ην Μπαιό ηνπ Πξνεζηνύ Παλαγηώηε Μπελάθε
(Νίθνο Β. Ρνηδώθνο, Δζλαθύπληζε θαη Δζλνγέλεζε- Οξισθηθά θαη Διιεληθή
Ηζηνξηνγξαθία, Βηβιηόξακα, Αζήλα, 2007)

Σνπ Μάξηνπ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ

Ση λα ζθεθηόηαλ άξαγε ν Παλαγηώηεο Μπελάθεο, εθείλν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1770,
ζαλ έκαζε όηη νη Ρώζνη πάηεζαλ από ζάιαζζα ηα κέξε ηνπ; Μαληάηεο ζηελ
θαηαγσγή είρε από ρξόληα εγθαηαζηαζεί ζηελ Καιακάηα θαη, θαηαγόκελνο από
νηθνγέλεηα ρξηζηηαλώλ αξρόλησλ, βξηζθόηαλ ήδε ςειά ζηελ θιίκαθα ηεο ηνπηθήο
θνηλσληθήο ηεξαξρίαο: είρε αλαπηύμεη άμηα ιόγνπ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, είρε κάζεη
λα ειίζζεηαη επηδέμηα ζε έλα απαηηεηηθό πνιηηηθά πεξηβάιινλ όπσο ε Πεινπόλλεζνο
ηνπ θαηξνύ ηνπ, ήηαλ δύζθνινο αληίπαινο γηα ηνπο θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο
αληαγσληζηέο ηνπ είηε απηνί ήζαλ ρξηζηηαλνί είηε κνπζνπικάλνη. Σν κόλν ζίγνπξν
ήηαλ όηη ν κεγαινθνηδάκπαζεο Παλαγηώηεο ήμεξε λα παίδεη ην θεθάιη ηνπ - θη απηή
ηε θνξά είρε απνθαζίζεη λα ην παίμεη γηα ηα θαιά. Οη Οζσκαλνί ζηεξηδόηαλ πάλσ
ηνπ γηαηί ήμεξαλ πόζν πνιύ πεξλνύζε ν ιόγνο ηνπ ζηνπο ρξηζηηαλνύο όιεο ηεο
πεξηθέξεηαο, όκσο εθείλνο ζπδεηνύζε κε πξάθηνξεο ηεο Μ. Αηθαηεξίλεο, θαηξό ηώξα
θαη κε θάζε πξνθύιαμε, ηελ πξννπηηθή κηαο εμέγεξζεο ζηελ Πεινπόλλεζν. Ζ
εμέγεξζε απηή – πνπ, αο εηπσζεί εδώ, νη αξρέο δελ δπζθνιεύηεθαλ λα θαηαζηείινπλ αιιά θαη ό,ηη αθνινύζεζε, έκεηλε γλσζηό ζηελ λεόηεξε ειιεληθή ηζηνξία κε ην
όλνκα «Οξισθηθά».
Ζ εζληθή ηζηνξηνγξαθία δελ είρε δηιήκκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ Παλαγηώηε
Μπελάθε, όπσο δελ είρε ακθηβνιίεο γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηα θίλεηξα όισλ ησλ
ζπληειεζηώλ ησλ Οξισθηθώλ, ησλ Ρώζσλ κε εμαηξνπκέλσλ: ε εμέγεξζε ηνπ 1770
δελ ήηαλ παξά ε εθδήισζε ηνπ πάγηνπ θαη αλαιινίσηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνύ
θξνλήκαηνο ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνλ Οζσκαλό θαηαθηεηή, γεγνλόο πνπ νη Ρώζνη
εθκεηαιιεύηεθαλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα αθήλνληαο ηειηθά
ηνπο εμεγεξκέλνπο ζηε κνίξα ηνπο. Ο Μπελάθεο, ινηπόλ, θαη νη ζπλ απηῴ,
ζπλέπξαμαλ κε ηνπο Ρώζνπο δηόηη θξνλνύζαλ εζληθά. Πάξ’ όιν πνπ θαίλεηαη απιή, ε
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ζέζε απηή πξνϋπνζέηεη κηα ζεηξά παξαδνρώλ εθ κέξνπο όζσλ ηε δηαηππώλνπλ, νη
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δνκνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζέαζεο ηεο ηζηνξίαο. Αλ ην
ηδαληθό ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, ιέεη ε άπνςε απηή, απνηειεί πάγην ζηόρν όζσλ
απαξηίδνπλ έλα έζλνο, είλαη γηαηί απηό ην ηειεπηαίν πθίζηαηαη αλέθαζελ κέζα ζηελ
ηζηνξία σο ηδηαίηεξε ζπιινγηθή νληόηεηα. Κη αλ, κνίξα θαθή, βξεζεί θάησ από μέλν
δπγό θαη μεζσξηάζνπλ νη αμίεο πνπ ην έθαλαλ θάπνηε ζπνπδαίν, ην έζλνο, ελ ππλώζεη
πιένλ, κέιιεη λα μαλαβξεί ηνλ «ρακέλν ηνπ εαπηό» κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο
αθύπνιζης, κε πνηθίινπο αλαβαζκνύο, απόιεμε ηεο νπνίαο είλαη ε πνιηηηθή
αλεμαξηεζία θαη απηνδηάζεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπδεηάκε εδώ είλαη επλόεην
όηη απόιεμε ηεο δηαδηθαζίαο αθύπληζεο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο ζεσξείηαη ε
επαλάζηαζε ηνπ ’21 ελώ ε εμέγεξζε ηνπ 1770, ζεκαληηθόο αλαβαζκόο.
Ζ εζλνθεληξηθή ινγηθή είλαη ην πξίζκα κέζα από ην νπνίν ε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία,
από ηνλ άζα κέρξη ηνλ Βαθαιόπνπιν, αληηκεηώπηζε ηα Οξισθηθά. Δίλαη αθξηβώο ε
ινγηθή πνπ απνξξίπηεη ν Νίθνο Ρνηδώθνο ζηελ ελδηαθέξνπζα κειέηε

ηνπ. Ζ

αθεηεξηαθή δηαπίζησζε ηεο κειέηεο απηήο είλαη όηη ηόζν ην ηδεώδεο ηεο εζληθήο
αλεμαξηεζίαο όζν θαη ην ίδην ην έζλνο είλαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλα ηδενινγηθά θαη
πνιηηηθά θαηλόκελα: αλήθνπλ ζηε λεσηεξηθόηεηα. πλεπώο, δελ είλαη δπλαηόλ λα
ζεσξεζεί όηη νη ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο εκπλένληαλ
από ην ηδαληθό ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο ζε κηα επνρή πνπ ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε
δελ είρε γίλεη αθόκε. Σα έζλε ινηπόλ δελ θνηκνύληαη θαη αθππλίδνληαη αιιά
γελληνύληαη θαη δηακνξθώλνληαη ηζηνξηθά. Απνδίδνληαο αλαδξνκηθά ζε αλζξώπνπο
άιισλ επνρώλ ηδενινγηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη πνιηηηθέο ζηνρνζεηήζεηο ηεο
επνρήο ηνπ εζληθηζκνύ, ε εζλνθεληξηθή ηζηνξηνγξαθία νπζηαζηηθά εγθισβίδεηαη ζε
αληζηνξηθέο εξκελείεο θαη ζρήκαηα - θαη καδί ηεο εγθισβίδεη ηνπο δέθηεο ηεο, δειαδή
όινπο καο.
Κάησ από ηνπο όξνπο απηνύο ν Παλαγηώηεο Μπελάθεο, όπσο θαη νη ζπλππόδνπινί
ηνπ, δελ θξνλνύζαλ εζληθά γηαηί, απινύζηαηα, δελ είραλ ηζηνξηθά απηή ηε
δπλαηόηεηα. Πώο ζα κπνξνύζαλ λα ζθέθηνληαη ινηπόλ; ίγνπξα όρη κε έλα ηξόπν
πάλσ ή έμσ από ηνπο πλεπκαηηθνύο νξίδνληεο ηεο επνρήο ηνπο, ππνζηεξίδεη ν
Ρνηδώθνο, ν νπνίνο, θάλνληαο ρξήζε ησλ ίδησλ πεγώλ κε ηελ εζλνθεληξηθή
ηζηνξηνγξαθία, επηρεηξεί κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ησλ γεγνλόησλ. Σν ζίγνπξν ζηελ
ππόζεζε ησλ Οξισθηθώλ είλαη όηη νη Ρώζνη ππνζρέζεθαλ ζηνπο Ρσκηνύο
απειεπζέξσζε ελώ όηη νη Ρσκηνί πεξίκελαλ από θαηξό ηελ επέκβαζε ησλ Ρώζσλ. Ζ
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ηδενινγηθή βάζε όκσο ζηελ νπνία εδξάδνληαλ νη ξσζηθέο ππνζρέζεηο δελ ήηαλ άιιε
από κηα ξσζηθή εθδνρή ηεο θσηηζκέλεο απνιπηαξρίαο, ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο.
Με άιια ιόγηα έλα απηνθξαηνξηθό, θαη όρη έλα εζληθό, ηδεώδεο, όπνπ πξνθαλώο ν
Σζάξνο ζα αληηθαζηζηνύζε ηνλ νπιηάλν. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έβιεπαλ νη Ρσκηνί
ηνπο Ρώζνπο, από ηελ άιιε πιεπξά, είρε θπξίσο λα θάλεη κε ηηο πξν-εζληθέο,
ζξεζθεπηηθέο ηνπο παξαδόζεηο. Δδώ ν Ρνηδώθνο δελ ελλνεί απιά ηελ νκνδνμία αιιά,
πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ κύζν ηεο «αλάζηαζεο ηνπ Γέλνπο ησλ Ρσκαίσλ» θαη «ηεο
απνθαηάζηαζεο εηο ηελ πξώηελ ειεπζεξίαλ» κε ηελ παξέκβαζε θάπνηνπ
κπζηεξηώδνπο «Ξαλζνύ Γέλνπο». Δίλαη γλσζηό όηη απηό ην αίηεκα ήηαλ ην
αληηθείκελν κηαο νιόθιεξεο παξάδνζεο πξνθεηεηώλ πνπ πξνέιεγαλ ηελ ζηξαηησηηθή
ζπληξηβή ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ησλ ιεγόκελσλ «ρξεζκώλ», θαη όηη ζηα
Οξισθηθά ην νύησο ή άιισο επξύ θνηλό ησλ ρξεζκώλ απηνύ ηνπ είδνπο, κε ηελ
θαζνδήγεζε ησλ πξαθηόξσλ ηεο Μ. Αηθαηεξίλεο, ηαύηηδε επίκνλα ην Ξαλζό Γέλνο κε
ηνπο Ρώζνπο. ε ηειηθή αλάιπζε, ππνγξακκίδεη ν ζπγγξαθέαο, απηό πνπ
πξνζδνθνύζαλ νη Ρσκηνί ήηαλ απηό πνπ ππόζρνληαλ ε Μ. Αηθαηεξίλε - ζηξαηησηηθή
παξέκβαζε κε ζθνπό ηελ ξσζηθή επηθπξηαξρία - δηαηππσκέλν όκσο κέζα ζε πιαίζην
πξν-λεσηεξηθό.
Ο Νίθνο Ρνηδώθνο καο πξνζθέξεη κηα κειέηε πνπ εγγξάθεηαη ρσξίο θόπν ζηελ
πξσηνπνξία ησλ αλαδεηήζεσλ ηεο ζύγρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζηε ρώξα
καο. Γξακκέλε κε πεηζαξρία όζνλ αθνξά ηελ εθδίπισζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο
κέζα ζε πέληε απηόλνκα βήκαηα-θεθάιαηα – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζαγσγήο –
ζα πξνθαιέζεη ζίγνπξα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ηεο αμίδνπλ. Σν πξόβιεκα πνπ ζα
κπνξνύζε λα εληνπίζεη ν πξνζεθηηθόο αλαγλώζηεο, ινηπόλ, αθνξά όρη ηόζν ζηελ
νπζία όζν ζηελ εκβέιεηα ηεο ζπιινγηζηηθήο ηεο. Καη ε εκβέιεηα ηεο ζπιινγηζηηθήο,
εδώ, είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ην εύξνο ησλ πεγώλ πνπ αμηνπνηνύληαη. Δθόζνλ
ν ζπγγξαθέαο δελ αξθείηαη ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο άπνςεο ηεο «εζληθήο
ηζηνξηνγξαθίαο» γηα ηα Οξισθηθά θαη επηρεηξεί ηελ αλαζύζηαζε ησλ όξσλ
πξόζιεςεο ηεο ξσζηθήο επέκβαζεο από ηνπο ειιελόθσλνπο Οξζόδνμνπο, όπσο θαη
ηε δηεξεύλεζε ησλ ζεκαζηώλ πνπ είραλ νη πξνζδνθίεο ησλ Ρσκηώλ ζρεηηθά κε ηελ
«αλάζηαζε ηνπ Γέλνπο», ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα είρε κόλν λα σθειεζεί εάλ ην
πξαγκαηνινγηθό ηεο πιηθό δελ εμαληινύληαλ ζηηο ίδηεο πεγέο από ηηο νπνίεο άληιεζε
ε εζληθή ηζηνξηνγξαθία αιιά εθηείλνληαλ θαη ζε πεγέο άιινπ ηύπνπ·[άλσ ηειεία] γηα
παξάδεηγκα, ηα ίδηα ηα ρξεζκνινγηθά θείκελα. Δθεί, πάλησο, ε πξνζδνθία ηεο μέλεο
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επέκβαζεο δελ θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί ζε πξνζδνθία πνιηηηθήο ππαγσγήο ζε
αιιόηξηα θπξηαξρία. Μπνξεί νη πνηθίινη αληηνζσκαληθνί ρξεζκνί λα εξκελεύνληαλ
αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο κε ηξόπν ώζηε ν Γόγεο, ν Σζάξνο ή άιινο ρξηζηηαλόο
βαζηιηάο, λα πξνθξίλνληαλ θαηά θαηξνύο σο πεπξσκέλνη ειεπζεξσηέο ηνπ Γέλνπο ησλ
Ρσκαίσλ, όκσο ε βαζηθή ηδέα ήηαλ όηη ην εθάζηνηε όξγαλν ηεο ζείαο βνύιεζεο ζα
επελέβαηλε όρη γηα λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζην «πεξηνύζηνλ Γέλνο» αιιά γηα λα
ζπληξίςεη ηνπο Οζσκαλνύο θαη λα απνδώζεη ζην Γέλνο ην ρακέλν ηνπ βαζίιεην. Έηζη
θαίλεηαη όηη αληηιακβάλνληαλ ηα πξάγκαηα όζνη πίζηεπαλ ζηε ρξεζκνινγία θαη ηνπο
κύζνπο ηεο, ζύκθσλα κε ηε καξηπξία ελόο αλζξώπνπ πνπ δελ ζπκκεξηδόηαλ ηηο
δνμαζίεο απηέο, ηνπ κεηξνπνιίηε Μπξέσλ Μαηζαίνπ: «[…] νπ’ έρνκελ ην ζάξξνο
καο κέζα εηο ηελ παλίαλ / θ’ εηο ηα ρνληξά ηα θάηεξγα [= γαιέξεο] πνύλαη ζ’ ηελ
Βελεηίαλ / λα έιζνπζη κε ην ζπαζί ηνλ Σνύξθνλ λα ζθνηώζνπλ / να πάροσν ηο
βαζίλειον και μάς να μας ηο δώζοσν / ειπίδνκελ θαη εηο μαλζά γέλε λα καο
γιπηώζνπλ / λαιζνύλ από ηνλ Μόζρνβνλ, λα καο ειεπζεξώζνπλ [ε ππνγξάκκηζε
δηθή κνπ]»1. Ο καξηπξία απηή είλαη ησλ αξρώλ ηνπ 17νπ αηώλα. Υξεηάδεηαη
πεξηζζόηεξε έξεπλα πξηλ θζάζνπκε ζε νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, σζηόζν ππάξρνπλ
ζνβαξέο ελδείμεηο όηη, δύν αηώλεο αξγόηεξα, νη ζηαζώηεο απηώλ ησλ ηδεώλ δελ
πξνζέγγηδαλ ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο επνρήο ηνπο κε πνιύ δηαθνξεηηθό
ηξόπν.
Κνληνινγίο ην βηβιίν ηνπ Ν. Ρνηδώθνπ απνηειεί έλα ζαξξαιέν βήκα ζηα λέα
κνλνπάηηα ησλ ηζηνξηνγξαθηθώλ καο αλαδεηήζεσλ πνπ αμηνπνηεί ζσζηά πεγέο
πεξηνξηζκέλεο. Όκσο έηζη, κέξνο κόλν ηεο εηθόλαο απνθαιύπηεηαη·[άλσ ηειεία] θαη
ην κπαιό ηνπ Παλαγηώηε Μπελάθε θσηίδεηαη ακπδξά.
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