθή-
κη του Κάρλοβιτς το 1699, η οποία σήµαινε την πρώτη µεγάλη απώλεια εδαφών, η
Οθωµανική Αυτοκρατορία αποσύρθηκε από περιοχές όπου είχε εγκαθιδρύσει την 
κυριαρχία της για πάνω από 150 χρόνια, µετά τη νίκη εναντίον των Ούγγρων το 1526,
στη µάχη του Μοχάτς, στα νότια της Βουδαπέστης, και την κατάλυση του Ουγγρικού
βασιλείου. Η απώλεια αυτή µετριάστηκε εν µέρει από τη Συνθήκη του Παζάροβιτς το
1718, οπότε και κάποια από τα εδάφη αυτά ανακτήθηκαν. Η δεύτερη µεγάλη εδαφική
απώλεια για τους Οθωµανούς επήλθε µε την ήττα στον ρωσοθωµανικό πόλεµο του
1770-1774, η οποία οδήγησε στην αποχώρησή τους από την Κριµαία. Η Συνθήκη
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που συνοµολογήθηκε το 1774, έχει ιδιαίτερη σηµασία για
δύο λόγους. Ο ένας αναφέρεται κατά κόρον σε όλα τα σχετικά εγχειρίδια βαλκανικής 
ιστορίας. Η συνθήκη, µε το δικαίωµα που παρείχε στη Ρωσία να προστατεύσει µια
Εκκλησία στην οθωµανική πρωτεύουσα, στην πραγµατικότητα εγκαθίδρυσε καθε-
στώς προστατευτισµού για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς της Αυτοκρατορίας.
Η σηµασία για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των ορθοδόξων, µε τη δυ-
νατότητα που τους παρεχόταν να χρησιµοποιούν τη ρωσική σηµαία στα ταξίδια τους 
και οι συνέπειες που το καθεστώς αυτό είχε για την ανάπτυξη του εµπορίου έχουν 
επαρκώς αναδειχθεί στην ελληνική ιστοριογραφία.14 Αυτό που δεν έχει αναδειχθεί, 
ωστόσο, είναι το γεγονός πως λίγα χρόνια αργότερα, το 1783, σε έναν νέο πόλεµο, 
η Ρωσία θα προσαρτήσει το Χανάτο της Κριµαίας, το οποίο είχε στο µεταξύ ιδρυθεί,
γεγονός που θα σηµάνει το τέλος της µουσουλµανικής κυριαρχίας στην περιοχή. Η
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εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από τη µετακίνηση πολυάριθµων µουσουλµανικών πλη-
θυσµών, Τούρκων αλλά κυρίως Τατάρων, που θα αναζητήσουν τη σωτηρία µακριά
από τη ρωσική κυριαρχία.15

Αυτό αποτελεί και τη µείζονα διαφορά από τις προηγούµενες εδαφικές απώ-
λειες. Ενώ, δηλαδή, στο παρελθόν η Αυτοκρατορία είχε υποχωρήσει από εδάφη
που στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατοικούνταν από χριστιανικούς πληθυ-
σµούς, στην προκειµένη περίπτωση αποχωριζόταν εδάφη στα οποία η εγκατά-
σταση µουσουλµανικών πληθυσµών χρονολογούνταν ήδη από αρκετούς αιώνες. 
Αυτή είναι η αρχή µιας διαδικασίας µε δύο όψεις. Από τη µια, η Αυτοκατορία αρ-
χίζει να αναδιπλώνεται και να χάνει διαδοχικά τις κτήσεις που είχε αποκτήσει τους 
προηγούµενους αιώνες, στερούµενη ταυτοχρόνως οικονοµικούς πόρους, γεωπο-
λιτικά πλεονεκτήµατα και γόητρο. Από την άλλη, ωστόσο, είναι εξίσου σηµαντικό
το γεγονός ότι οι µουσουλµανικοί πληθυσµοί που µετακινήθηκαν προς το κέντρο
της Αυτοκρατορίας –την πρωτεύουσα, τη ∆υτική Ανατολία και τη Θράκη–, θα εξε-
λιχθούν σταδιακά στην κρίσιµη εκείνη πληθυσµιακή µάζα που, όταν έρθει η ώρα,
στον ύστατο αγώνα της Αυτοκρατορίας να διασώσει ό,τι απέµεινε, θα παίξει καθο-
ριστικό ρόλο.16 Μόνο που το αποτέλεσµα του αγώνα απέβη ακριβώς το αντίθετο
από το επιδιωκόµενο, δηλαδή η κατάλυση της Αυτοκρατορίας. Με την κατάλυση του
χαλιφάτου και του σουλτανάτου και την εγκαθίδρυση της Προεδρικής ∆ηµοκρατίας 
το 1923, αυτό που αναδύθηκε από τα συντρίµµια της Αυτοκρατορίας ήταν ένα εθνικό 
κράτος. Όµως, παρόλο που ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας δεν έγινε στο όνοµα τού
τουρκικού έθνους αλλά της Αυτοκρατορίας και της µουσουλµανικής πίστης, όπως 
έχει επανειληµµένα υποστηριχθεί, το εθνικό κράτος που προέκυψε δεν ήταν απο-
τέλεσµα µόνο των τελευταίων δύσκολων ετών πολέµου και καταστροφής. Το τουρ-
κικό έθνος-κράτος είχε αρχίσει να δηµιουργείται µε βραδείς ρυθµούς, ήδη από τη
µετακίνηση των πρώτων µουσουλµανικών πληθυσµών, µετά το 1783.17

Θα περιγράψουµε παρακάτω τα διάφορα στάδια της µετακίνησης νέων πληθυ-
σµών και τη µετεγκατάστασή τους, η οποία προσέφερε τη δυνατότητα στις οθω-
µανικές αρχές να τους εκµεταλλευτούν, τοποθετώντας τους σε περιοχές όπου το
µουσουλµανικό στοιχείο ήταν πληθυσµιακά αδύναµο, στοχεύοντας, έτσι, στον εξι-
σλαµισµό αυτών των περιοχών. Αυτό έλαβε µαζικότερες διαστάσεις έναν αιώνα
περίπου µετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 1878, όταν, µετά από µια
ακόµη οθωµανική πανωλεθρία σε έναν ακόµη ρωσοθωµανικό πόλεµο, µεγάλες 
εκτάσεις στα Βαλκάνια και τον Καύκασο αφαιρέθηκαν από την Αυτοκρατορία µε
τη Συνθήκη του Βερολίνου και µουσουλµάνοι πρόσφυγες κάθε εθνότητας, Βόσνιοι,
Ποµάκοι, Τάταροι, Κιρκάσιοι κατέκλυσαν την οθωµανική πρωτεύουσα και την Ανατο-
λία.18 Οι µηχανισµοί που τέθηκαν σε λειτουργία στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης,
και που θα εξακολουθήσουν να υφίστανται ώς και την αποκατάσταση των ανταλ-
λαξίµων µετά τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1924, καθώς και η λογική της δράσης 
τους, µαρτυρούν τον µετασχηµατισµό µιας Αυτοκρατορίας που προσπαθούσε να
λειτουργήσει ως εθνικό κράτος. Για περισσότερο από έναν αιώνα η Αυτοκρατο-
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ρία και τα έθνη-κράτη συνυπήρξαν µε διάφορες µορφές και αυτή η ώσµωση δεν
µπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Οι µετασχηµατισµοί στον µακρύ 18ο αιώνα και
η εµφάνιση των αγιάνηδων

Κατά τη διάρκεια του µακρού 18ου αιώνα (1683-1807), η σταδιακή εξασθένηση
της κεντρικής εξουσίας της Αυτοκρατορίας συνδέεται µε την επικράτηση τοπικών
µουσουλµάνων ηγεµόνων, οι οποίοι είναι γνωστοί ως αγιάνηδες (ayan). Επρόκει-
το για άτοµα που αρχικά επροσωπούσαν στις επαρχίες τους πασάδες εκείνους οι
οποίοι, µέσω του συστήµατος της ενοικίασης των φόρων µε πλειοδοσία (ιλτιζάµ),
είχαν τον έλεγχο της είσπραξης και της νοµής τους.19 Οι πασάδες αυτοί όµως, µε-
τακινούνταν όλο και λιγότερο από την πρωτεύουσα µε αποτέλεσµα οι αγιάνηδες,
από απλοί εκπρόσωποί τους, να µετατραπούν σε σχεδόν αυτόνοµους τοπικούς 
φεουδάρχες και να εισπράττουν αυτοί τους φόρους για δικό τους λογαριασµό, ως 
ενοικιαστές (µουλτεζίµ). Επιπλέον, το αξίωµα αυτό έγινε κληρονοµικό µε αποτέ-
λεσµα να αναδειχθούν πανίσχυρες οικογένειες που ήλεγχαν ολόκληρες περιοχές 
και έτσι µπορούσαν να θέσουν υπό αµφισβήτηση την κεντρική εξουσία. Η ανάδει-
ξη των τοπικών αυτών ηγεµόνων συνδέεται µε τη διαδικασία που έχει περιγραφεί
στην οθωµανική βιβλιογραφία ως µετάβαση από το τιµάριο στο τσιφλίκι. Το τιµάριο
ήταν στο παρελθόν η βάση του γαιοκτητικού καθεστώτος. Συνίστατο στην εκ µέρους 
του σουλτάνου παραχώρηση µιας έκτασης ή κάποιων εισοδηµάτων σε έναν υπή-
κοό του από τις τάξεις της γραφειοκρατίας ή του στρατού (ασκερί), για τις υπηρεσίες ίί
που εκείνος είχε προσφέρει. Λόγω του κληρονοµικού χαρακτήρα που απέκτησε η
ενοικίαση των φόρων και της αδυναµίας της κεντρικής εξουσίας να επιβάλει τους 
δικούς της κανόνες, το καθεστώς αυτό τελικά οδήγησε σε καθεστώς οιωνεί-ιδιο-
κτησίας των εν λόγω περιοχών από τους τοπικούς προκρίτους.20

Η οικογένεια των Καραοσµάνογλου στη ∆υτική Ανατολία,21 ο Οζµάν Πασβάντο-
γλου (1758-1807) στα κεντρικά Βαλκάνια και ο Αλή πασάς Τεπελενλής (1741-1822)22

στην περιοχή της Ηπείρου αποτελούν τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Η δύναµη που 
απέκτησαν θα φτάσει στο απόγειό της µε τα γεγονότα που συνδέονται, αρχικά µε την 
πτώση και κατόπιν µε τον θάνατο του Σελίµ Γ́  (1761-1808), ύστερα από την παρέµ-
βαση δυσαρεστηµένων γενιτσάρων, την ταχεία πτώση του επόµενου σουλτάνου, 
Μουσταφά ∆́ , και την άνοδο στον θρόνο του Μαχµούτ Β́  (1785-1839), ο οποίος και
θα επιχειρήσει να συρρικνώσει την επιρροή που ασκούσαν οι αγιάνηδες. Πριν συµ-
βεί αυτό, όµως, σηµαντικές φυσιογνωµίες µεταξύ των αγιάνηδων είχαν ήδη σπεύσει
στην πρωτεύουσα, όπου και εξανάγκασαν τον σουλτάνο να υπογράψει το «σύµφωνο
συµµαχίας» (σενέντ-ι ιτιφάκ), ένα κείµενο που έχει θεωρηθεί προάγγελος τουκκ Ταν-
ζιµάτ και το οποίο προσέφερε εγγυήσεις για τη ζωή, την τιµή και την περιουσία των τ
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τοπικών προκρίτων απέναντι στην αυθαιρεσία της κεντρικής εξουσίας. Για τον λόγο
αυτό, το συγκεκριµένο κείµενο έχει θεωρηθεί ως η οθωµανική Magna Carta.23

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι έχει ασκηθεί πρόσφατα κριτική στην άποψη που
συνδέει την παρακµή της Αυτοκρατορίας µε την επικράτηση των τοπικών προκρίτων 
και το σύστηµα της εκµίσθωσης των φόρων. Η κριτική αυτή έχει ασκηθεί µε βάση το
επιχείρηµα πως δεν ήταν τόσο η αδυναµία που επέδειξε η κεντρική εξουσία όσο µια
διαφορετική φιλοσοφία σχετικά µε την οργάνωση του κράτους, η οποία οδήγησε σε 
αυτή την εξέλιξη.24 Οι µεταρρυθµίσεις που θα ακολουθήσουν, την περίοδο 1839-
1871, στην προσπάθειά τους να επαναφέρουν τον έλεγχο από την περιφέρεια στο 
κέντρο, ανέτρεψαν αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία. Επειδή λοιπόν οι µεταρρυθµίσεις 
έχουν θεωρηθεί ως η αρχή ενός εκσυγχρονιστικού προγράµµατος που, όπως ήδη
σηµειώσαµε, έχει εκληφθεί από τους οπαδούς του εκσυγχρονισµού ως η δυναµι-
κή που, ακόµη και σήµερα, οδηγεί την Τουρκία προς την πρόοδο, η περίοδος εκείνη 
της αποκέντρωσης απορρίφθηκε συλλήβδην. Με άλλα λόγια, τείνουµε να βλέπου-
µε την περίοδο αυτή µέσα από το νοητικό πλαίσιο που δηµιούργησε το Τανζιµάτ.
Αν, µάλιστα, θεωρήσουµε πως το Τανζιµάτ αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προ-
σπάθεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας να υιοθετήσει λογικές έθνους-κράτους,
τότε το συµπέρασµα είναι πως, σε τελευταία ανάλυση, η περίοδος αυτή έχει αντι-
µετωπιστεί µέσα από τους παραµορφωτικούς φακούς του έθνους-κράτους.

Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί πως ο 18ος αιώνας, µε τις εξελίξεις που περιγρά-
ψαµε, όχι µόνο δεν αποτέλεσε οπισθοδρόµηση για την Αυτοκρατορία, ιδιαίτερα
για τις µη µουσουλµανικές εθνοθρησκευτικές οµάδες, αλλά ότι, όπως ακριβώς οι 
τοπικοί µουσουλµάνοι ηγεµόνες πέτυχαν να αυτονοµηθούν, το ίδιο συνέβη και µε 
τους µη µουσουλµάνους προκρίτους.25 Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα εκείνα που
λόγω οικονοµικής δραστηριότητας ή προσωπικών σχέσεων µε τις τοπικές αρχές 
είχαν κατορθώσει να εξελιχθούν σε προκρίτους (κοτζαµπάσηδες, τζορµπατζήδες,
κνέζοι κ.λπ., όροι που µεταβάλλονται ανάλογα µε την περιοχή και την εθνότητα),
εκτός από την ηγετική θέση που κατείχαν στο εσωτερικό της κοινότητάς τους απο-
τελούσαν και τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στην κοινότητα αυτή και την οθωµα-
νική εξουσία. Αυτός ήταν και ο πυρήνας του συστήµατος των µιλλέτ, δηλαδή της 
αυτονοµίας που απολάµβαναν οι εθνοθρησκευτικές οµάδες. Αντιθέτως, αυτό που 
αλλάζει µε το Τανζιµάτ και ήδη πριν ακόµη και από αυτό, όταν στον θρόνο βρί-τ
σκεται ο σουλτάνος Μαχµούτ Β ,́ είναι η προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να
αφαιρέσει την αυτονοµία και τα όποια προνόµια είχαν παραχωρηθεί ώς τότε, τόσο 
στους τοπικούς µουσουλµάνους προκρίτους όσο και στους άµεσα συνδεόµενους 
µε αυτούς χριστιανούς προκρίτους. Αυτό οδήγησε στη διεκδίκηση, και από τους 
µεν και από τους δε, διαφορετικών ρόλων στο εσωτερικό των τοπικών αυτών κοι-
νωνιών. Οι µουσουλµάνοι ηγεµόνες, όπως ήταν ο Πασβάντογλου και ο Αλή πα-
σάς, επιζήτησαν τη συνδροµή των χριστιανών υπηκόων τους, οι οποίοι, για πρώτη 
φορά µετά από τρεις αιώνες, από την εποχή δηλαδή που στρατολογούνταν στον
οθωµανικό στρατό και χριστιανοί ιππείς (σιπαχήδες), θα πολεµήσουν ενάντια σταςς
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στρατεύµατα που έστειλε ο σουλτάνος, δίπλα στους µουσουλµάνους συντρόφους 
τους, µάλλον στο όνοµα µιας πολιτικής αφοσίωσης στον ηγεµόνα, και όχι τόσο
εξαιτίας ενός θρησκευτικού ή εθνικού οράµατος. Οι χριστιανοί πρόκριτοι, εξάλλου,
στράφηκαν προς τις κοινότητές τους και διεκδίκησαν τον ρόλο του τοπικού ηγέ-
τη, όχι πλέον του µεσάζοντα. Η οθωµανική εξουσία, µε τη σειρά της, προσπάθησε
να καταπνίξει τις αυτονοµιστικές τάσεις και των δύο οµάδων. Η παραπάνω άποψη 
δεν παραγνωρίζει την επίδραση που άσκησε στην καλλιέργεια αποσχιστικών τάσε-
ων η αστικοποίηση µεγάλου µέρους των χριστιανικών πληθυσµών, οι συχνότερες 
και αµεσότερες επαφές µε τη χριστιανική και τεχνολογικά πιο προηγµένη ∆ύση, η
εισαγωγή των ιδεών του εθνικισµού και του φιλελευθερισµού. Μαζί µε αυτά, ωστό-
σο, ανιχνεύει και τις εσωτερικές διεργασίες που δεν εξαρτώνται πάντοτε άµεσα από
το διεθνές περιβάλλον.

Τα αποσχιστικά κινήµατα και 
η αποσύνθεση της Αυτοκρατορίας

Στο παραπάνω πλαίσιο, δύο χρονικές συγκυρίες αποδείχθηκαν σηµεία καµπής για
την Αυτοκρατορία. Η πρώτη, καλύπτει τη διετία 1804-1805. Πρόκειται για τα χρόνια
που θα σηµαδευτούν από την πρώτη σερβική εξέγερση, υπό την ηγεσία του Γεώρ-
γη Καρατζόρτζεβιτς (1752-1817), τοπικού προκρίτου και µεγαλέµπορου χοίρων
–επάγγελµα που ασκούσε και ο Μίλος Οµπρένοβιτς (1780-1860), µετέπειτα πρώ-
τος πρίγκιπας της αυτόνοµης πλέον Σερβίας–, και από την ανάρρηση του Καβα-
λαλή Μεχµέτ Αλή πασά (1769-1849) στο αξίωµα του κυβερνήτη της Αιγύπτου. Η
σερβική εξέγερση θεωρείται από όλους τους µελετητές της βαλκανικής ιστορίας 
ως η πρώτη αποσχιστική κίνηση µε χαρακτηριστικά που προσοµοιάζουν σε ένα
εθνικό κίνηµα. Όµως, δεν ξεκίνησε καθόλου έτσι. Στην πραγµατικότητα, επρόκειτο
για µια εκδήλωση δυσαρέσκειας στο κέντρο του πασαλικίου του Βελιγραδίου, ενα-
ντίον της γενιτσαρικής φρουράς η οποία καταδυνάστευε τον ντόπιο πληθυσµό. Οι
ηγέτες της εξέγερσης, µε επιστολή τους στον σουλτάνο Σελίµ Γ  ́–όπως φαίνεται και
στην επιστολή προς τον πρίγκιπα-επίσκοπο Πέτρο Ά  Νιέγκος του Μαυροβουνίου, 
που θα στείλει ο Καρατζόρτζεβιτς το 1804–, διατράνωναν την πίστη τους στην οθω-
µανική εξουσία και εκλιπαρούσαν για την παρέµβαση του σουλτάνου προκειµένου
να απαλλαγούν από τη γενιτσαρική λαίλαπα.26 Τελικώς, λίγα χρόνια αργότερα, οι γε-
νίτσαροι στράφηκαν κατά του ίδιου του σουλτάνου, ο οποίος είχε όντως προσπαθή-
σει να τους αντικαταστήσει µε έναν σύγχρονο στρατό (νιζάµ-ι τζεντίντ), οργανωµένοττ
µε βάση ευρωπαϊκά πρότυπα.27 Η εξόντωση του Σελίµ Γ  ́θα µεταβάλει πλήρως και
την πορεία της εξέγερσης.

Την επόµενη χρονιά, µετά από τη σερβική εξέγερση, ένας Αλβανός µε εξαιρετικά
διοικητικά προσόντα, ο οποίος καταγόταν από την Καβάλα και είχε ακολουθήσει στην 
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Αίγυπτο το εκστρατευτικό σώµα που είχαν στείλει οι Οθωµανοί για να αντιµετωπί-
σουν τα γαλλικά στρατεύµατα του Ναπολέοντα, τα οποία είχαν εισβάλει το 1798, κα-
τόρθωσε να ανατρέψει την εξουσία των γηγενών Μαµελούκων και να εγκαθιδρύσει
τη δική του. Ο Μεχµέτ Αλή πασάς, νέος και φιλόδοξος ηγέτης, αφού εξουδετέρωσε
όλους τους αντιπάλους του, εκµεταλλευόµενος την εµπειρία που απέκτησε από τον 
µεγάλο του αντίπαλο, τον Ναπολέοντα, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Αίγυπτο,
ήδη από το 1804, θα εισαγάγει µια σειρά από µεταρρυθµίσεις οι οποίες είναι κοινώς 
αποδεκτό ότι αποτέλεσαν το πρότυπο που ακολούθησαν αργότερα οι εισηγητές των 
Μεταρρυθµίσεων (Τανζιµάτ):ττ 28 από την υιοθέτηση του ναπολεόντειου κώδικα και
των γαλλικών προτύπων για την οργάνωση του στρατού µέχρι την πρόσκληση χρι-
στιανών εµπόρων από την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και από τα νησιά του Αιγαίου,
προκειµένου να ενισχύσουν το εµπόριο και την οικονοµία της Αιγύπτου. Με τη δρα-
στηριότητα αυτή συνδέθηκε άµεσα η επανίδρυση µιας πόλης, της Αλεξάνδρειας.29

Η συγκεκριµένη πολιτική του, που συνέβαλε στην ανάδειξη χριστιανικών οικογενει-
ών οι οποίες αργότερα έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη χρηµατοδότηση του ελληνικού
αλυτρωτισµού, κυρίως των εξεγέρσεων στην Κρήτη, δεν τον εµπόδισε να συνδράµει 
τον απελπισµένο σουλτάνο στην προσπάθειά του να καταπνίξει την επανάσταση στην 
Πελοπόννησο, στέλνοντας επί τόπου τον γιο του Ιµπραήµ (1789-1848).

Βεβαίως, αυτά συνέβησαν είκοσι χρόνια αργότερα και αφού στο µεταξύ, το 1826, 
ο σουλτάνος Μαχµούτ Β  ́είχε απαλλαγεί οριστικά από τους γενίτσαρους, σφάζοντάς 
τους εν ψυχρώ µέσα σε µια µέρα και προχωρώντας ακόµα και στη σύληση και εκ-
θεµελίωση των τάφων τους για να εξαλείψει κάθε ίχνος τους επί της γης. Είχαν προ-
καλέσει τη σερβική εξέγερση και δεν είχαν καταφέρει να καταπνίξουν την ελληνική·
είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόµος χριστιανών και µουσουλµάνων, ενώ, αντιθέτως,
είχαν αναπτύξει στενές οικονοµικές σχέσεις µε το εβραϊκό στοιχείο, µε συνέπεια η
εξόντωσή τους να οδηγήσει στην οικονοµική παρακµή του τελευταίου. ∆υστυχώς,
τόσο για τον Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου όσο και για τον Μαχµούτ Β́ , ο οθωµανο-
αιγυπτιακός στόλος τελικώς θα κατατροπωθεί από τους ενωµένους στόλους των
τριών Μεγάλων ∆υνάµεων στο Ναβαρίνο, σε µια επίδειξη ανθρωπιστικής επέµβα-
σης της εποχής. Ο Οθωµανός σουλτάνος είχε µείνει χωρίς στρατό και στόλο. Ο αιγύ-
πτιος ηγεµόνας, όµως, είχε ακόµη τον στρατό του, τον οποίο εν καιρώ θα χρησιµο-
ποιούσε εναντίον ενός κατά πολύ σηµαντικότερου στόχου, που δεν ήταν άλλος από
την ίδια την οθωµανική πρωτεύουσα.30

Η άλλη σηµαντική συγκυρία στο πλαίσιο αυτών των ανακατατάξεων είναι, βε-
βαίως, η διετία 1821-22. Πρόκειται για την ελληνική εξέγερση, η οποία δεν θα ση-
µάνει µόνο την αρχή ενός πολυετούς αγώνα, που θα οδηγήσει τελικώς στη δη-
µιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αλλά και τις απαρχές για την ανάδυση
µιας ρουµανικής πολιτικής αρχής. Οι Ηγεµονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, οι
οποίες εκτείνονταν στα βόρεια του ∆ούναβη και συνδέονταν µε την οθωµανική
εξουσία µε καθεστώς αυτονοµίας, έµελλε να αποτελέσουν το θέατρο των πρώ-
των πολεµικών επιχειρήσεων. Ο σουλτάνος είχε ανταµείψει τις υπηρεσίες που
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του πρόσφερε ο Φαναριώτης γιατρός και διπλωµάτης Αλέξανδρος Μαυροκορ-
δάτος (1636-1709) στις διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης του
Κάρλοβιτς, το 1699, διορίζοντας τον γιο του Νικόλαο (1670-1730), ο οποίος ήταν
δραγουµάνος της Πύλης, στο αξίωµα του ηγεµόνα της Μολδαβίας, το 1708. Για πε-
ρισσότερο από έναν αιώνα, οι γόνοι των οικογενειών αυτών που κατοικούσαν στο
Φανάρι, τη συνοικία γύρω από το Πατριαρχείο, και είχαν αποκτήσει οικονοµική και
πολιτική δύναµη, µπόρεσαν να την αξιοποιήσουν µε διττό τρόπο: υπενοικιάζοντας 
τους φόρους (ιλτιζάµ) και εξαγοράζοντας το αξίωµα του ηγεµόνα-οσποδάρου των
Παραδουνάβιων Ηγεµονιών.31 Ώς την Ελληνική Επανάσταση, µέλη εξεχουσών οι-
κογενειών, όπως οι Μαυροκορδάτοι, οι Σούτσοι, οι Γκίκες και οι Υψηλάντηδες,
εναλλάσσονταν στο αξίωµα του ηγεµόνα (οσποδάρου, βοϋβόδα) και συνέβαλλαν
στη δηµιουργία ενός ιδιόµορφου πολιτισµικού παραδείγµατος όπου συνυπήρχαν
αρµονικά βυζαντινή ρωµιοσύνη και οθωµανική εξουσία. Στην ελληνική ιστοριο-
γραφία, η περίοδος αυτή έχει περιγραφεί ως περίοδος άνθησης των γραµµάτων
και των τεχνών, ενώ έχουν τονιστεί οι εκπαιδευτικές και εκδοτικές πρωτοβουλίες 
που πήραν ηγεµόνες όπως ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος (1711-1769) ή ο Αλέ-
ξανδρος Υψηλάντης (1725-1805), οι οποίοι φέρεται ότι απευθύνονταν εξίσου στους 
εγγράµµατους γηγενείς, οι οποίοι είχαν εγκολπωθεί σε µεγάλο βαθµό την ελληνική
παιδεία.32 Στη ρουµανική ιστοριογραφία, αντιθέτως, η ίδια περίοδος περιγράφεται
ως ένας αβάσταχτος ζυγός που επέβαλαν από κοινού Έλληνες και Τούρκοι στον
ντόπιο εξαθλιωµένο αγροτικό πληθυσµό.33

Ήταν, φαίνεται, τόση η απέχθεια των ντόπιων πληθυσµών για τους Φαναριώτες,
ώστε όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828) –εγγονός του οµώνυµου µεταρ-
ρυθµιστή ηγεµόνα και γιος του πρώην ηγεµόνα Κωνταντίνου Υψηλάντη, ο οποίος 
είχε καταφύγει στη Ρωσία– πέρασε τον Προύθο µε 2000 Ιερολοχίτες µε σκοπό να
ξεσηκώσει τους χριστιανούς της Μολδαβίας, αντιµετώπισε τη γενική αδιαφορία. Ο
µόνος λόγος που οι ντόπιοι προσέφεραν αρχικά κάποια βοήθεια στους σκοπούς 
της Φιλικής Εταιρείας ήταν η παρουσία του έµπειρου στρατιωτικού και λαϊκού ηγέ-
τη Τουντόρ Βλαντιµιρέσκου (1780-1821), από το Βλαδιµίρι της Ολτενίας, στη νότια
Βλαχία, ο οποίος υποσχέθηκε στους αγρότες κάποιες µεταρρυθµίσεις και καλύ-
τερη ζωή, και τελικώς εκτελέστηκε µε προσωπική εντολή του Υψηλάντη. Λίγο αρ-
γότερα, στο ∆ραγατσάνι, όλοι σχεδόν οι άπειροι µαχητές του Ιερού Λόχου ακολού-
θησαν την τύχη του. Οι Οθωµανοί, παρά το γεγονός ότι προσωρινά διόρισαν καϊ-
µακάµη στη Μολδαβία τον βουλγαρικής καταγωγής Στεφανάκη Βογορίδη (1774-
1869), ο οποίος είχε γίνει δεκτός ως γαµπρός στους φαναριώτικους κύκλους, θα
απέκλειαν στο εξής τους Φαναριώτες από το αξίωµα αυτό. Στην πραγµατικότητα, η
εξέλιξη αυτή σήµανε τη σταδιακή εξασθένηση της οθωµανικής εξουσίας στις Πα-
ραδουνάβιες Ηγεµονίες. Οι αντικαταστάτες των Φαναριωτών ήταν γόνοι οικογε-
νειών ντόπιων βογιάρων, που είχαν ταλαιπωρήσει δεόντως τους εξαθλιωµένους 
αγρότες ώς την έλευση των Φαναριωτών στο προσκήνιο, και που θα τους ταλαι-
πωρούσαν και στη συνέχεια για πολλά χρόνια. Στις αρχές του 19ου αιώνα, όµως,
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οι σύγχρονοι βογιάροι είχαν ήδη αποκτήσει ελληνική και γαλλική παιδεία και εί-
χαν συνειδητοποιήσει τη σηµασία του γεγονότος ότι µιλούσαν την ίδια γλώσσα µε
τον λαό τους. Στη συνέχεια, και ιδιαίτερα µε τη Συνθήκη της Αδριανούπολης το
1829 –µια ακόµη καταστροφική συνθήκη για τους Οθωµανούς–, οι Ηγεµονίες θα
περνούσαν υπό ρωσική κηδεµονία µέχρι και τον Κριµαϊκό Πόλεµο (1853-1856),
οπότε και θα ανοίξει ο δρόµος για την ενοποίηση των Ηγεµονιών και τη δηµιουρ-
γία του ρουµανικού κράτους.

Σύγχρονο µε την Eλληνική Eπανάσταση και αντίστοιχης σηµασίας γεγονός απο-
τελεί η εξόντωση του Αλή πασά Τεπελενλή, η οποία εντάσσεται στην πολιτική του
σουλτάνου Μαχµούτ Β́ , που αποσκοπούσε στο να απαλλαγεί από τους αµφισβη-
τίες της εξουσίας του. Για δεκαετίες, η σπουδαιότητα του αλβανικής καταγωγής 
ηγεµόνα είχε συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη τόσο του ελληνικού όσο και
του αλβανικού εθνικισµού. Ο Αλή πασάς µιλούσε αλβανικά, ελληνικά και τουρ-
κικά, είχε στρατολογήσει Αλβανούς και Έλληνες χριστιανούς και είχε ανοίξει την
αυλή τους σε Αλβανούς και Έλληνες γιατρούς και φιλολόγους, είχε δηµιουργήσει 
συνθήκες κατάλληλες για την υποδοχή των δυτικών ιδεών. Τη στιγµή που έδυε το 
άστρο του, ανέτειλλε το άστρο φυσιογνωµιών σαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο (1788-
1825), τον Μακρυγιάννη (1794-1864) και τον Ιωάννη Κωλέτη (1773-1847), που εί-
χαν περάσει από την αυλή αυτή. Το ότι η σύγκρουσή τους µε τον Αλή πασά κράτη-
σε αποσχοληµένους τους Οθωµανούς την πρώτη κρίσιµη περίοδο της ελληνικής 
εξέγερσης είναι το λιγότερο. Η επίδραση που είχαν οι πολιτισµικές και πολιτικές 
προσλαµβάνουσες των ανθρώπων που εργάστηκαν κοντά του στον τρόπο που
έδρασαν στη διαδικασία οργάνωσης της ελληνικής πολιτείας είναι πολύ σηµαντι-
κότερη. Βεβαίως, ο αλβανικός εθνικισµός εκ των υστέρων µπορεί, και δικαίως,
να υπερηφανεύεται πως οι ηγεµονίες που δηµιουργήθηκαν από δύο Αλβανούς 
υπήρξαν πολιτικά και πολιτισµικά πρότυπα, εκείνη του Αλή πασά για το ελληνικό
κράτος κι εκείνη του Μεχµέτ Αλή πασά για την Οθωµανική Αυτοκρατορία.

Οι ιδεολογικές προϋποθέσεις των 
νέων χριστιανικών κρατών

Φυσικά, τα πρότυπα για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ήταν πολύ περισσότερα και
εξάλλου ήταν τα ίδια µε εκείνα που είχε υιοθετήσει και ο Αλή πασάς. Η αρχαιολατρία
οφειλόταν πρωτίστως στο γερµανικό παράδειγµα, και πιο συγκεκριµένα προερχόταν 
από τον κύκλο του πρώτου «Βασιλιά της Ελλάδος», του νεαρού Βαυαρού πρίγκιπα
Όθωνα (1815-1867), οι σχέσεις κράτους - Εκκλησίας έφεραν τη σφραγίδα των προ-
τεσταντικών ιδεών γενικώς,34 ο κοινοβουλευτισµός εισήχθη από τη Μ. Βρετανία35

κ.λπ. ∆εν χρειάζεται όµως κανείς να πάει πολύ µακριά. Τα νησιά του Ιονίου πελά-
γους, για αιώνες υπό βενετική διοίκηση, είχαν προσαρτηθεί από τη Γαλλία κατά τη 
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διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέµων. Μετά από µια σύντοµη τουρκορωσική κα-
τοχή µεταξύ 1799-1803, θα ανακηρυχθεί η ίδρυση της ανεξάρτητης Ιονίου Πολιτείας 
–το πρώτο σύγχρονο ελληνικό κράτος–, η οποία βεβαίως στη συνέχεια θα περάσει
υπό βρετανική κηδεµονία µε απόφαση που ελήφθη στο Συνέδριο της Βιέννης, το 
1815, για να προσφερθεί τελικά ως δώρο της βασίλισσας Βικτωρίας πολλά χρόνια 
αργότερα, το 1864, στον νέο «Βασιλιά των Ελλήνων» Γεώργιο τον Ά .

Η κυριαρχία των Βρετανών στην Ιόνιο Πολιτεία έχει µελετηθεί πρόσφατα στο
πλαίσιο των σπουδών γύρω από τα αποικιακά καθεστώτα.36 Παρά την καταπίε-
ση που άσκησαν οι Βρετανοί, ιδιαίτερα στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης,
όταν όλες οι δυτικές κυβερνήσεις ήταν εναντίον των «τροµοκρατών» Ελλήνων,
κάποιες από τις παρακαταθήκες, τόσο των Βρετανών όσο και, παλαιότερα, των
Γάλλων, δεν ήταν δυνατόν να παραγραφούν. Κατά τη διάρκεια της γαλλικής δι-
οίκησης, για παράδειγµα, καταργήθηκε το libro d’ oro, δηλαδή η καταγραφή των
µελών της αριστοκρατίας, ενώ στα επόµενα χρόνια θα εµφανιστεί και θα κυριαρ-
χήσει µια καινούρια αντίληψη για την οργάνωση της κοινωνίας, πιο φιλελεύθερη
και δηµοκρατική. Σε συνάρτηση µε την παραπάνω εξέλιξη, τόσο στην περίοδο της 
Ιονίου Πολιτείας όσο και στα χρόνια της βρετανικής κυριαρχίας, δύο σηµαντικές 
καινοτοµίες που έλαβαν χώρα στα νησιά αποτέλεσαν στη συνέχεια το πρότυπο
αντίστοιχων ιδεολογιών που διαµορφώθηκαν στο νεοπαγές ελληνικό κράτος. Η
πρώτη συνδέεται µε τη λειτουργία κοινοβουλίου και η δεύτερη µε την ίδρυση της 
Ιονίου Ακαδηµίας, το 1824, και την υιοθέτηση της οµιλουµένης ελληνικής και όχι
της καθαρεύουσας, η οποία θα κυριαρχήσει αργότερα στο πανεπιστήµιο της Αθή-
νας, που ιδρύεται το 1837. Η επτανησιακή ατµόσφαιρα θα προσφέρει το πολιτισµι-
κό παράδειγµα που θα αναδείξει προσωπικότητες όπως είναι ο Ανδρέας Κάλβος 
(1792-1869) και ο ∆ιονύσιος Σολωµός (1798-1857), ο Γεώργιος Κοζάκης-Τυπάλ-
δος (1792-1867) και ο Μάρκος Ρενιέρης (1815-1897), αλλά και πιο συντηρητικές,
ως προς το γλωσσικό και το πολιτειακό ζήτηµα, φυσιογνωµίες, όπως ο Σπυρίδων
Ζαµπέλιος (1815-1881) και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879). Ωστόσο, όταν
τα Επτάνησα ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό κράτος, τόσο η κοινοβουλευτική όσο
και η γλωσσική τους παράδοση θα αλεστούν στο χωνευτήρι των προτεραιοτήτων
της Αθήνας και των επιταγών του εθνικού κράτους. Ο « Ύµνος εις την Ελευθερί-
αν» καθιερώθηκε ως ο εθνικός ύµνος της Ελλάδος, ωστόσο ο Σολωµός, που θα
αποφύγει να επισκεφθεί την Αθήνα, θεωρήθηκε παρακµιακός από τους Nεοφανα-
ριώτες της πρωτεύουσας. Ο Ρενιέρης θα κάνει στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών ως 
προς τις φυλοδυτικές θέσεις που υποστήριζε πριν από τον Κριµαϊκό Πόλεµο και
θα εναρµονιστεί µε τις θέσεις του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου (1815-1891)
και του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (1809-1892) για τις βυζαντινές και χριστιανι-
κές καταβολές του νεοελληνικού κράτους. Οι τελευταίες επιβιώσεις φιλελεύθε-
ρων ιδεών και, γενικότερα, της παρακαταθήκης των «Φώτων», που είχαν επιβιώ-
σει µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, θρυµµατίστηκαν, και παραχώρησαν
τη θέση τους σε έναν κρατικοδίαιτο ροµαντισµό.37



ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 29

Η εξέλιξη αυτή, εξάλλου, συνδέεται µε την κλιµάκωση, την περίοδο 1850-1870,
µιας πολεµικής στον χώρο της ελληνικής πολιτικής και της διανόησης που, χονδρι-
κά, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση ανάµεσα σε δύο οράµατα για
την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος. Από τη µία, βρίσκονται εκείνοι που 
συνεχίζουν να θεωρούν το ελληνικό κράτος ως φορέα του δυτικού πολιτισµού,
µε τις πολιτισµικές του αναφορές να παραπέµπουν απευθείας στην αρχαιότητα και 
τον σύγχρονο κοινοβουλευτισµό, και οι οποίοι πρεσβεύουν τον εκσυγχρονισµό
και την εκκοσµίκευση της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, βρίσκονται εκείνοι 
που ενστερνίζονται τη Μεγάλη Ιδέα, η οποία διατυπώθηκε ρητά για πρώτη φορά
από τον Κωλέτη, το 1844, αλλά είχε ήδη ζυµωθεί µέσα από τις αναζητήσεις ενός 
οράµατος για το νέο ελληνικό κράτος. Η οµάδα αυτή εστιάζει τις πολιτισµικές της 
αναφορές στο Βυζάντιο και θέτει την εθνική και θρησκευτική της ταυτότητα κάτω
από τη σηµαία της ελληνορθοδοξίας.38

Η διαµάχη αυτή, µεταξύ άλλων, θα αποτυπωθεί και στον τρόπο που διαµορφώ-
θηκαν οι σχέσεις του Κράτους µε την Εκκλησία. Τη µονοµερή ανακήρυξη του αυ-
τοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το 1833, διαδέχθηκε ο «ιστορικός συµβιβα-
σµός» του 1850, όταν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, σε συνεννόηση µε το
ελληνικό κράτος, θα εκδώσει τον Συνοδικό Τόµο, αναγνωρίζοντας έτσι το αυτοκέφα-
λο. Έχει υποστηριχθεί η άποψη πως, αν και φαινοµενικά η εξέλιξη αυτή αποτελεί δι-
καίωση της φιλελεύθερης παράταξης, στην ουσία συµβαίνει το αντίθετο. Ο συµβιβα-
σµός αυτός αποτελεί νίκη των οπαδών της ελληνορθοδοξίας, αφού άνοιξε τον δρόµο 
για την υιοθέτηση ενός οράµατος για την ελληνική κοινωνία πολύ πέρα από τα στενά
όρια του Ελληνικού Βασιλείου. Στην πραγµατικότητα, οι οπαδοί της ελληνορθοδοξί-
ας –που συνήθως είχαν και την υποστήριξη της Ρωσίας– ήταν Φαναριώτες ή υψη-
λόβαθµοι κληρικοί µε πολύ καλή γνώση της οθωµανικής κοινωνίας, όπως ο Κων-
σταντίνος Οικονόµος (1780-1857), ηγετική φυσιογνωµία στο στρατόπεδο των πα-
τριαρχικών. Οι άνθρωποι αυτοί µετέφεραν στο ελληνικό κράτος τις δικές τους προ-
σλαµβάνουσες για την κοινωνία και την εθνότητα, οι οποίες λίγο-πολύ βασίζονταν 
στα πρότυπα της Αυτοκρατορίας. Μόνο που, όταν τα αυτοκρατορικά όνειρα µεταφέ-
ρονται στις γραφειοκρατικές δοµές ενός νεογέννητου έθνους-κράτους, µπορεί να
εξελιχθούν σε εφιάλτη. Έτσι γεννήθηκε το όραµα για τη δηµιουργία µιας Ελληνικής 
Αυτοκρατορίας. Ο αρχαιολάτρης Όθωνας, που λησµόνησε γρήγορα την επιθυµία
του να ανεγείρει το παλάτι του στον Παρθενώνα, ετοιµαζόταν, το 1839 –όταν έµαθε
πως πέθανε ο Μαχµούτ Β́ –, να σπεύσει στην Πόλη και να τον διαδεχθεί, προλαβαί-
νοντας τον Αλβανό Μεχµέτ Αλή πασά. Σύντοµα, ωστόσο, µε τον Κριµαϊκό Πόλεµο,
τις σποραδικές εξεγέρσεις που οι ελληνικές αρχές θα υποθάλψουν στις γειτονικές 
προς στην Ελλάδα οθωµανικές επαρχίες και τη θλιβερή ταπείνωση του αγγλογαλλι-
κού αποκλεισµού, το όραµα της Ελληνικής Αυτοκρατορίας θα καταρρεύσει.

Εξαφανίστηκε από το πολιτικό πεδίο, όχι όµως και από το πολιτισµικό. Όπως 
είχε συµβεί και παλαιότερα, µε το Σύνταγµα που ψηφίστηκε το 1844, όταν οι ετερό-
χθονες εκπαραθυρώθηκαν από τη γραφειοκρατία και αντικαταστάθηκαν από τους 
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αυτόχθονες Έλληνες, έτσι και τώρα, µολονότι ο Όθωνας εκθρονίστηκε το 1862,
οι οπαδοί του, όπως ο Παπαρρηγόπουλος και ο Ρενιέρης, συνέχισαν να κυριαρ-
χούν στη συζήτηση γύρω από τα πολιτισµικά πρότυπα. Στο πεδίο αυτό, το όραµα
της Αυτοκρατορίας συγκρούστηκε µε εκείνο του Βασιλείου και επικράτησε. Όµως,
η πολιτική του ενσάρκωση δεν θα είναι πλέον η Ελληνική Αυτοκρατορία αλλά ο
ελληνο-οθωµανισµός µε κύριο εκφραστή του στην ελληνική πολιτική σκηνή τονς
Επαµεινώνδα ∆εληγεώργη (1829-1879).

Η επέλαση του εθνικισµού 
και η απάντηση της Αυτοκρατορίας

Στο µεταξύ, έχουν σηµειωθεί διάφορες κρίσιµες εξελίξεις. Ο σουλτάνος Μαχµούτ
Β  ́έχει εγκαινιάσει, το 1829, τις πρώτες σοβαρές µεταρρυθµίσεις µε την εισαγωγή
του νέου κώδικα ενδυµασίας για όλα τα µέλη της κρατικής γραφειοκρατίας και τη
δηµιουργία των προϋποθέσεων να ενσωµατωθούν σε αυτήν και µη µουσουλµά-
νοι. Πρόκειται για τον σουλτάνο που, όσο κανείς άλλος από την εποχή του Πορθητή,
προκάλεσε την οργή των ουλεµάδων, δηλαδή των µουσουλµάνων ιεροδιδασκά-
λων, σε βαθµό που να µείνει στην ιστορία γνωστός ως ο «γκιαούρης σουλτάνος». Ο
λόγος ήταν ο ίδιος: η ευνοϊκή µεταχείριση που επεφύλαξαν οι δύο σουλτάνοι στους 
µη µουσουλµάνους. Η στάση αυτή δεν ήταν άσχετη προς τα αποσχιστικά κινήµα-
τα που είχαν ήδη σηµειώσει σηµαντικές επιτυχίες. Η Ελληνική Επανάσταση κλόνι-
σε συθέµελα την οθωµανική διοίκηση, όχι µόνο γιατί κατέδειξε την παρακµή στην
οποία βρισκόταν ο οθωµανικός στρατός, όχι µόνο γιατί κατέδειξε πως τις ∆υτικές 
∆υνάµεις, όσο συντηρητικές και να ήταν, κανείς δεν µπορούσε να τις εµπιστεύεται
όταν επρόκειτο για την υπεράσπιση χριστιανών, αλλά, κυρίως, γιατί χρειάστηκε χρό-
νος για να κατανοήσουν οι Οθωµανοί πως η εξέγερση αυτή ήταν διαφορετική από
τις άλλες. Μια σειρά από όροι όπως έθνος, πατρίδα, πολιτισµός, που χρησιµοποι-ςς
ούνταν από τους επαναστάτες, έφεραν σε αµηχανία την οθωµανική γραφειοκρατία,
που άργησε να συνειδητοποιήσει ότι δεν επρόκειτο απλώς για µια συµµορία λη-
στών.39 Η ήττα και η αποδοχή της νέας κατάστασης επέφεραν σοκ και κατέδειξαν
την ανάγκη για επείγουσα ανασύνταξη. Η Αυτοκρατορία µάθαινε από τα λάθη της. Το
πρώτο πράγµα που έµαθε, λοιπόν, ήταν πως η αποξένωση των χριστιανών προκρί-
των, µε την αφαίρεση των προνοµίων που κατείχαν χωρίς την αντικατάστασή τους 
µε κάτι άλλο, ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευµένη κίνηση. Εποµένως, στο εξής, όλοι
οι µη µουσουλµάνοι έπρεπε να πειστούν πως δεν χρειάζονταν τα προνόµιά τους, 
γιατί πλέον είχαν ίσα δικαιώµατα µε τους µουσουλµάνους. Το φέσι, το οποίο εισάγε-
ται το 1829 ως το µόνο και υποχρεωτικό κάλυµµα κεφαλής των µελών της γραφειο-
κρατίας και των στρατιωτικών και αντικαθιστά τη φανταχτερή ποικιλοµορφία που
ώς τότε κυριαρχούσε, αποτέλεσε το σήµα κατατεθέν µιας νέας οθωµανικής ταυτό-
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τητας, στο πλαίσιο της οποίας όλοι εξαρτώνται από τον σουλτάνο µε τον ίδιο τρόπο
και, κυρίως, είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις ποιος ανήκει σε ποιο µιλλέτ.40

Το 1839, πριν καλά-καλά διαδεχθεί τον Μαχµούτ Β  ́ο νεαρός γιος του Αµπντούλ 
Μετζίτ (1823-1861), και υπό τον ήχο των αιγυπτιακών κανονιών του φιλόδοξου
Μεχµέτ Αλή πασά που απειλούσαν την οθωµανική πρωτεύουσα, το διάταγµα του
Γκιουλχανέ διακήρυττε επισήµως την ισότητα όλων των υπηκόων της Αυτοκρα-έ
τορίας. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκαν οδηγίες στις κατά τόπους επαρχίες για τη δη-
µιουργία τοπικών συµβουλίων στα οποία θα συµµετείχαν και µη µουσουλµάνοι,
ενώ παράλληλα καταργήθηκε ο κεφαλικός φόρος (τζιζιέ), όπως και το σύστηµα
της ενοικίασης των φόρων (ιλτιζάµ). Μια τέτοια δραµατική εξέλιξη δεν µπορούσε
παρά να δηµιουργήσει αντιδράσεις. Ο ιθύνων νους πίσω από τις διακηρύξεις αυ-
τές, ο βεζίρης Μουσταφά Ρεσίτ πασάς, πολύ σύντοµα έχασε τη θέση του λόγω των 
αντιστάσεων που συνάντησε η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, τόσο από µου-
σουλµάνους αγάδες όσο και από χριστιανούς προκρίτους. Η βίαιη καταστολή των 
εξεγέρσεων στη Ναϊσό, το Βιδίνι και το Αϊβαλί σήµαναν το άδοξο τέλος της πρώ-
της αυτής φάσης της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας.41 Ο κύβος, όµως, είχει ρι-
φθεί. Ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος εκδόθηκε το 1843, αναγνώρισε την ισό-
τητα µεταξύ µουσουλµάνων και µη µουσουλµάνων. Το 1844, καταργήθηκε µε νέο 
διάταγµα η ποινή του θανάτου για όποιον µουσουλµάνο εγκατέλειπε το Ισλάµ. Το
1850, εκδόθηκε νέος εµπορικός κώδικας σύµφωνα µε τα γαλλικά πρότυπα, ενώ
ο νόµος περί γαιοκτησίας του 1858 έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε µη
Οθωµανούς να αγοράσουν γη. Στο µεταξύ, µια σειρά από νέα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα µετέβαλαν δραµατικά τον χαρακτήρα τής έως τότε αποκλειστικά θρησκευ-
τικής εκπαίδευσης. Το 1834, είχαν ήδη ιδρυθεί η Ακαδηµία Πολέµου (Μεκτέπ-ι
Χαρµπιέ) και η Ιατρική Σχολή. Το 1858 ιδρύθηκε η Ακαδηµία ∆ιοίκησης (Μεκτέπ-ι
Μουλκιγιέ) και το 1868 το σουλτανικό λύκειο Γαλατάσαραϊ. Και οι δύο ανώτατες ϊϊ
σχολές ήταν ανοιχτές σε όλες τις εθνοθρησκευτικές οµάδες. Αυτή, ωστόσο, ήταν
µόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ήδη από την εποχή του Μαχµούτ Β ,́ είχαν ιδρυ-
θεί κοσµικά σχολεία ρουσντιγιέ, αντίστοιχα µε τα σηµερινά γυµνάσια, µε σκοπό να
αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα παραδοσιακού τύπου µεκτέπ της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τα σουλτανικά λύκεια. Στα χρόνια των διαδόχων
του, και ιδιαίτερα του Αµπντούλ Χαµίτ, το δίκτυο των σχολείων αυτών διευρύν-
θηκε σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία και αποτέλεσε τον κύριο µηχανισµό για την
εµπέδωση µιας νέας οθωµανικής ταυτότητας, που στα τέλη του 19ου αιώνα είχε
γίνει πιο συντηρητική και πλέον λιγότερο κοσµική.42 Αυτά, ωστόσο, θα τα δούµε
στην ώρα τους. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί εδώ είναι πως στην περίοδο που
εγκαινιάστηκε το 1856, όταν στον απόηχο του Συνεδρίου του Παρισιού εκδόθηκε
το Ισλαχάτ Φερµανί –το δεύτερο σηµαντικό φιρµάνι τουί Τανζιµάτ, το οποίο επικύ-
ρωνε και περιέγραφε µε πληρέστερο τρόπο τις πολιτικές ελευθερίες των µη µου-
σουλµάνων–, οι νεοϊδρυθείσες σχολές ανέλαβαν να παρέχουν και το κατάλληλο
προσωπικό για την ορθή διαχείρισή τους.
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Ο επαναπροσδιορισµός των διοικητικών αντιλήψεων της Αυτοκρατορίας θα
έφερνε το ποθητό αποτέλεσµα, αλλά και πάλι προσωρινά και µόνο µε τη βοήθεια
της συγκυρίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1850, η σύγκρουση των Πατριαρχεί-
ων στα Ιεροσόλυµα µετατράπηκε σε σύγκρουση των Μεγάλων ∆υνάµεων, η οποία
εξελίχθηκε στον γνωστό µας Κριµαϊκό Πόλεµο. Η έκβαση του πολέµου απέδειξε
πως µια ρωσοθωµανική σύγκρουση δεν ήταν πια καθόλου βέβαιο πως θα κατέλη-
γε υπέρ των απανταχού χριστιανών. Επιπλέον, ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων
Γ́  είχε κάθε λόγο να παίξει το χαρτί του φιλελευθερισµού και του εθνικισµού για να
προωθήσει, µέσα από την ένωση των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών, την ίδρυση της 
Ρουµανίας. Η ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο κράτος έγινε το 1862, και ως πρώτο
πρίγκιπα είχε τον Αλεξάντερ Κούζα (1820-1873), ο οποίος, ήδη από το 1859, ήταν
ο πρώτος που έφερε τον τίτλο του ηγεµόνα και της Μολδαβίας και της Βλαχίας.
Η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα κρίσιµη για το Πατριαρχείο και τον ελληνισµό της Αυτο-
κρατορίας, όπως εννοούνταν εκείνη την εποχή. Ο Κούζα, στην προσπάθειά του
να αντισταθµίσει τη δύναµη των βογιάρων και να παραχωρήσει καλλιεργήσιµη γη
στους ακτήµονες γεωργούς, χωρίς ταυτόχρονα να προκαλέσει την αντίδραση των
πρώτων, δήµευσε τις περιουσίες των µοναστηριών. Οι περιουσίες αυτές είχαν δη-
µιουργηθεί από δωρεές των Φαναριωτών ηγεµόνων, ως επί το πλείστον σε µονα-
στήρια στην Ήπειρο, στο Άγιο Όρος και στα Ιεροσόλυµα. Τα Πατριαρχεία, τόσο των
Ιεροσολύµων όσο και της Κωνσταντινουπόλεως, αρνήθηκαν κάθε διαπραγµάτευ-
ση κι έτσι έχασαν και τις αποζηµιώσεις που πρότεινε η κυβέρνηση Κούζα.43

Η δεύτερη και πιο δραµατική εξέλιξη σηµειώθηκε το 1870· η οθωµανική κυ-
βέρνηση προχώρησε µονοµερώς στην ανακήρυξη ενός Βουλγαρικού Εξαρχάτου,
που αποτέλεσε το υπόβαθρο για τη µετέπειτα δηµιουργία µιας αυτόνοµης Βουλ-
γαρικής Ηγεµονίας. Η σύγκρουση εξελίχθηκε σταδιακά, ύστερα από τις εντάσεις 
που είχε δηµιουργήσει το 1858-1862 η συζήτηση για την ψήφιση Εθνικών Κανο-
νισµών, συµφώνων µε το πνεύµα του Τανζιµάτ, όταν τα βουλγαρικής καταγωγής 
µέλη της συνέλευσης απαίτησαν την άµεση εκλογή των Μητροπολιτών από τον
γηγενή πληθυσµό, σε όσες περιοχές πλειοψηφούσαν οι Βούλγαροι. Μια σειρά από
µεσολαβητικές προσπάθειες απέτυχαν, και τελικώς ο αφορισµός του 1872 από το
Πατριαρχείο δεν κατόρθωσε τίποτε άλλο από την επικύρωση και τη διαιώνιση της 
έντασης που, κατάλληλα υποδαυλιζόµενη από το ελληνικό και αργότερα το βουλ-
γαρικό κράτος, θα οδηγήσει στην κλιµάκωση της σύγκρουσης για το Μακεδονικό.
χριστιανικοί πληθυσµοί που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο πως ταυτίζονταν µε τον
ελληνικό ή τον βουλγαρικό εθνικισµό, ασχέτως του αν µιλούσαν ελληνικά ή βουλ-
γαρικά, διεκδικούνταν και από τις δύο πλευρές υπό το πρόσχηµα της ανάγκης να
δηλώσουν αφοσίωση είτε στο Πατριαρχείο είτε στο Εξαρχάτο. Για τον σκοπό αυτό
ιδρύθηκαν και τα δύο Μακεδονικά Κοµιτάτα, το βουλγαρικό στη Σόφια, το 1895,
και το ελληνικό στην Αθήνα, το 1904. Ήδη, ωστόσο, µια άλλη οργάνωση, η Εσωτε-
ρική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (γνωστή ως VMRO), η οποία ιδρύθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1893, είχε αναλάβει δράση µε στόχο να αντιπαρατάξει στους 
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δύο γειτονικούς εθνικισµούς έναν τρίτο που οραµατιζόταν µια αυτόνοµη Μακε-
δονία.44 Πολλοί άνθρωποι αφανίστηκαν στις συγκρούσεις που ακολούθησαν, οι
οποίες φάνηκε να τερµατίζονται µε τον διαµελισµό της Μακεδονίας µεταξύ των
ενδιαφεροµένων κρατών, µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων, το 1912-13. Η 
κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας όµως, και η ίδρυση της ∆ηµοκρατίας της Μακε-
δονίας το 1991, επανέφεραν το πρόβληµα στην πολιτική επικαιρότητα45 µε όρους 
διαµορφωµένους κάτα τέτοιον τρόπο, ώστε να θυµίζουν εκείνους του 19ου αιώνα,
αποδεικνύοντας ότι η οθωµανική κληρονοµιά παραµένει εξαιρετικά ανθεκτική.46

Την ίδια στιγµή, ωστόσο, εµφανίστηκε στον ορίζοντα το κρητικό πρόβληµα. Η
εξέγερση του 1866, παρά την παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων και την κινη-
τοποίηση της ελληνικής κοινής γνώµης για βοήθεια στους εξεγερµένους χριστια-
νούς, δεν θα φέρει αποτέλεσµα. Η εξέγερση θα κατασταλεί τελικά δύο χρόνια αρ-
γότερα. Το 1868 υιοθετείται για πρώτη φορά ο Οργανικός Νόµος, σύµφωνα µε τον 
οποίο η οθωµανική κυβέρνηση δεσµεύεται να διορίσει χριστιανό κυβερνήτη στην 
Κρήτη και να προωθήσει συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις, µια δέσµευση την οποία,
ωστόσο, γρήγορα παραβίασε. Παρ’ όλα αυτά, υποχρεώθηκε να επικυρώσει τον
Νόµο και πάλι στο Συνέδριο του Βερολίνου και µε τη χωριστή Συνθήκη της Χαλέ-
πας που υπογράφεται την ίδια χρονιά. Άνοιξε, έτσι, ένας κύκλος βίας που θα κλεί-
σει µόνο µε την οριστική διευθέτηση των µειονοτικών θεµάτων µεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας µε τη Συνθήκη της Λωζάννης, το 1923.47

Αυτό που έχει σηµασία να τονιστεί είναι πως στις δεκαετίες του 1860 και 1870
έχει γίνει πλέον σαφές σε µεγάλο τµήµα των ελληνοθωµανικών ηγετικών οµάδων 
ότι ο εθνικισµός (ή ο φυλετισµός, όπως ορίζεται στα πατριαρχικά κείµενα) µόνο
καταστροφές µπορεί να επιφέρει στον ελληνισµό της Αυτοκρατορίας. Έτσι, σε µια
εποχή που οι µεταρρυθµίσεις κορυφώνονται, µε την έναρξη των εργασιών του
πρώτου οθωµανικού κοινοβουλίου το 1876, υπό την ηγεσία του µεταρρυθµιστή
βεζίρη Μιντχάτ πασά (1822-1884), τόσο το ελληνικό κράτος όσο και ο ευρύτερος 
ελληνισµός οχυρώνονται πίσω από την αµυντική αντίληψη για µια «Αυτοκρατορία 
εν κινδύνω», η οποία θα φέρει στο προσκήνιο τις θεωρίες περί συνύπαρξης των
Ελλήνων και των Οθωµανών που θα γίνουν γνωστές µε τον όρο ελληνοθωµανι-
σµός.48 Βεβαίως, πρόκειται για έναν συµβιβασµό που συνδέεται µε τις πολιτικές 
και κοινωνικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Σηµειώσαµε ήδη ότι η
Οθωµανική Αυτοκρατορία βγήκε κερδισµένη από τον Κριµαϊκό Πόλεµο, όχι µόνο 
γιατί ήταν στο στρατόπεδο των νικητών, αλλά κυρίως επειδή στο Συνέδριο του Πα-
ρισιού, το 1856, έγινε για πρώτη φορά δεκτή ως ισότιµος συνοµιλητής. Η συγκυ-
ρία αυτή έχει χαρακτηριστεί ως η επίσηµη είσοδος των Οθωµανών στον ευρω-
παϊκό πολιτικό συσχετισµό δυνάµεων και ως απόδειξη της ευρωπαϊκότητας της 
Τουρκίας. Ταυτοχρόνως, βεβαίως, ο ευρωπαϊκός αυτός εταίρος δεν θα αργήσει να
χαρακτηριστεί ως ο «µεγάλος ασθενής της Ευρώπης», µέχρις ότου επέλθει ο θά-
νατος του ασθενούς και τα πράγµατα µπουν σε µια τάξη. Την εποχή εκείνη όµως,
οι Οθωµανοί αφέθηκαν στην απόλαυση του ειδυλλίου τους µε την Ευρώπη, ένα
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ειδύλλιο που, παρά τα όποια προβλήµατα παρουσιάστηκαν, θα διαρκέσει είκοσι
περίπου χρόνια. Είναι η εποχή που κυριαρχούσε ο σουλτάνος Αµπντούλ Μετζίτ,
ένας άνθρωπος που απολάµβανε τη συναναστροφή µε Ευρωπαίους και Αµερι-
κανούς, ακουλουθούσε δυτικά πρότυπα στο αυτοκρατορικό πρωτόκολλο και ήταν
διαβόητος για τα µεθύσια του αλλά και τα νέα παλάτια, του Ντολµά Μπαχτσέ καιέ
του Τσιραγάν, που οικοδόµησε στις ακτές του Βοσπόρου, σύµβολα µιας δυναµικής 
αυτοκρατορικής σύνθεσης που θα αντικαθιστούσαν το σύµβολο της παλαιάς τάξης 
πραγµάτων, το απηρχαιωµένο πλέον σαράι του Τοπ-Καπί.

Οι µεταρρυθµίσεις αποτελούσαν το µεγάλο στοίχηµα της Αυτοκρατορίας, της 
οποιασδήποτε Αυτοκρατορίας. Η Αψβουργική Μοναρχία είχε προχωρήσει σε µια
σειρά από µεταρρυθµίσεις, ήδη από το τελευταίο τέταρτο του πρηγούµενου αιώ-
να, στα χρόνια της Μαρίας Θηρεσίας (1717-1780) και του Ιωσήφ Ά  (1741-1790) στο
µεσουράνηµα του συστήµατος διοίκησης που έχει χαρακτηριστεί «πεφωτισµένη
δεσποτεία». Επρόκειτο για µια σειρά από µεταρρυθµίσεις που παρείχαν εκπαιδευ-
τικές δυνατότητες σε ευρύτερα στρώµατα αλλά, κυρίως, παραχωρούσαν προνό-
µια σε µειονότητες προκειµένου να εξασφαλίσουν την αφοσίωσή τους στο αυτο-
κρατορικό κέντρο. Το σύστηµα λειτούργησε για αρκετές δεκαετίες αλλά έφτασε
στα όριά του µε τις επαναστάσεις του 1848, οι οποίες σήµαναν το αποκορύφωµα
των φιλελεύθερων διεκδικήσεων στην Ευρώπη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1864,
η µοναρχία των Αψβούργων µετατράπηκε σε δυαρχία και η Αυτοκρατορία µετονο-
µάστηκε σε Αυστροουγγρική, παραχωρώντας ταυτόχρονα εκτεταµένα δικαιώµατα
σε διάφορες εθνότητες.49 Η Αυτοκρατορία αυτή επέλεξε το άνοιγµα προς τα κάτω,
µοιράζοντας προνόµια, την ίδια στιγµή που η Οθωµανική Αυτοκρατορία επέλεγε
το άνοιγµα προς τα πάνω, υιοθετώντας µια συγκεντρωτική δοµή η οποία όµως 
παραχωρούσε το δικαίωµα της συµµετοχής σε όλες τις εθνοθρησκευτικές οµά-
δες. Υπάρχει µια ακόµη σηµαντική διαφορά. Οι Αψβούργοι διατήρησαν τη δυνα-
στεία τους στο κέντρο της αφοσίωσης των υπηκόων τους, δεν επεδίωξαν να δη-
µιουργήσουν ένα αψβουργικό έθνος. Οι Οθωµανοί, αντιθέτως, προσπάθησαν να
δηµιουργήσουν ένα οθωµανικό έθνος που θα είχε χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε
τα χαρακτηριστικά κάθε άλλου έθνους µε τη µόνη διαφορά ότι δεν θα βασιζόταν
στην κοινή γλώσσα και θρησκεία αλλά στην κοινή πατρίδα και ιστορία.50 Εξάλλου,
οι Αψβούργοι δεν είχαν να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό επιγόνων εθνικών
κρατών, σε αντίθεση µε τους Οθωµανούς, που προσπαθούσαν να ισορροπήσουν
ανάµεσα στον ανταγωνισµό των Μεγάλων ∆υνάµεων και τις βλέψεις των ντόπιων
κρατικοδίαιτων εθνικισµών. Τελικά, και οι δύο Αυτοκρατορίες κατέρρευσαν, αλλά
το γεγονός ότι η πτώση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είχε πολύ µεγαλύτερες 
συνέπειες οφείλεται εν µέρει σε αυτήν ακριβώς τη διαφορά. Είναι ενδιαφέρον
πως, σχεδόν την ύστατη στιγµή, κατά τη δεύτερη συνταγµατική περίοδο (1908-
1912), όταν η Αυτοκρατορία διαπραγµατευόταν τη δυνατότητά της να επιβιώσει στα
υπάρχοντα λίγο-πολύ εδάφη, το µοντέλο της Αυστροουγγαρίας ήταν αυτό που συ-
ζητούνταν κατά κόρον, τόσο µεταξύ των χριστιανών όσο και µεταξύ των µουσουλ-
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µάνων πολιτικών και διανοουµένων. Οι πρώτοι το υποστήριζαν, ενώ οι δεύτεροι το
απέρριπταν µετά βδελυγµίας, θεωρώντας πως θα οδηγούσε στην αποκέντρωση
και τελικώς στον κατακερµατισµό της Αυτοκρατορίας.

Οι µεταρρυθµίσεις και η εκκοσµίκευση των κοινοτήτων

Το 1856, όµως, είµαστε ακόµη µακριά από όλα αυτά. Το αυτοκρατορικό διάταγµα
έδινε οδηγίες στις κοινότητες να προβούν στην αναδιοργάνωσή τους και να εκλέ-
ξουν αντιπροσωπευτικά σώµατα, όπως επίσης να καταρτίσουν καταστατικούς χάρ-
τες οι οποίοι, αφού θα υποβάλλονταν στην κυβέρνηση για έγκριση, θα µπορούσαν 
να χρησιµεύσουν ως συντάγµατα. Η προσπάθεια αυτή αποτελούσε ένα ακόµη βήµα 
στην διαδικασία της εκκοσµίκευσης που προωθούσε ο σουλτάνος Αµπντούλ Με-
τζίτ, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του Μαχµούτ Β .́ Η εκκοσµίκευση που
εκείνος είχε επιδιώξει αφορούσε τις σχέσεις των υπηκόων µε το κράτος. Η εκ-
κοσµίκευση που επιδιώχθηκε το 1856 αφορούσε στις σχέσεις των υπηκόων µε-
ταξύ τους, και πιο συγκεκριµένα στο εσωτερικό των κοινοτήτων τους. Ώς τότε, η
παρουσία λαϊκών στα όργανα διοίκησης αποτελούσε µεν κοινή πρακτική, αλλά
ήταν ευκαιριακή και όχι επίσηµα θεσµοθετηµένη. Μάλιστα, οι Φαναριώτες για την 
ελληνορθόδοξη κοινότητα και οι αµιράδες για την αρµενική ανεβοκατέβαζαν πα-
τριάρχες, συµβάλλοντας έτσι στην αποσταθεροποίηση µάλλον παρά στην οµαλή
διεξαγωγή των διαδικασιών.51 Αντιθέτως, µε τις νέες ρυθµίσεις, θεσµοθετήθηκε ο
ρόλος των λαϊκών, προβλέφθηκε συγκεκριµένη αναλογία εκπροσώπων από την
πρωτεύουσα και από τις επαρχίες, µε µέλη που προέρχονταν τόσο από την κοινο-
τική «αριστοκρατία» όσο και από τις συντεχνίες, παρά το γεγονός, φυσικά, ότι δεν
επρόκειτο για δηµοκρατικά εκλεγµένους εκπροσώπους αλλά για ισχυρούς παρά-
γοντες που είχαν αναδειχθεί µε βάση τους κατά τόπους συσχετισµούς δυνάµεων.

Το σηµαντικότερο όµως είναι πως πολλοί από αυτούς τους λαϊκούς, όπως οι
Ρωµιοί Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής µπέης (1842-1927), Γιάγκος Αριστάρχης 
µπέης (1811-1897), Κωσταντίνος Μουσούρος πασάς (1807-1885)52 και οι Αρµένιοι
Κρικόρ Οντιάν µπέης (1834-1887), Οχάνες Σακίζ πασάς (1830-1912), και Σιρβετζέν
εφέντης (1815-1897) ήταν ταυτοχρόνως µέλη της οθωµανικής γραφειοκρατίας, µε
αποτέλεσµα να µεταβληθούν πλέον και επισήµως σε διαµεσολαβητές µεταξύ αυ-
τής και των κοινοτήτων και να διασφαλίσουν νοµοτύπως την άµεση παρέµβαση
της οθωµανικής εξουσίας στο εσωτερικό της κοινότητας. Οι άνθρωποι αυτοί, Nεο-
φαναριώτες ή γραφειοκράτες αµιράδες, είχαν αναδειχθεί µέσα από τη διαδικασία
µερικής αναδιανοµής της εξουσίας στους διάφορους πληθυσµούς και είχαν εν-
στερνιστεί την οθωµανική ταυτότητα.

Αξίξει να σηµειωθεί πως σε κείµενο που υπέβαλε στο Πατριαρχείο, το 1864, µια
τριµελής επιτροπή, υπό την προεδρία του Στέφανου Καραθεοδωρή, δηλώνεται ξε-
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κάθαρα πως υπάρχει µόνο ένα έθνος, το οθωµανικό, και οι όποιες εθνικές οµάδες,
ανάµεσα στις οποίες είναι και εκείνες των Γραικών και των Βουλγάρων, δεν απο-
τελούν έθνη.53 Ο όρος, µάλιστα, που έκτοτε χρησιµοποιείται για να περιγράψει τους 
ορθόδοξους είναι το γένος, ώστε να µην υπάρξει καµιά σύγχυση µε το οθωµανικό ςς
έθνος. Είναι προφανής η προσπάθεια, αφενός να προωθηθεί µια κρατική αντίληψη
περί εθνικής ταυτότητας, αφετέρου, να υποβαθµιστούν οι αποσχιστικές τάσεις που 
απειλούσαν όχι µόνο την οθωµανικότητα αλλά και την ορθοδοξία, η οποία τώρα 
πλέον είχε επίσης λάβει τα χαρακτηριστικά µιας εθνικής ταυτότητας. Και αυτό είναι
το παράδοξο των µεταρρυθµίσεων που τελικώς οδήγησε στην ανάσχεσή τους. Από
τη µια πλευρά, επιδιώκουν την εκκοσµίκευση της οθωµανικής κοινωνίας· από την 
άλλη, φορείς αυτής της εκκοσµίκευσης καθίστανται οι εθνοθρησκευτικές κοινότητες,
όχι τα άτοµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο πατριάρχης και οι κατά τόπους επίσκοποι
και µητροπολίτες να αναβαθµιστούν σε κρατικούς υπαλλήλους, και µε την έννοια 
αυτή να αποκτήσουν πιο σηµαντική πολιτική και, τελικά, για το εσωτερικό των κοι-
νοτήτων τους, εθνική υπόσταση από ό,τι είχαν πριν.54

Επιπλέον, οι διοικητικές βελτιώσεις και η κοινωνική ανάπτυξη θα λειτουργή-
σουν ως δίκοπο µαχαίρι. Το 1864, ψηφίστηκε ο Νόµος περί επαρχιακής διοίκη-
σης (Βιλαγέτ Νιζαµναµεσί), ο οποίος είχε ως στόχο να ενισχύσει την εξουσία τωνίί
τοπικών διοικητών. Σηµαντικό ρόλο στον σχεδιασµό του έπαιξε ο Μιντχάτ πασάς,
το δεξί χέρι του βεζίρη Φουάτ πασά (1815-1869), που µε τη σειρά του είχε υπάρ-
ξει µαθητής του Μουσταφά Ρεσίτ πασά (1800-1858), του βεζίρη δηλαδή που είχε
εκδώσει το διάταγµα του Γκιουλχανέ. Αµέσως µετά, όταν αποφασίστηκε να χρησι-
µοποιηθεί το Βιλαέτι του ∆ούναβη (Tούνα βιλαγετί) ως πιλοτική επαρχία, όπου το
νέο σύστηµα θα δοκιµαζόταν, κυβερνήτης του διορίστηκε ο Μιντχάτ πασάς. Χρη-
σιµοποιώντας στον διοικητικό µηχανισµό εξίσου χριστιανούς και µουσουλµάνους,
ο ικανός αυτός διοικητής πορεύτηκε µε βάση το δόγµα πως η άνοδος του βιοτι-
κού επιπέδου και η καλή διοίκηση θα οδηγούσαν στην εξάλειψη των αιτιών που
υπέθαλπαν τον εθνικισµό. Βραχυπρόθεσµα οι ενέργειές του στέφθηκαν µε επιτυ-
χία και χαιρετίστηκαν από όλους, εκτός από τους επαναστάτες αυτονοµιστές· µα-
κροπρόθεσµα συνέβαλαν στο να δηµιουργηθούν και να καταρτισθούν τα στελέχη
εκείνα µεταξύ των Βουλγάρων, που αργότερα θα επάνδρωναν την διοίκηση της 
αυτόνοµης Βουλγαρικής Ηγεµονίας.55

Αντίστοιχο δίληµµα είχε να αντιµετωπίσει η Αυτοκρατορία στις ανατολικές της 
επαρχίες. Ήδη, από το 1840, αφού ο Ιµπραήµ πασάς (1789-1848) µε τα αιγυπτιακά 
στρατεύµατα είχε αποχωρήσει από τη Συρία, την οποία είχε καταλάβει για λογα-
ριασµό του πατέρα του Μεχµέτ Αλή πασά, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάµεσα στους 
ντόπιους µουσουλµάνους ∆ρούζους και τους χριστιανούς Μαρωνίτες. Οι τελευ-
ταίοι είχαν διακηρύξει την προσχώρησή τους στον καθολικισµό και αυτό έδινε
τη δυνατότητα στη Γαλλία, η οποία αργότερα θα καταλάµβανε την περιοχή ή, για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, θα κρατούσε τον ρόλο της προστάτιδας ∆ύναµης, να
χρησιµοποιήσει κατά το δοκούν το δικαίωµά της να προστατεύει τους καθολι-
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κούς. Το 1860 οι διαµάχες µεταξύ των δύο κοινοτήτων εξελίχθηκαν τελικώς σε
εµφύλιο πόλεµο, την πρώτη µεταξύ µιας σειράς από συγκρούσεις, τελευταία των
οποίων –µέχρι στιγµής– ήταν ο εµφύλιος πόλεµος στον Λίβανο, τη δεκαετία του
1970, και, το 1982, η ισραηλινή εισβολή και η κατοχή τµήµατος της χώρας µέχρι
το 2000. Μέσα στο κλίµα των Μεταρρυθµίσεων και ως αποτέλεσµα της παρέµβα-
σης των Μεγάλων ∆υνάµεων, η Αυτοκρατορία δέχτηκε τότε τη δηµιουργία µιας 
αυτόνοµης επαρχίας στις περιοχές του παράκτιου και του ορεινού Λιβάνου, όπου 
οι πληθυσµοί ήταν στην πλειοψηφία τους χριστιανικοί, υπό τη διοίκηση ενός χρι-
στιανού επαρχιακού διοικητή (µουτασαρίφη), που θα οριζόταν µε τη συγκατάθεση
των Μεγάλων ∆υνάµεων. Ο πρώτος διοικητής, ο Αρµένιος Νταβούτ πασάς (1816-
1873), διακρίθηκε για την επιτυχηµένη του διοίκηση, και το µοντέλο του Λιβάνου
επρόκειτο να αποτελέσει παράδειγµα για όσους υποστήριζαν την ανάγκη για απο-
κέντρωση της Αυτοκρατορίας.56

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα συντάγµατα όλων των κοινοτήτων που επικυρώθη-
καν τελικά από την Οθωµανική Πύλη το 1862, ούτε είχαν τις ίδιες καταβολές ούτε
προέβλεπαν τις ίδιες ισορροπίες. Μέσα στο πλαίσιο µιας Αυτοκρατορίας µε διαφο-
ρετικές θρησκευτικές οµάδες, που είχαν τη δυνατότητα να οργανώνονται εσωτε-
ρικά αλλά και να επηρεάζουν µε τους διεθνείς υποστηρικτές τους τον συσχετισµό 
δυνάµεων στην οθωµανική διοίκηση, η ίδια αυτή διοίκηση προσαρµοζόταν κάθε
φορά στα νέα δεδοµένα, κατανοώντας την ανάγκη να µην µείνει πίσω από τις εξε-
λίξεις. Τα καθιερωµένα µιλλέτ της Αυτοκρατορίας, όπως είχαν αναγνωριστεί ήδητ
από τον Μωάµεθ τον Πορθητή, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες παραδόσεις, ήταν τρία:
το ελληνορθόδοξο, το αρµενικό και το εβραϊκό. Σε αυτά, τον 19ο αιώνα, ήρθαν να
προστεθούν καινούργια. Είτε λόγω της πίεσης που ασκούνταν από το εξωτερικό είτε
για να στραφεί η µια κοινότητα εναντίον της άλλης, µε βάση τη λογική του «διαίρει 
και βασίλευε», η οθωµανική διοίκηση εγκατέλειψε τον απλοϊκό τρόπο µε τον οποίο
είχε ώς τότε κατατάξει τους µη µουσουλµάνους υπηκόους και αναγνώρισε την πο-
λυπλοκότητα των διαφόρων αυτοπροσδιορισµών. Έτσι, ύστερα από τη Συνθήκη
της Ανδριανούπολης, το 1829, και κατόπιν της πίεσης της Γαλλίας, αναγνωρίζεται
το καθολικό µιλλέτ το 1830 και, το 1850, το προτεσταντικό τ µιλλέτ.

Οι καθολικοί και προτεσταντικοί πληθυσµοί ήταν απόρροια της δράσης των µισ-
σιονάριων. Οι καθολικοί είχαν δραστηριοποιηθεί ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα
όταν, µε τη Συνθήκη του Κάρλοβιτς, η Αυστρία είχε αναλάβει την προστασία των
καθολικών της Αυτοκρατορίας και αφού, ήδη από το 1622, µε την ίδρυση του κολ-
λεγίου Propaganda Fide, οι ιησουίτες και άλλοι µοναχοί είχαν καταφτάσει για να 
«φωτίσουν» τους άπιστους της Ανατολής.57 Οι προτεστάντες, Αµερικανοί και Άγ-
γλοι, θα εµφανιστούν µόλις τον 19ο αιώνα, αλλά θα κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την
παρουσία τους.58 Ένα από τα στοιχεία που διέκρινε την όλη κοσµοθεωρία των
προτεσταντών ήταν οι έντονα κοσµικές τους αντιλήψεις. Η ανάδειξη της πρακτικής-
τεχνικής εκπαίδευσης και η απόρριψη δεισιδαιµονιών και περιττών τελετουργιών 
όπως και η καχυποψία έναντι του σκοταδιστικού ρόλου των κληρικών ήταν από



Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ38

τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Όταν, λοιπόν, οργάνωσαν το µιλλέτ τους, τοποθέ-
τησαν στην κορυφή λαϊκό και όχι θρησκευτικό ηγέτη. Αυτά συµβαίνουν το 1850.
Τρία χρόνια αργότερα, ξεκινούν οι πρώτες συζητήσεις περί συντάγµατος µεταξύ
των Αρµενίων. Όταν εποµένως, το 1856, δόθηκε η εντολή από την Πύλη, οι αρµέ-
νιοι συνταγµατικοί, γνωστοί και ως «Νέοι Αρµένιοι», µαζί µε τους αµιράδες-γρα-
φειοκράτες ήταν ήδη έτοιµοι να περάσουν στην επίθεση εναντίον των αµιράδων-
τοκογλύφων που κυριαρχούσαν ώς τότε. Ο ρόλος του κλήρου περιορίστηκε στο
ελάχιστο, το δε σύνταγµα θα χρησίµευε ως πρότυπο ακόµη και για το Οθωµανικό
Σύνταγµα του 1876, που σχεδιάστηκε από τον Μιντχάντ πασά και το επιτελείο του,
και στο οποίο συµπεριλαµβάνονταν και αρµένιοι συνταγµατικοί.59 Στο εβραϊκό µιλ-
λέτ η εκπροσώπηση του κλήρου ήταν σηµαντική, ενώ στο ελληνορθόδοξο, όπως τ
είπαµε, ο κλήρος ποτέ δεν έχασε την πρωτοκαθεδρία, απλώς µεταλλάχθηκε. Επι-
πλέον, ο κοσµικός χαρακτήρας της αρµενικής ηγεσίας δεν είναι άσχετος προς την
επαναστατική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στις επόµενες δεκαετίες, ιδιαίτε-
ρα µετά την αναστολή του Οθωµανικού Συντάγµατος. Αν η Ελλάδα αποτέλεσε για
τους ελληνορθόδοξους το σηµείο αναφοράς για µια εναλλακτική λύση, σε σχέση
µε την οθωµανική πατρίδα, το Σύνταγµα ανέλαβε να παίξει τον ίδιο ρόλο για τους 
Αρµενίους.60

Η Αυτοκρατορία διχάζει τους υπηκόους της

Εξάλλου, αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία η προσαρµοστικότητα που επι-
δεικνύουν οι Αυτοκρατορίες δίνει την αφορµή σε πολιτικούς παράγοντες διαφό-
ρων οθωµανικών κοινοτήτων να στοχαστούν πάνω στη δυνατότητα µιας δυαρ-
χίας αντίστοιχης µε αυτή της Αυστροουγγαρίας. Αναφερθήκαµε στον ελληνοθω-
µανισµό, ο οποίος αποτέλεσε µια τέτοια πολιτική πρόταση. Το ίδιο θα ισχύσει και
για τους Βούλγαρους. Το βουλγαρικό κίνηµα είχε από την αρχή να αντιµετωπίσει
µια διάσπαση στο εσωτερικό του. Οι εύπορες ηγετικές οµάδες της Κωνσταντινού-
πολης αντιµετώπιζαν µε καχυποψία τον ριζοσπαστικό λόγο επαναστατών όπως ο
Γκεόργκι Ρακόβσκι (1821-1867) και ο Λιούµπεν Καραβέλοφ (1834-1879). Αντίθε-
τα, διανοούµενοι όπως ο Στογιάν Τσοµάκωφ και ο Νικόλα Γκένοβιτς υποστηρίζαν
µιαν εξελικτική διαδικασία που θα οδηγούσε στην εθνική χειραφέτηση µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να µην απεµποληθεί η στήριξη και η κάλυψη της οθωµανικής κυ-
βέρνησης. Μάλιστα, έφτασαν στο σηµείο να υιοθετήσουν και ένα πολιτικό όραµα
δυαρχίας, όπου ο σουλτάνος θα ονοµαζόταν ταυτοχρόνως και τσάρος των Βουλ-
γάρων. Όταν, αργότερα, µε την ίδρυση της αυτόνοµης Βουλγαρίας, θα ψηφιστεί το
Σύνταγµα του Τούρνοβο, τα άρθρα και οι διατάξεις του οποίου βασίζονταν –όπως 
συνέβη και µε το σερβικό Σύνταγµα του 1869– στο αντίστοιχο πρωσικό του 1850,
ο κρατικιστικός του χαρακτήρας συνιστούσε συµβιβασµό ανάµεσα σε δύο παρα-
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τάξεις, τη φιλελεύθερη και τη συντηρητική, που ωστόσο µόνο εν µέρει ταυτίζονταν
µε τις προηγούµενες πολιτικές συσσωµατώσεις.

Οι συζητήσεις και οι συγκρούσεις µεταξύ συντηρητικών και φιλελεύθερων εί-
χαν ξεκινήσει ήδη από την πρώτη εκκλησιαστική συνέλευση του 1871, αµέσως µετά
την αναγνώριση χωριστού εξαρχάτου από την οθωµανική κυβέρνηση. Η διάσπαση
αυτή είχε θεµελιώδη σηµασία. Σε αυτή την αντιπαράθεση, οι φιλελεύθεροι ήταν
εκείνοι που θεωρούσαν ότι η διαπραγµάτευση µε τις κρατικές αρχές θα µπορούσε
να αποβεί πολύ πιο αποτελεσµατική από ότι αυτή µε το ελληνοθόδοξο Πατριαρχείο.
Ενώ οι συντηρητικοί στήριζαν τη νοµιµοποίηση του Βουλγαρικού Εξαρχάτου στην
παράδοση και την ιστορία της Εκκλησίας, οι φιλελεύθεροι επεδίωκαν µια νοµιµο-
ποίηση που θα βασιζόταν στις µεταρρυθµίσεις και την έννοια της προόδου. Στην
προκειµένη περίπτωση οι συντηρητικοί τελικά ταυτίστηκαν µε τους επανάστατες, οι
οποίοι απέρριπταν κάθε διαπραγµάτευση µε την οθωµανική κυβέρνηση και µόνη
τους επιθυµία ήταν η ίδρυση ανεξάρτητου βουλγαρικού κράτους.61

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, πως το δίπολο φιλελεύθεροι-συντηρητικοί πήρε στα
Βαλκάνια πολλές διαφορετικές µορφές, και για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικά πα-
ρακινδυνευµένο να κάνει κανείς γενικεύσεις.62 Στη Σερβία, οι συντηρητικοί ταυτί-
στηκαν µε την τάξη των γραφειοκρατών (νεµάτσκιαρι= Γερµανοί), οι οποίοι προέρχο-
νταν από την άλλη όχθη του ποταµού ∆ούναβη, από τη Βοϊβοντίνα που ανήκε στην 
Αψβουργική Αυτοκρατορία, εκεί όπου άνθησε η σερβική εκπαιδευτική αναγέννη-
ση στα τέλη του 18ου αιώνα όταν, µεταξύ άλλων, φυσιογνωµίες σαν τον Ντοσιτέι
Οµπράντοβιτς (1739-1811) αρχικά και τον Βουκ Κάρατζιτς (1787-1864) αργότερα
εργάστηκαν συστηµατικά για την καλλιέργεια µιας νέας φιλολογικής γλώσσας, που
θα βασιζόταν στην οµιλουµένη. Τους γραφειοκράτες και λογίους αυτούς προσκά-
λεσε στη Σερβία ο πρώτος Σέρβος ηγεµόνας Μίλος Οµπρένοβιτς, για να παίξουν
έναν ρόλο αντίστοιχο µε εκείνον των Φαναριωτών στην Ελλάδα, προκειµένου να
στελεχώσουν τη γραφειοκρατία. Η οµάδα αυτή, η διαποτισµένη από τις αρχές της 
πεφωτισµένης δεσποτείας και του πνεύµατος των µεταρρυθµίσεων, απαίτησε και 
πέτυχε έναν καταστατικό χάρτη, την ίδια ακριβώς περίοδο που στην Ελλάδα ο
Όθων παραχωρούσε το σύνταγµα. Για τον λόγο αυτό, θα ονοµαστούν «συνταγµα-
τικοί» και θα κυριαρχήσουν στην δεκαετία του 1850, κατορθώνοντας να εξουδε-
τερώσουν πολιτικά τον Οµπρένοβιτς. Ωστόσο, µια νέα γενιά πολιτικών και διανο-
ουµένων θα έρθει στο προσκήνιο λίγα χρόνια αργότερα και θα ασκήσει κριτική
στους «συνταγµατικούς» για ελιτισµό και αντιδηµοκρατικές πρακτικές. Το βασικό
τους επιχείρηµα ήταν πως έπρεπε να παίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη των πο-
λιτικών αποφάσεων και ο αγροτικός πληθυσµός, όχι µόνον οι προνοµιούχοι των
αστικών κέντρων. Η γενιά αυτή έγινε γνωστή µε την προσωνυµία «φιλελεύθεροι»
και κύριοι εκπροσωποί της θεωρούνται ο Βλαντιµίρ Γιοβάνοβιτς (1833-1922) και
ο Γιεβρέµ Γκρούζιτς (1826-1895). Παρά την προσωνυµία, ωστόσο, η οµάδα αυτή
διακρινόταν από έναν βαθιά αταβιστικό θρησκευτικό εθνικισµό που δεν είχε κα-
µιά σχέση µε τις δυτικές φιλελεύθερες αξίες, ή, µάλλον, υποστήριζε πως οι δυτικές 
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φιλελεύθερες αξίες ενυπήρχαν στη σερβική παράδοση προτού ακόµη τις ανακα-
λύψει η ∆ύση.63

Αντίστοιχες ήταν οι εξελίξεις και στη Ρουµανία. Εδώ η συντηρητική παράταξη
εκπροσωπούνταν από τους βογιάρους, που επεδίωκαν τον εκσυγχρονισµό χωρίς 
αγροτική µεταρρύθµιση, ενώ οι φιλελεύθεροι πολιτικοί και διανοούµενοι, όπως ο
Ίων Μπρατιάνου (1821-1891), που αργότερα θα γινόταν πρωθυπουργός, θα στη-
ρίξουν τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του Κούζα και του υπουργού του Μιχα-
ήλ Κογκαλνιτσεάνου (1817-1891), ο οποίος, παρεµπιπτόντως, υπήρξε και σηµα-
ντικός ιστορικός. Βεβαίως, τόσο στη Σερβία όσο και τη Ρουµανία, οι φιλελεύθεροι
εµπνεύστηκαν από τις επαναστάσεις του 1848 στην Ευρώπη και γι’ αυτόν τον λόγο
υιοθέτησαν ιδιαίτερα εχθρική στάση απέναντι στην οθωµανική αλλά και τη ρωσι-
κή «τυραννία». ∆εν πρέπει να ξεχνάµε, βεβαίως, πως αυτό που διαφοροποιεί τη
Ρουµανία από όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι, όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, η
ύπαρξη µιας γηγενούς αριστοκρατίας που βασιζόταν στη γαιοκτησία και που είχε
επιβιώσει χάρη στο ιδιαίτερο καθεστώς αυτονοµίας που απολάµβαναν οι Παρα-
δουνάβιες Ηγεµονίες. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, οι φιλελεύθεροι γύρω από τον Χα-
ρίλαο Τρικούπη επέδειξαν εφεκτική στάση απέναναντι στην Οθωµανική Αυτοκρα-
τορία, ενώ ταυτόχρονα επιδίωξαν τον εκ βάθρων εκσυγχρονισµό της ελληνικής 
κοινωνίας, όχι όµως και την αγροτική µεταρρύθµιση, την οποία ευαγγελίζονταν οι
λαϊκιστές συντηρητικοί χωρίς, όµως, τελικά να µπορέσουν να τη φέρουν εις πέ-
ρας.64 Προς το τέλος του αιώνα οι διαφορές αυτές έχασαν σε µεγάλο βαθµό το νόη-
µά τους, καθώς εξελίχθηκαν σε πολιτικούς ελιγµούς προκειµένου να διασωθούν
κυβερνητικοί θώκοι, ιδιαίτερα κάτω από το βάρος της παρέµβασης των µοναρχών,
του Φερδινάνδου (1861-1948) στη Βουλγαρία, του Καρόλου Á  (1839-1914) στη
Ρουµανία, και του Γεωργίου Ά  (1845-1913) στην Ελλάδα. Βεβαίως, τον τόνο δίνει
και πάλι η Οθωµανική Αυτοκρατορία, µε την απολυταρχία του Αµπντούλ-Χαµίτ Β΄ 
(1842-1918) και τις συνεχείς εναλλαγές στο αξίωµα του βεζίρη.

∆ύο, όµως, στοιχεία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά. Το πρώτο αφορά τον λόγο που
αναπτύχθηκε γύρω από την πρόοδο, τον εκσυγχρονισµό και τον φιλελευθερισµό.
Ο λόγος αυτός, µέχρι τη δεκαετία του 1870, µπορεί να συσχετιστεί µε τις αντίστοι-
χες πολιτικές επιλογές που γίνονται στην Αυτοκρατορία, ακόµη και µε πολιτικές και
πολιτειακές επιλογές που συνάδουν προς το βρετανικό µοντέλο φιλελευθερισµού
και εκσυγχρονισµού και σχετίζονται µε την αυξανόµενη βρετανική επιρροή στην
περιοχή. Την ίδια περίοδο αναπτύσσεται ένας νεοροµαντικός, σχεδόν λαϊκιστικός 
λόγος, ο οποίος αντιστρατεύεται όλα τα παραπάνω. Στην Αυτοκρατορία, οι «Νέοι
Οθωµανοί» µε τον Ναµίκ Κεµάλ (1840-1888) και τον Ιµπραήµ Σινασί (1826-1871)
επεδίωξαν µια νέα σύνθεση του Ισλάµ µε τις δυτικές αξίες, σύµφωνα µε την οποία
οι αρχές του δυτικού πολιτισµού, όπως είναι ο φιλελευθερισµός και ο κοινοβου-
λευτισµός, ενυπήρχαν στο Ισλάµ πολύ πριν ανακαλυφθούν από τη ∆ύση και επο-
µένως οι Οθωµανοί δεν είχαν παρά να τις ενστερνιστούν.65 Στη Σερβία τα ίδια πρε-
σβεύουν, όπως είδαµε, οι φιλελεύθεροι. Στη Ρουµανία, µια ιδιότυπη κριτική προς 
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τη σύγχρονη ρουµανική κοινωνία, στην οποία πρωτοστατούν ο Τίτου Μαγιορέσκου
(1840-1917) και ο Ίων Καρατζιάλε (1852-1912) κάνει λόγο για «µορφή χωρίς περιε-
χόµενο». Στην Ελλάδα αυτά τα έχει υποστηρίξει ο Ρενιέρης, ήδη από την δεκαετία 
του 1850.66 Στη Βουλγαρία, ο Βέρχοβιτς προσπαθεί να αποδείξει πως οι σλαβικές 
αξίες προϋπήρχαν του Οµήρου και οι Έλληνες απλώς τις σφετερίστηκαν.67 Αυτή η
νεοροµαντική στροφή, σηµάδι της κόπωσης των συγκεκριµένων πληθυσµών από 
τις διαδικασίες εκσυγχρονισµού, τόσο στο εσωτερικό του έθνους-κράτους όσο και
της Αυτοκρατορίας, οδήγησε τελικώς στην ανάσχεση της µεταρρυθµιστικής δυνα-
µικής και στον πιο φονταµενταλιστικό εθνικιστικό λόγο. Στη συγκεκριµένη περίο-
δο, αξίζει να σηµειωθεί, η Αυτοκρατορία φαίνεται πως συµµετείχε στις διαδικασί-
ες αυτές ως µία ακόµη κρατική υπόσταση ανάµεσα σε όσες συνιστούσαν το βαλ-
κανικό πλέγµα. Αυτό είναι µια απόδειξη πως ο «µεγάλος ασθενής» είχε ακόµη τη
δυνατότητα να αντιδρά στη φαρµακευτική αγωγή.

Η ανάσχεση των Μεταρρυθµίσεων και 
η επαναχάραξη του βαλκανικού χάρτη

Το ειδύλλιο δεν µπορούσε να κρατήσει για πάντα. Τα πράγµατα άλλαξαν άρδην µε
τη νέα κρίση στα Βαλκάνια, η οποία ξέσπασε το 1875, και οδήγησε σε έναν κλασι-
κού τύπου ρωσοθωµανικό πόλεµο, έναν πόλεµο δηλαδή όπου οι Οθωµανοί δεν θα
υποστηρίζονταν από την Ευρώπη και θα εγκαταλείπονταν στην τύχη τους. Η αφορµή
δόθηκε από µια εξέγερση στο Μαυροβούνιο και µια ατυχή για τους Σέρβους οθω-
µανοσερβική σύγκρουση. Οι Βούλγαροι επαναστάτες αντέδρασαν µε τη σειρά τους 
µε την περίφηµη «απριλιανή εξέγερση» του 1876.68 Τα µέλη του τοπικού πυρήνα
στην Κοπρίβστιτσα, µια από τις σηµαντικές κωµοπόλεις στα ορεινά της σηµερινής 
βορειοδυτικής Βουλγαρίας, εκτέλεσαν τους επτά στρατιώτες της τοπικής φρουράς 
και χωρίς καµιά οργάνωση και κάλυψη περίµεναν απλώς τα οθωµανικά αντίποινα.
Οι Οθωµανοί, προφανώς, έπνιξαν την εξέγερση στο αίµα. Ακολούθως, η «πολιτισµέ-
νη» Ευρώπη εξέφρασε τον αποτροπιασµό της δια στόµατος του Γλάδστωνος, που
διακήρυξε πως µετά από όλα αυτά οι Οθωµανοί δεν έχουν πια θέση στην Ευρώπη.
Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που οι Οθωµανοί διέπραξαν θηριωδίες και που η
Ευρώπη συγκλονίστηκε. Το ίδιο είχε συµβεί και µε τη σφαγή της Χίου το 1822, που
είχε εµπνεύσει τον Ντελακρουά, τον Βύρωνα και άλλους. Ας µην ξεχνάµε πως, λίγο
η αρχαιολατρία, λίγο οι ιστορίες µαρτυρίου των χριστιανών συνέβαλαν στη µετα-
στροφή της κοινής γνώµης υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης.69 Οι σφαγές, εξάλλου,
στη Ναϊσό και το Βιδίνι, το 1841, είχαν προκαλέσει ιδιαίτερα αρνητικές αντιδράσεις.
Θεωρήθηκε, ωστόσο, στη συνέχεια πως, µε την εµπέδωση των Μεταρρυθµίσεων,
το πρόσωπο της Αυτοκρατορίας είχε γίνει πιο ανθρώπινο και λιγότερο βάρβαρο. Οι
βουλγαρικές σφαγές ήταν, αλίµονο, η απόδειξη –ή, τουλάχιστον, έτσι θεωρήθηκε–
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πως τίποτε δεν είχε αλλάξει. Έχει, βεβαίως, δεόντως τονιστεί πως τα κριτήρια δεν 
ήταν πάντοτε τα ίδια. Όταν ένας χριστιανός φόνευε έναν µουσουλµάνο, τότε επρό-
κειτο για εθνοτική διαµάχη, ενώ, όταν συνέβαινε το αντίθετο, επρόκειτο για σφαγή.
Η χριστανική Ευρώπη είχε ήδη αποκρυσταλλώσει την «οριενταλιστική» της ρητορι-
κή. ∆εν θα αργούσε η εποχή που η περιοχή που ώς τότε ήταν γνωστή ως «Τουρκία
στην Ευρώπη», θα µετονοµαζόταν σε Βαλκάνια.70

Μέσα σ’ αυτή τη βαριά ατµόσφαιρα, θα ανακοινωθεί το Οθωµανικό Σύνταγ-
µα στους εκπροσώπους από τις διάφορες περιοχές της Αυτοκρατορίας, οι οποίοι
συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη µε σκοπό την προώθηση νέων µεταρ-
ρυθµίσεων. Τότε θα συγκληθεί και το πρώτο οθωµανικό κοινοβούλιο.71 Πρόκειται
για την κορυφαία και πιο δραµατική στιγµή των Μεταρρυθµίσεων. Εµπνευστής και
αρχιτέκτονας του Συντάγµατος υπήρξε ο Μιντχάτ πασάς, ο οποίος είχε ήδη δώσει
λαµπρά δείγµατα στο παρελθόν. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ούτε οι ικανότητές 
του ούτε οι άριστες σχέσεις του µε τους Βρετανούς κατόρθωσαν να σώσουν αυτόν
και την Αυτοκρατορία. Την ηµέρα που ανακηρύχθηκε επισήµως το Σύνταγµα, είχε
ήδη αποµακρυνθεί από τον νεαρό τότε Αµπντούλ Χαµίτ Β́ , που µόλις είχε αντικα-
ταστήσει τον πνευµατικά διαταραγµένο αδερφό του, τον Μουράτ Έ  (1840-1904).
Μετά από δεκαπέντε µήνες, τη στιγµή που τα ρωσικά στρατεύµατα είχαν φτάσει
ήδη στον Άγιο Στέφανο, µερικά χιλιόµετρα έξω από την Πόλη, ο Αµπντούλ Χαµίτ,
εκµεταλλευόµενος την ευκαιρία, ανέστειλε τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Έτσι
εγκαινιάζεται µια περίοδος απολυταρχίας η οποία θα διαρκέσει τριάντα ένα χρόνια
έως ότου, το 1908, ο ίδιος σουλτάνος θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του κοι-
νοβουλίου, αυτή τη φορά πιεζόµενος από µια νέα γενιά στρατιωτικών και γραφειο-
κρατών οι οποίοι έγιναν γνωστοί ως «Νεότουρκοι».72

Το Συνέδριο του Αγίου Στεφάνου, του οποίου αποτέλεσµα υπήρξε η ίδρυση
της µεγάλης Βουλγαρίας, το διαδέχθηκε το Συνέδριο του Βερολίνου, το οποίο και
διαµόρφωσε τον χάρτη της περιοχής, ο οποίος θα παραµείνει λίγο-πολύ αµετά-
βλητος µέχρι τον Ά  Παγκόσµιο Πόλεµο. Η Σερβία, η Ρουµανία και το Μαυροβού-
νιο κέρδισαν την ανεξαρτησία τους, και δίπλα σε αυτά τα κράτη ιδρύθηκε µια αυ-
τόνοµη Βουλγαρία. Η πιο ενδιαφέρουσα ρύθµιση, ωστόσο, αφορούσε στην ίδρυ-
ση, στην περιοχή της Ανατολικής Ρωµυλίας, µιας αυτόµονης ηγεµονίας, κατά το
πρότυπο των πάλαι ποτέ Παραδουνάβιων Ηγεµονιών, µε πρωτεύουσα το Φελίµπε
(Φιλιππούπολη/Πλόβντιβ), που επρόκειτο να διοικείται από χριστιανό ηγεµόνα και
το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε ένα κράτος-σφήνα ανάµεσα στο Βουλγαρικό Πρι-
γκιπάτο και την Αυτοκρατορία. Μετά από µια σύντοµη θητεία του Γιαννάκη Σάβ-
βα πασά (1832-1904), τη θέση του κυβερνήτη κατέλαβε ο Αλέκος Βογορίδης πα-
σάς (1825-1910), γιος του Στεφανάκη Βογορίδη µπέη (1780-1859), ο οποίος είχε
υπάρξει ηγεµόνας της Σάµου επί δεκαετίες και ήταν ο σηµαντικότερος εκπρόσω-
πος της τάξης των Nεοφαναριωτών.73 Η ίδρυση της νησιωτικής αυτής ηγεµονίας 
είχε ενταχθεί στο πλαίσιο της πολιτικής των αντισταθµισµάτων που ακολουθού-
σαν στις διαπραγµατεύσεις τους τόσο οι Μεγάλες ∆υνάµεις όσο και η Οθωµανική
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Αυτοκρατορία. Όταν, µετά την Ελληνική Επανάσταση, είχε αποφασιστεί η ίδρυση
ελληνικού κράτους, προκειµένου η Σάµος να µην περιληφθεί στα όρια του νέου
κράτους, βρέθηκε µια µέση λύση. Η Ηγεµονία της Σάµου, που επιβίωσε ώς τους 
Βαλκανικούς Πολέµους, επρόκειτο να οργανωθεί και να διοικηθεί µε βάση το πρό-
τυπο των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών. Με µια έννοια, µάλιστα, τις αντικατέστησε,
δεδοµένου ότι, όπως κάποτε οι Φαναριώτες επεδίωκαν το αξίωµα του ηγεµόνα
στη Μολδοβλαχία, έτσι και τώρα οι νεοφαναριώτικες οικογένειες του Βογορίδη,
των Μουσούρων, των Βαγιάνων κ.λπ., θα επιδιώξουν το νέο αυτό αξίωµα. Η Ηγε-
µονία της Ανατολικής Ρωµυλίας, ωστόσο, δεν επρόκειτο να µακροηµερεύσει: όταν 
ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Μπάττενµπεργκ (Alexander von Battenberg) (1857-1923)
της Βουλγαρίας, κατόπιν προσκλήσεως των κατοίκων της, προχώρησε στην προ-
σάρτηση της στο Βουλγαρικό Πριγκιπάτο το 1885, η οθωµανική κυβέρνηση δεν
µπόρεσε να κάνει τίποτε για να τον εµποδίσει.

Στο Βερολίνο, παράλληλα µε αυτή τη ρύθµιση, ορίστηκε παρόµοιο καθεστώς 
και για µιαν άλλη προβληµατική επαρχία, την Κρήτη. Με τη Συνθήκη της Χαλέπας,
η οποία υπογράφηκε την ίδια χρονιά και η οποία διεύρυνε τον Οργανικό Νόµο που
είχε παραχωρηθεί το 1868, αποφασίστηκε πως και εκεί ο κυβερνήτης θα έπρεπε να
είναι χριστιανός, αν και η επαρχία δεν θα ήταν αυτόνοµη. Ως πρώτος ηγεµόνας διο-
ρίστηκε ο Κωστάκης Φωτιάδης µπέης (1830-1897). Τελικά, εξαιτίας µιας νέας εξέ-
γερσης που σηµειώθηκε το 1889, η συνθήκη ανεστάλη µονοµερώς από τον σουλτά-
νο και η διοίκηση του νησιού ανατέθηκε και πάλι σε µουσουλµάνο κυβερνήτη. Μια
σειρά από εξεγέρσεις, ωστόσο, µε τελευταία και πιο σηµαντική εκείνη του 1897, η
οποία και κατέληξε σε ελληνοθωµανικό πόλεµο, θα οδηγήσει τις Μεγάλες ∆υνάµεις 
να προσανατολιστούν στη δηµιουργία µιας αυτόνοµης ηγεµονίας. Η Πύλη δεν είχε 
άλλη επιλογή από το να υποχωρήσει, και τελικά, ως πρώτος ηγεµόνας, ορίζεται ο 
Έλληνας πρίγκιπας Γεώργιος, ο µετέπειτα βασιλιάς Γεώργιος Β .́ Η περίοδος της 
αυτόνοµης Κρητικής Πολιτείας θα εξελιχθεί σε ένα δύσκολο πείραµα υπαγωγής 
ενός κυρίαρχου ώς τότε µουσουλµανικού πληθυσµού σε καθεστώς µειονότητας 
υπό χριστιανική διοίκηση. Ταυτόχρονα αποτέλεσε και το εργαστήρι στο οποίο σφυ-
ρηλατήθηκε µια αντιπαράθεση που επρόκειτο να σηµαδέψει την ελληνική πολιτική
σκηνή για δεκαετίες, εκείνη µεταξύ του φερέλπιδος τότε νεαρού πολιτικού Ελευ-
θέριου Βενιζέλου (1864-1936) και της ελληνικής βασιλικής δυναστείας, πρώτα του
Γεώργιου Β́  (1890-1947) και στη συνέχεια, του µεγαλύτερου αδερφού του και δια-
δόχου του θρόνου, Κωσταντίνου Ά  (1868-1923). Οι πολιτικές και πολιτισµικές επι-
λογές που θα καθορίσουν στη συνέχεια τις τύχες του Ελληνικού Βασιλείου και της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας οφείλουν πολλά στις τύχες της µικρής αυτής ηγεµονίας.74

Εξάλλου, η Κρήτη θα αποκτήσει συµβολικές διαστάσεις και για την οθωµανική κοι-
νή γνώµη, καθώς ταυτίστηκε, ιδιαίτερα µετά το 1908 –όταν η Κρητική Πολιτεία ανα-
κήρυξε µονοµερώς την ένωσή της µε την Ελλάδα– µε τη νέα εθνικιστική ιδεολογία
που αντιλαµβανόταν πλέον πως η συρρίκνωση της Αυτοκρατορίας ήταν ευθέως 
ανάλογη µε την πολιτική αποκέντρωσή της. Το συµβολικό βάρος της Κρήτης είναι
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προφανές ακόµη και στις µέρες µας, όπου στις συζητήσεις για το Κυπριακό εντός 
της Τουρκίας γίνονται συνεχείς αναφορές στον τρόπο µε τον οποίο χάθηκε η Κρήτη
και στο ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί το ίδιο σενάριο.

Ωστόσο, οι πονοκέφαλοι της Αυτοκρατορίας δεν σταµατούσαν εκεί. Η Συνθήκη
του Βερολίνου παραχώρησε το δικαίωµα στην Αυστροουγγαρία να ασκήσει καθε-
στώς προστασίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κάτι αντίστοιχο µε το καθεστώς εντολής 
(mandate) που αργότερα θα χρησιµοποιούσαν οι Αγγλογάλλοι στη Μέση Ανατο-
λή. Το δικαίωµα αυτό άνοιξε τον δρόµο για τη µετέπειτα κατάληψη της περιοχής 
από τους Αψβούργους. Η εξέλιξη αυτή είναι σηµαντική για δύο λόγους: πρώτον, η
Βοσνία αποτελούσε πατρίδα για έναν πολυάριθµο µουσουλµανικό πληθυσµό, που,
αντίθετα από ό,τι συνέβαινε µε τους µουσουλµανικούς πληθυσµούς της Αλβανίας ή
της Βουλγαρίας, και µε τρόπο παρόµοιο µε εκείνον της Κρήτης, είχε γνωρίσει ση-
µαντική κοινωνική και πνευµατική άνθηση. Το Σαράγεβο αποτελούσε, ακόµη και
µέχρι τον πρόσφατο εµφύλιο πόλεµο στη Γιουγκοσλαβία, το σηµαντικότερο πνευ-
µατικό κέντρο του Ισλάµ στα Βαλκάνια. Ο πληθυσµός αυτός είχε προτάξει σθενα-
ρή αντίσταση στο Τανζιµάτ. Έτσι, οι αυστροουγγρικές αρχές βρήκαν ανταπόκριση,
όταν αργότερα προσπάθησαν, µέσα από το δικό τους µεταρρυθµιστικό µοντέλο, να
προωθήσουν µια βοσνιακή εθνοτική ταυτότητα η οποία θα λειτουργούσε ως αντι-
στάθµισµα στην αντίστοιχη σερβική και κροατική. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, είναι πως 
και εδώ θα παρατηρηθεί µια διάσπαση παρόµοια µε αυτή που παρατηρήθηκε µε-
ταξύ των άλλων εθνοτικών οµάδων. Με άλλα λόγια, µέρος των ηγετικών οµάδων
επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόµο των µεταρρυθµίσεων και να συνεργαστεί µε
τους Αυστριακούς κατακτητές, ενώ µια άλλη πολυπληθής µερίδα κατέφυγε στην
οθωµανική πρωτεύουσα, γοητευµένη από τα µηνύµατα περί οικουµενικού Ισλάµ
του Αµπντούλ Χαµίτ Β .́75

Είναι γνωστό πως η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου αποτέλεσε τον θρίαµβο της 
βουλγαρικής διπλωµατίας και πως, αντιθέτως, εκείνη του Βερολίνου σκόρπισε
την απογοήτευση στη Σόφια. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι πως αντίστοιχη
απογοήτευση εισέπραξαν και οι Αρµένιοι. Στον Άγιο Στέφανο, έγινε δεκτή για πρώ-
τη φορά αρµενική αντιπροσωπεία και για πρώτη φορά έγινε αναφορά στο αρµενι-
κό πρόβληµα. Η Οθωµανική Πύλη δεσµεύθηκε εκεί να προωθήσει µεταρρυθµί-
σεις, οι οποίες όµως δεν υλοποιήθηκαν, καθώς στη Συνθήκη του Βερολίνου δεν
περιελήφθη καµία σχετική αναφορά. Αυτό θα οδηγήσει, αφενός σε µια εκστρατεία
εκπαιδευτικής και πολιτισµικής ανασυγκρότησης της κοινότητας από τους πιο µε-
τριοπαθείς, που δεν έβλεπαν µε καλό µάτι τη χρήση βίας, αφετέρου, στη συγκρότη-
ση των επαναστατικών οµάδων Χαντζάκ καικ Ντασνακζουτιάν, οι οποίες επεδίωκαν
την αυτονόµηση των περιοχών που θεωρούνταν ιστορικά εδάφη της Αρµενίας.76

Τη διετία 1894-1895, µια σειρά από γεγονότα οδήγησαν σε σφαγές των Αρµενίων
στην Ανατολία και στην Κωνσταντινούπολη, σφαγές που θα προκαλέσουν κατα-
κραυγή στην Ευρώπη και θα προσδώσουν στον Αµπντούλ Χαµίτ τον χαρακτηρισµό
του «κόκκινου σουλτάνου». Οι ίδιοι οι Αρµένιοι προσπάθησαν κατόπιν να πάρουν
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το αίµα τους πίσω µε µια µυθιστορηµατική αλλά αποτυχηµένη απόπειρα δολοφο-
νίας το 1905, η οποία θα ανοίξει νέο κύκλο βίας.

Το κίνηµα των «Νεότουρκων» δηµιούργησε νέες ελπίδες στους αυτονοµιστές 
Αρµένιους, που θα συνεργαστούν στενά µε τους νεαρούς αυτούς στρατιωτικούς 
και γραφειοκράτες. Πολύ σύντοµα όµως οι δρόµοι τους χώρισαν, καθώς και οι
δύο πλευρές είχαν αντιληφθεί πως οι επιλογές τους ήταν ασύµβατες. Σε µια ύστατη
προσπάθεια, υπό την πίεση της ρωσικής κυβέρνησης που είχε αναλάβει de facto
την προστασία και των Αρµενίων µετά την προέλαση των ρωσικών στρατευµάτων 
στην Ανατολία το 1878, τέθηκαν σε εφαρµογή µεταρρρυθµίσεις ευρείας κλίµα-
κας.77 Ο Μεγάλος Πόλεµος, όµως, ο οποίος ξέσπασε λίγους µήνες αργότερα και
έσπειρε τον πανικό µεταξύ των «Νεότουρκων» για την επικείµενη κατάρρευση της 
Αυτοκρατορίας, είχε ως αποτέλεσµα τις µαζικές εκτοπίσεις, τις κακοποιήσεις και
τις σφαγές Αρµενίων σε όλη την Αυτοκρατορία, πρακτικές καλά οργανωµένες που
εµπνεύστηκαν οι Γερµανοί σύµµαχοι και που εκτέλεσαν οι µυστικές υπηρεσίες 
των «Νεότουρκων», πολλές φορές παρά την αντίδραση υψηλόβαθµων στελεχών 
του οθωµανικού στρατού.78 Τα γεγονότα του 1915-16, που έχουν χαρακτηριστεί ως 
η πρώτη «γενοκτονία» του 20ού αιώνα, καθώς και οι εκτοπίσεις και οι διώξεις –αν 
και σε µικρότερη κλίµακα– εις βάρος των ελληνορθόδοξων πληθυσµών µετά τους 
Βαλκανικούς Πολέµους, και όχι πάντα στο πλαίσιο πολεµικών επιχειρήσεων, θα
σηµάνουν την αρχή του πλήρους εξισλαµισµού της Μικράς Ασίας. Μια άλλη πρα-
κτική, αυτή της ανταλλαγής των πληθυσµών, που είχε ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία 
στους Βαλκανικούς Πολέµους µεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, τελικώς θα οδη-
γήσει στη µετακίνηση, και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, συνολικά 1.500.000
ανθρώπων – µια ακόµη καινοτοµία του 20ού αιώνα.79

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης της Αυτοκρατορίας από τους 
«Νεότουρκους», η εξέλιξη των πραγµάτων απέδειξε πως µε τους χειρισµούς του
ο Αµπντούλ Χαµίτ, παρά τις απολυταρχικές µεθόδους και τις εµµονές του, είχε
κατορθώσει να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες που κατέρρευσαν µετά την απο-
µάκρυνσή του από την εξουσία. Λίγους µήνες µετά τη µεταπολίτευση του 1908, η
Βουλγαρία βρήκε την ευκαιρία να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της και η Αυστρο-
ουγγαρία να προσαρτήσει πλήρως τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ η Κρήτη, όπως εί-
δαµε, κήρυξε µονοµερώς την ένωσή της µε την Ελλάδα, κάτι που τελικώς θα επι-
κυρωνόταν µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου µετά τη νικηφόρα για το Ελληνικό
Βασίλειο έκβαση των πολέµων του 1912-1913. Εξάλλου, η Συνθήκη του Βουκου-
ρεστίου, η οποία διαµοίραζε τα ιµάτια της Αυτοκρατορίας µεταξύ των νικητών, θα
οδηγούσε στην κατάλυση της Ηγεµονίας της Σάµου και την ενσωµάτωση του νη-
σιού στο Ελληνικό Βασίλειο.

Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον να υπογραµµισθεί είναι πως, ενώ στην οθω-
µανική ιστοριογραφία οι περίοδοι αυτές περιγράφονται χωριστά, ως µέρος της πο-
λιτικής πρακτικής της Αυτοκρατορίας, στις βαλκανικές ιστοριογραφίες αντιµετωπί-
ζονται µε αδιαφορία, απλώς ως αναγκαία βήµατα στην πορεία προς την «ένωση» µε
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τη Μητέρα-Πατρίδα· αναπαράγονται, έτσι, ιστοριογραφικά οι αλυτρωτικοί πόθοι της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των χριστιανικών πληθυσµών που κατοικούσαν σε αυ-
τές τις περιοχές. Βεβαίως, η Ελληνική Επανάσταση περιγράφεται συχνά στην τουρ-
κική ιστοριογραφία, ακόµη και τώρα, ως «εξέγερση στον Μοριά», και ο όρος «ένω-
ση», που έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει διαφορετικές πρακτικές, από τη
«δωρεά» των Ιονίων Νήσων ώς την περιπετειώδη προσάρτηση της Κρήτης, έχει
προσλάβει διαστάσεις εφιάλτη στο τουρκικό φαντασιακό καθώς ταυτίζεται µε τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν Έλληνες και Ελληνοκύπριοι για την «Ένωση» της Κύ-
πρου µε την Ελλάδα. Ο όρος «Ένωση» (σεντινενιέ) χρησιµοποιείται, εξάλλου, καιέέ
στα βουλγαρικά για να περιγράψει την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωµυλίας στο
Βουλγαρικό Πριγκιπάτο. Αντιθέτως, στα οθωµανικά, ο όρος ιλχάκ-ι χαρεκέτ µπορεί τ
να µεταφραστεί απλώς ως «προσάρτηση». Η χρήση τέτοιων όρων είναι ενδεικτική
του γεγονότος πως, παρά τις προσπάθειες της οθωµανικής γραφειοκρατίας να µετα-
σχηµατίσει το κράτος σε εθνικό, δεν µπορούσε ακόµη να απαλλαγεί από έναν λόγο
που προτάσσει το στοιχείο της κρατικής κυριαρχίας, δηλαδή έναν λόγο καθαρά γρα-
φειοκρατικό, ο οποίος τελικά φαντάζει αναιµικός απέναντι σε έναν λόγο τελεολογικό,
σχεδόν σωµατικό, που αντιµετωπίζει κάθε νέο τµήµα που προστίθεται ως ένα ακόµη
µέλος ενός σώµατος που οφείλει να είναι αρτιµελές.

Προς την τελική λύση του Ανατολικού Ζητήµατος

Οι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα σηµαδεύτηκαν από την κατάρρευση του
κλίµατος αισιοδοξίας που είχε δηµιουργηθεί από τις Μεταρρυθµίσεις. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσµα, η καθεµιά από τις Μεγάλες ∆υνάµεις, µέσα στο πλαίσιο του κλι-
µακούµενου µεταξύ τους ανταγωνισµού, να αρχίσει να διεκδικεί µε πιο ωµό τρό-
πο τον δικό της χώρο επιρροής. Ήδη στο Συνέδριο του Βερολίνου, οι Οθωµανοί
είχαν αναγκαστεί να παραχωρήσουν στους Βρετανούς την Κύπρο, η οποία παρέ-
µεινε υπό την διοίκησή τους µέχρι το 1960, όταν ιδρύθηκε η Κυπριακή ∆ηµοκρα-
τία. Η Μ. Βρετανία, όµως, καθώς ήταν αποφασισµένη να εδραιώσει την κυριαρχία
της στην ανατολική Μεσόγειο, αγόρασε το µερίδιο που κατείχε στη διώρυγα του
Σουέζ ο Αιγύπτιος κυβερνήτης Ισµαήλ πασάς (1830-1895), ο οποίος, µε το διάταγ-
µα του 1863, είχε ανακηρύξει εαυτόν χεδίβη, τίτλος που το1867 αναγνωρίστηκε
και επισήµως από την Πύλη. Και αυτό όµως δεν ήταν αρκετό και, καθώς το 1881
οι Γάλλοι κατέλαβαν την Τυνησία, οι Βρετανοί, τον επόµενο χρόνο, αποβιβάστη-
καν στην Αίγυπτο, προκαλώντας στην οθωµανική κοινή γνώµη σοκ αντίστοιχο µε
εκείνο που είχε προκαλέσει η κατάληψη της Αιγύπτου από τον Ναπολέοντα πριν
από ενενήντα χρόνια. Την ευκαιρία αυτή εκµεταλλεύτηκε η Γερµανία που επεδίωκε,
και τελικώς κατόρθωσε, στην περίοδο της κυριαρχίας των «Νεοτούρκων» µετά το
1908, να προσεταιριστεί την οθωµανική ηγεσία. Ήταν τότε που ο Κάιζερ Γουλιέλ-



ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 47

µος Β́  (1859-1941), κατά την επίσκεψή του στην Πόλη το 1911, θα δήλωνε «φί-
λος των 300 εκατοµµυρίων µουσουλµάνων του κόσµου».80 Ας µην ξεχνάµε πως 
είναι τα χρόνια που ο Αµπντούλ Χαµίτ Β́ , ανατρέποντας τον κοσµικό χαρακτήρα
των Μεταρρυθµίσεων, είχε δώσει έµφαση στον ρόλο του Ισλάµ, προσπαθώντας 
να ενισχύσει την οθωµανική ταυτότητα, που φαινόταν να έχει ατονήσει µετά την
καταστροφή του 1878. Ακολούθησε, έτσι, πολιτική πανισλαµισµού, µε στόχο να
αναδειχθεί στον ρόλο τού χαλίφη-θρησκευτικού ηγέτη των απανταχού µουσουλ-
µάνων.81

Η πολιτική αυτή θα εµπνεύσει αφοσίωση σε διάφορες εθνοτικές οµάδες του
µουσουλµανικού πληθυσµού. ∆εν είναι τυχαίο πως ο Αµπντούλ Χαµίτ στρατολο-
γούσε αποκλειστικά Αλβανούς για την προσωπική του φρουρά, ενώ τα τµήµατα
Χαµιντιέ, που είχε οργανώσει και τα οποία ήταν αφοσιωµένα στο πρόσωπό του,
τα αποτελούσαν αποκλειστικά Κούρδοι. Ταυτοχρόνως, όµως, µεγάλα τµήµατα του 
µη µουσουλµανικού πληθυσµού αναγνώριζαν όλο και λιγότερο τη νοµιµότητα της 
οθωµανικής εξουσίας. Ο ελληνοθωµανισµός, τουλάχιστον στη µορφή που είχε
ανθίσει στις προηγούµενες δεκατείες, εξανεµίστηκε. Παρά την παρουσία πολλών
Ρωµιών στη διοίκηση, οι πλούσιοι τραπεζίτες που είχαν συνηθίσει να δανείζουν
τους σουλτάνους στην Πόλη, µετά την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγ-
χου και την ίδρυση της Οθωµανικής Τράπεζας το 1881, είχαν απολέσει την επιρροή 
τους στην κυβέρνηση.82 Ταυτοχρόνως, οι οπαδοί του αλυτρωτισµού στην Ελλάδα
σταδιακά σήκωναν κεφάλι. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία είχε αρχίσει να παρα-
παίει, και το ίδιο συνέβαινε και µε την ίδια την έννοια της Αυτοκρατορίας, η οποία
είχε πάψει να ασκεί ιδιαίτερη επιρροή. Η Αθήνα είχε αρχίσει να αναδεικνύεται σε
βαλκανική πρωτεύουσα,83 το ίδιο και το Βελιγράδι, η Σόφια και το Βουκουρέστι. Η
Θεσσαλία και µέρος της Ηπείρου, περιοχές που είχε αποκοµίσει το ελληνικό κρά-
τος το 1881, ως παρηγοριά για την παντελή αδιαφορία που επέδειξε ο βαρώνος 
φον Μπίσµαρκ για την ελληνική αντιπροσωπεία στο Συνέδριο του Βερολίνου, δεν 
ήταν δυνατόν να ικανοποιήσουν τις ελληνικές βλέψεις. Τα όνειρα για την ανακα-
τάληψη της Πόλης, όµως, είχαν εγκαταλειφθεί και το ελληνικό κράτος, αργά αλλά 
σταθερά, διασφάλιζε τη σταδιακή επέκτασή του.

Όπως, όµως, συµβαίνει συχνά σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η αλλαγή παραδείγµα-
τος είχε και τα πισωγυρίσµατά της. Μία ανάλογη οπισθοδρόµηση ήταν και ο πόλε-
µος του 1897 όταν, όπως είδαµε, µε αφορµή µιαν ακόµη εξέγερση στην Κρήτη και 
την υποστήριξη που παρείχε το Ελληνικό Βασίλειο στους επαναστάτες, ο οθωµανι-
κός στρατός έφτασε ώς τη Λάρισα. Τελικώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν µόνο µε 
την παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων, οι οποίες ανάγκασαν τους Οθωµανούς 
να επιστρέψουν τα εδάφη που κατέλαβαν και την Ελλάδα να πληρώσει βαριά πο-
λεµική αποζηµίωση.84 ∆ύο σηµεία αξίξει να τονιστούν αναφορικά µε τον πόλεµο
αυτό. Το πρώτο είναι η πολιτική των χριστιανικών ουσιαστικά δυνάµεων σύµφωνα
µε την οποία εδάφη που είχαν αποσπασθεί από µουσουλµανική διοίκηση, δεν θα
έπρεπε να επιστρέψουν σε αυτή, αρχή που τηρήθηκε απαρέγκλιτα µέχρι τον πόλε-
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µο της τουρκικής ανεξαρτησίας. Το δεύτερο είναι πως η ήττα, µαζί µε την επιβολή
∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου µετά τη χρεωκοπία της κυβέρνησης Τρικούπη το
1893, επέφερε το σοκ που χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία για να θέσει άλλες προ-
τεραιότητες, να αναδιοργανωθεί και να αναµένει προσφορότερη συγκυρία.85 Είναι
η εποχή που διανοούµενοι όπως ο Ίων ∆ραγούµης (1878-1920) και ο Περικλής 
Γιαννόπουλος (1870-1910), επηρεασµένοι από ένα κράµα φυλετικών και αισθη-
τικών θεωριών, ευρέως διαδεδοµένων στην Ευρώπη της εποχής, θα υψώσουν
φωνή κριτικής και αγανάκτησης απέναντι σε ένα κράτος που αδυνατεί να ανταπο-
κριθεί στον ρόλο του ως πυρήνα συσπείρωσης και προστάτη όλων των Ελλήνων.
Η αυτοκρατορική ιδεολογία επανήλθε στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά ως Ανατο-
λική Αυτοκρατορία όλων των εθνών όπου, βεβαίως, όπως υποστηριζόταν, τελικά
οι Έλληνες θα επικρατούσαν λόγω του ιστορικού τους ρόλου στην περιοχή και της 
πνευµατικής και οικονοµικής τους ανωτερότητας.86

Η ουτοπία αυτή, που θα γίνει η σηµαία, µεταξύ άλλων, της Οργάνωσης Κων-
σταντινουπόλεως µε ηγετική µορφή της τον Σουλιώτη-Νικολαΐδη, θεωρήθηκε πως 
παίρνει σάρκα και οστά µε το κίνηµα των «Νεοτούρκων». Σύντοµα φάνηκε, ωστό-
σο, πως επρόκειτο για το κύκνειο άσµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Την ύστα-
τη στιγµή, όταν οι «Νεότουρκοι» προσπαθούσαν να τη νεκραναστήσουν ως Οθω-
µανική και οι χριστανοί ως Ανατολική, το έθνος-κράτος τής κατάφερε το τελειωτικό
πλήγµα. Οι δυσκολίες που αντιµετώπιζε το καθεστώς και οι φρούδες ελπίδες των
χριστιανών, οι οποίες µετατράπηκαν σε απογοήτευση, οδήγησαν τα τέσσερα βαλ-
κανικά κράτη να στηριχτούν στις δικές τους δυνατότητες, να αψηφίσουν τις Μεγά-
λες ∆υνάµεις κι έτσι να αποδείξουν πως έχουν ωριµάσει πια και µπορούν «εν τη
ενώσει» να σταθούν αντάξια στον κόσµο των «µεγάλων». ∆εν µπορεί, βεβαίως,
να µην παρατηρήσει κανείς πως, στην ουσία, το σηµείο που συνέδεε τους πληθυ-
σµούς των κρατών αυτών, Έλληνες και Σλάβους διαφόρων αποχρώσεων, ήταν η
κοινή οθωµανική κληρονοµιά. ∆εν είχαν παρέλθει πολλές δεκαετίες από την επο-
χή που όλοι τους αποτελούσαν µέρος της ίδιας ενιαίας γεωγραφικής ενότητας,
ακόµη και της ίδιας κοινότητας του ρωµέικου µιλλέτ. Τώρα, θα συνεργάζονταν και
πάλι, για πρώτη όµως φορά ο καθένας από τη δική του οριοθετηµένη µικρή περιοχή,
και έχοντας πλήρως συνειδητοποιήσει πως µόνο ως µια πάλαι ποτέ «κοινότητα» 
θα µπορούσαν να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Η παλαιότερη ιστορία δεν είχε εντε-
λώς επικαλυφθεί από τις πρόσφατες εθνικές συγκρούσεις και τα πάθη. Υπήρχε και
κάτι άλλο. Στον οθωµανικό στρατό, εκτός από τους Τούρκους, τους Κούρδους και
τους Άραβες, υπηρετούσαν Έλληνες και Βούλγαροι. Στην επιστολή µε την οποία
κήρυτταν τον πόλεµο στην Αυτοκρατορία, τα βαλκανικά κράτη καλούσαν τους λα-
ούς τους σε σταυροφορία για τη διάσωση των χριστιανών από την τυραννία του
Ισλάµ. Οι Οθωµανοί, αντιθέτως, καλούσαν όλους τους πολίτες της Αυτοκρατορίας 
να πολεµήσουν για τη σωτηρία της.87 Είχε κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η Αυ-
τοκρατορία που κάποτε στηριζόταν στον ιερό πόλεµο, τώρα ήταν υποχρεωµένη
να στηριχθεί στον εαυτό της. Αντιθέτως, τα εθνικά κράτη που είχαν στηρίξει την
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ύπαρξή τους σε δυτικές κοσµικές αξίες είχαν εξελιχθεί σε µεσαιωνικούς σταυρο-
φόρους. Η κατάχρηση της θρησκείας είχε αλλάξει στρατόπεδο.

Τελικώς, η Αυτοκρατορία επρόκειτο να χάσει όλες τις κτήσεις της στα Βαλκάνια
εκτός από την Αδριανούπολη, την πρωτεύουσα των σουλτάνων, την οποία οι «Νεό-
τουρκοι» κατάφεραν, αγωνιζόµενοι µε νύχια και µε δόντια, να την επανακτήσουν
σε µια τους αντεπίθεση. Υπολογίζεται πως ένα εκατοµµύριο µουσουλµάνοι πρό-
σφυγες εγκατέλειψαν τις εστίες τους στα Βαλκάνια, όπου οι πρόγονοί τους είχαν
ζήσει επί αιώνες, και αναζήτησαν τη σωτηρία στην Ισταµπούλ, την πρωτεύουσα,
δίπλα στον σουλτάνο και χαλίφη που τώρα, µετά την πτώση του Αµπντούλ Χαµίτ
Β ,́ δεν ήταν άλλος από τον άχρωµο και άοσµο αδερφό του τελευταίου, τον Μεχ-
µέτ Ρεσάτ Ε  ́(1844-1918), έρµαιο στα χέρια των «Νεοτούρκων». Πριν προλάβει
η Αυτοκρατορία να συνέλθει από τους Βαλκανικούς Πολέµους, ο Ά  Παγκόσµιος 
Πόλεµος τής έδωσε τη χαριστική βολή. Το τέλος του και η Συνθήκη των Σεβρών
σήµαναν τον οριστικό διαµελισµό της. Οι Αρµένιοι απέκτησαν επιτέλους κράτος, οι 
Ελληνοπόντιοι το δικό τους, ιδρύθηκε το Κουρδιστάν, ενώ οι Έλληνες πήραν και τη
Σµύρνη. Τέλος, οι Άραβες, οι οποίοι µε την καθοδήγηση των Βρετανών είχαν ξε-
σηκωθεί εναντίον των Οθωµανών από το 1916 και µετά και είχαν συµβάλει στην
ήττα τους, απέκτησαν αυτονοµία στις δικές τους περιοχές, µια αυτονοµία που θα
µετριαζόταν µονίµως από τους νέους κυριάρχους στην περιοχή. Ό,τι απέµεινε από 
την Αυτοκρατορία ήταν η Ανατολία, η οποία έπρεπε να σωθεί για να χωρέσει τους 
µουσουλµανικούς πληθυσµούς που είχαν συρρεύσει εκεί από παντού, από τα
Βαλκάνια, τον Καύκασο, την Αραβία. Ο πόλεµος της τουρκικής ανεξαρτησίας, µπο-
ρεί να έγινε στο όνοµα της Αυτοκρατορίας, τα εδάφη όµως που διεκδικήθηκαν θα 
ονοµάζονταν Τουρκία, έναν όνοµα που µόνο οι Ευρωπαίοι χρησιµοποιούσαν ώς 
τότε – και για ένα διάστηµα οι «Νεότουρκοι». Ακόµη πιο σηµαντικό είναι το γεγονός 
πως οι πληθυσµοί που ζούσαν πλέον εκεί θα ονοµάζονταν Τούρκοι, ένας όρος που
ώς τότε χρησιµοποιούνταν µόνο για τους άξεστους αγρότες της Ανατολίας.

Ρέκβιεµ για την Αυτοκρατορία

Το 1916, όταν πια η κατάρρευση της Αυτοκρατορίας ήταν ορατή στον ορίζοντα, ένας 
Κωνσταντινουπολίτης, ο Κωνσταντίνος Σοκόλης, γινόταν γνωστός από το µοναδικό
βιβλίο που έγραψε µε τον λιτό τίτλο Αυτοκρατορία. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ουσιαστι-
κά ένα απελπισµένο προσκλητήριο για την ανάγκη να διασωθεί το ιδανικό της Αυτο-
κρατορίας, της χριστιανικής Αυτοκρατορίας που επρόκειτο να ανασυσταθεί πάνω στα 
εδάφη της µουσουλµανικής. Η παραδοξότητα και η τραγικότητα, όµως, του εγχειρή-
µατος είναι πως, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η έννοια της Αυτοκρατορίας θα έπρε-
πε να παραµείνει ζωντανή και να µην αντικατασταθεί από την έννοια της Πατρίδας.
Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε το όραµα αυτό, η πραγµατοποίηση της Μεγάλης Ιδέας,
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αντίθετα µε τις βλέψεις των βενιζελικών, προϋπέθετε τον µετασχηµατισµό, όχι την 
κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την αντικατάστασή της από ένα δυτικό έθνος-
κράτος, το Ελληνικό Βασίλειο. Σηµειώνει ο συγγραφέας: «[ Ἡ ἑλληνικὴ πίστις]
εἶναι ταυτόσηµος τῇ Αὐτοκρατορίᾳ, ἀγὼν δὲ ὑπὲρ αὐτῆς, δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο ἢ ἀγὼν ὑπὲρ τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐνῶ πατρὶς δὲν εἶναι ἡ Αὐτοκρατορία
ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ πατρίς, ἥτις µόνον ἐφ’ ὅσον τὴν συγχέοµεν µὲ τὸ πνεῦµα
τὸ Ἑλληνικόν, ὅπερ κυριαρχεῖ, ὅπως κυριάρχησε, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχῃ
ὅρια γεωγραφικὰ καὶ ὠρισµένα»,88 και καταλήγει: «Ἡ πίστις συνεκράτησε τὴν«
Αὐτοκρατορίαν. Ἡ πατρὶς τὴν διέλυσεν. Ἡ ἀδελφότης ἄς τὴν παλινορθώσῃ.
Ἄς δώσωµεν πρὸς τοῦτο ὅλοι τὰς χεῖρας. Ἡ Ἀµερικὴ διὰ τοὺς Ἀµερικάνους. Ἡ
Ἀνατολὴ διὰ τοὺς Ἀνατολίτας».89 Ήταν πολύ αργά. Η Αυτοκρατορία, άλλοτε ο φό-
βος και ο τρόµος των εθνών, θα κατέρρεε µε παταγώδη τρόπο. Η Ελλάδα, όπως και
η Τουρκία, θα έβγαιναν κερδισµένες από αυτόν τον αγώνα που κράτησε αιώνες. Το
κόστος όµως θα ήταν µεγάλο.

Σε µια εποχή, ωστόσο, όπως η σηµερινή που τα σύνορα έχουν γίνει πιο ελα-
στικά και τα Βαλκάνια και η Ανατολία τείνουν να αποτελέσουν τµήµατα µια ευρύτε-
ρης πολιτικής γεωγραφίας, εικόνες της Αυτοκρατορίας έχουν επανέλθει στο προ-
σκήνιο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κριτικής που ασκείται στον εθνικισµό και το
έθνος-κράτος, έχει αναπτυχθεί ένας ιστοριογραφικός λόγος που δίνει έµφαση στις 
αρµονικές σχέσεις µεταξύ των διαφόρων εθνοθρησκευτικών οµάδων και τη θρη-
σκευτική ανεκτικότητα της Αυτοκρατορίας, η οποία, υποστηρίζεται, ουδέποτε προ-
σπάθησε να οµογενοποιήσει θρησκευτικά τους υπηκόους της, ούτε εξάλλου και
πολιτισµικά, τουλάχιστον ώς την περίοδο των Μεταρρυθµίσεων. Είναι γεγονός πως 
η κριτική στη βία του έθνους-κράτους οδηγεί αναπόφευκτα στην επανεκτίµηση και
προβολή των τρόπων ειρηνικής διαβίωσης και ανοχής. Μια τέτοια θέση, ωστόσο,
µπορεί να τείνει προς µια νοσταλγική επίκληση ενός χαµένου παραδείσου. Έτσι,
µια ιστορική προσέγγιση, που, ειδικά στην Τουρκία, διακρίνεται για τον έντονα αντι-
κεµαλικό, αντιγραφειοκρατικό της χαρακτήρα, µπορεί κατά τόπους να παραπέµπει
στον ιδεολογικό εναγκαλισµό του οθωµανικού παρελθόντος στον οποίο είχαν απο-
δυθεί, ήδη από την δεκαετία του 1940, σηµαντικές φυσιογνωµίες της τουρκικής 
εθνικής ιστοριογραφίας, όπως ο Φουάντ Κιοπρουλού, και ο οποίος ακολουθείται
και σήµερα από ιστορικούς που κατέχουν κεντρική θέση στη διαµόρφωση της 
κρατικής ιδεολογίας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του νεοµαρξι-
στή κοινωνιολόγου Τσααλάρ Κεϋντέρ, ο οποίος καταλήγει στο συµπέρασµα πως,
στην πραγµατικότητα, οι βαλκανικοί εθνικισµοί δεν ήταν τίποτε άλλο παρά µια κα-
τασκευή των δυτικών.90 Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί στη διαπίστωση πως η Αυ-
τοκρατορία θα µπορούσε να επιβιώσει ως µια κοινωνία πολυπολιτισµική, σαφώς 
πιο φιλελεύθερη, µε λιγότερους αποκλεισµούς και περισσότερο εξωστρεφής από
τα έθνη-κράτη που την διαδέχθηκαν. Μάλιστα, ο Κεϋντέρ χρησιµοποιεί την ιδεο-
λογία του ελληνοθωµανισµού ως παράδειγµα για µια εναλλακτική αυτοκρατορική
ιδεολογία που θα µπορούσε ενδεχοµένως να είχε επικρατήσει.91
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Είναι γεγονός πως, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε πολλές αγροτικές πε-
ριοχές, πληθυσµοί που ανήκαν σε διαφορετικές εθνοθρησκευτικές οµάδες συγ-
χροντίζονταν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι η θεωρία για τα αυστηρά όρια
του µιλλέτ µας επέτρεπε ώς πρόσφατα να φανταστούµε. Η σύγχρονη έρευνα έχειτ
καταδείξει πως, ακόµη και πριν από τις Μεταρρυθµίσεις, από τη Σµύρνη ώς το Χα-
λέπι και από την Τρίπολη ώς το Βελιγράδι, χριστιανοί και µουσουλµάνοι δεν ζού-
σαν εντελώς χωριστά. Αυτό δηµιουργούσε συνθήκες πολιτισµικού και θρησκευτι-
κού συγκριτισµού, συχνά πολυγλωσσία, και βεβαίως άλλοτε αρµονική συνύπαρξη
και άλλοτε ένταση. ∆εν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε πως πρόκειται για παραδοσια-
κές κοινωνίες, όπου η γεωγραφική και κοινωνική κινητικότητα περιοριζόταν στο
ελάχιστο. Αν δεχτούµε πως η πολυπολιτισµικότητα συνδέεται µε την κινητικότητα, 
τότε οι µόνες κοινωνικές οµάδες που διακρίνονταν από τέτοια κινητικότητα ήταν οι
γραφειοκρατικές και στρατιωτικές ελίτ. Όπως, όµως, έχει δείξει ο Έρνεστ Γκέλνερ 
(Ernest Gellner),92 το πολιτισµικό κεφάλαιο που συσσωρεύεται σε αυτές τις περι-
πτώσεις αφορά στην πραγµατικότητα ένα ιερατείο, το οποίο σκοπίµως κρατάει τη
µάζα του πληθυσµού αποκλεισµένη από τη δυνατότητα να συµµετέχει σε αυτό,
προκειµένου να ηγεµονεύει ευχερέστερα. Σε µεταγενέστερη περίοδο, τον 18ο
αιώνα, µια άλλη, εντελώς διαφορετικού τύπου γεωγραφική κινητικότητα έφερε
µέσω της εµπορικής δραστηριότητας µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού σε επαφή µε 
ένα άλλο πολιτισµικό κεφάλαιο, αυτό του δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισµού και ρο-
µαντισµού, που είχε ήδη περάσει από τη φάση της µετατροπής της γνώσης του ιε-
ρατείου σε γνώση για τα ευρύτερα µεσαία στρώµατα. Τη στιγµή που η Αυτοκρατο-
ρία προσπάθησε να αντιδράσει, χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία εκλαΐκευσης 
της γνώσης του ιερατείου αλλά και της οθωµανικής ταυτότητας, µέσα από την αυ-
τοκρατορική ιδεολογία του oθωµανισµού, ο φιλελεύθερος και πιο ανοιχτός χαρα-
κτήρας της ιδεολογίας αυτής αποδείχθηκε ανεπαρκής απέναντι στις «κλειστές»,
αλλά µε ήδη διαµορφωµένη µαζική στήριξη ιδεολογίες του εθνικισµού και του
ιµπεριαλισµού. Εποµένως, αυτό που περιγράφεται ως πολυπολιτισµικότητα στα
τέλη του 19ου αιώνα και ώς το τέλος της µπελ επόκ θα µπορούσε να κατανοηθείκ
καλύτερα ως µια πολιτισµική εµπειρία που προσέφερε η διασταύρωση διαφορε-
τικών εθνικισµών και ιµπεριαλισµών, συµπεριλαµβανοµένης της οθωµανικής εκ-
δοχής και των δύο. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς 
πως, στη σηµερινή Τουρκία, εκείνοι που νοσταλγούν την Αυτοκρατορία, και που
συνήθως προτάσσουν οικουµενικές αξίες –πολύ συχνά τη θρησκεία–, ως βασικό 
στοιχείο στη διαµόρφωση της ταυτότητάς τους, φαίνονται περισσότερο έτοιµοι να
αποδεχθούν νέες µορφές υπερεθνικής συγκρότησης, όπως είναι για παράδειγµα
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντίπαλοί τους, οι υποστηρικτές του κοσµικού αλλά και
του έθνους-κράτους γενικότερα, αντιστέκονται. Η Αυτοκρατορία ρίχνει τη σκιά της 
στις µεταξύ τους διαµάχες. Άλλοτε σαν όνειρο και άλλοτε σαν εφιάλτης.




