
Η ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το βιβλίο αυτό εκκινεί από ένα θεμελιώδες σχίσμα στον τρόπο που θυμόμαστε 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για ένα μεγάλο μέρος του εικοστού αιώνα η 
κρατούσα άποψη συνέδεε την «οθωμανική κληρονομιά» με τον αυταρχισμό, 
τις εθνοτικές συγκρούσεις και την οικονομική και πολιτισμική οπισθοδρομι-
κότητα στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Πιο πρόσφατα, οι ιστορικοί 
άρχισαν να επανέρχονται σε μια κοσμοπολίτικη πολυθρησκευτική Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, όπου εβραίοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσαν πρακτικώς 
χωρίς ενδοκοινοτικές συγκρούσεις, υπό τη σκέπη ενός ευέλικτου και συγκατα-
βατικού οθωμανικού κράτους. Τι ήταν τελικά οι Οθωμανοί, φορείς μιας στασι-
μότητας και μιας καταπίεσης που κρατούσε την Αυτοκρατορία μακριά από τη 
νεωτερικότητα ή σκαπανείς της ανεκτικότητας και του κοσμοπολιτισμού στα 
πρώιμα νεότερα χρόνια;

Το ερώτημα που αφήνει να εννοηθεί αυτή η συζήτηση είναι εάν η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία υπολειπόταν ή προπορευόταν των δυτικοευρωπαϊκών προ-
τύπων. Η μια άποψη, ότι οι Οθωμανοί είχαν μείνει πίσω, βασίζεται σε εδραιω-
μένα οριενταλιστικά στερεότυπα που χρονολογούνται ήδη από την οθωμανική 
περίοδο. Η άλλη άποψη, που υπονοεί ότι ήταν μπροστά από την εποχή τους και 
συνεπώς προπορεύονταν της Ευρώπης χάρη στην ανεκτικότητα που επιδείκνυαν 
προς τους πολυθρησκευτικούς πληθυσμούς των υπηκόων τους, αντλεί από μια 
ισχυρή τάση αναθεωρητισμού. Οι υποστηρικτές των δύο απόψεων διαθέτουν 
πληθώρα στοιχείων για να τις τεκμηριώσουν. Όμως η ίδια η αποδοχή αυτών 
των όρων –μπροστά/πίσω, προοδευτικός/οπισθοδρομικός– και του υπόρρητου 
προτύπου με το οποίο συγκρίνονται οι Οθωμανοί αναπόφευκτα μας περιορίζει 
σε δύο αντιδιαμετρικές θεωρήσεις.

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της μελέτης είναι η αλλαγή των 
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όρων της συζήτησης για το οθωμανικό παρελθόν, και ο τρόπος να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος είναι η εστίαση στη «μαύρη τρύπα» που καταλαμβάνει τον 
χώρο ανάμεσα στην ανεκτικότητα και στη βία. Από χρονολογική άποψη, αυτό 
ισοδυναμεί με την εστίαση στο πρώτο ήμισυ του δεκάτου ενάτου αιώνα, όταν 
η υποτιθέμενη ρευστότητα και ανεκτικότητα των πρώιμων νεότερων χρόνων 
μετεξελίχθηκε σε μια σειρά από εκ των άνω απόπειρες για μεταρρύθμιση, εκ-
συγχρονισμό και εκδυτικισμό, που κατέληξαν σε άσκηση μαζικής κρατικής 
βίας. Εκ των υστέρων διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι η 
αφετηρία τριών, διαχωρισμένων πλέον, ιστορικών διαδρομών προς τη διάλυση 
της Αυτοκρατορίας στη διάρκεια του μακρού δεκάτου ενάτου αιώνα (1789-
1922): της συγκρότησης των εθνών-κρατών στα αναδυόμενα Βαλκάνια, του 
ορμώμενου από την Κωνσταντινούπολη αυτοκρατορικού εκσυγχρονισμού και 
των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών σχεδίων που έπλασαν τη Μέση Ανατολή 
των νεότερων χρόνων. Ουσιαστικά, η περίοδος αυτή αποτελεί τον κεντρικό 
ίσως άξονα του κυρίαρχου κρατικιστικού αφηγήματος που ακόμη στοιχειώνει 
το πεδίο της νεότερης οθωμανικής ιστορίας: το αφήγημα της ανόδου (από τον 
δέκατο τέταρτο έως τον δέκατο έκτο αιώνα), της παρακμής (από τα τέλη του 
δεκάτου έκτου έως τα τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα) και του εκδυτικισμού 
(κατά τον μακρύ δέκατο ένατο αιώνα). Πράγματι, οι αρχές του δεκάτου ενάτου 
αιώνα εξακολουθούν να εννοούνται ως το σημείο καμπής μεταξύ των αιώνων 
της παρακμής (ακόμη και για όσους στράφηκαν στις αναθεωρητικές παραλλα-
γές της όπως αποκέντρωση, μετασχηματισμός και αλλαγή) και της νέας δια-
δρομής του εκ των άνω επιβεβλημένου εκσυγχρονισμού (ή εκδυτικισμού), που 
έμελλε να αναζωογονήσει την Αυτοκρατορία για άλλον έναν αιώνα πριν από 
την τελική της κατάρρευση στον απόηχο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.1 
Κι όμως, όσο και αν είναι κομβική, αυτή η περίοδος, και ιδιαίτερα η βασιλεία 
του σουλτάνου Μαχμούντ Β΄ (1808-1839), δεν έχει ποτέ μελετηθεί ενδελεχώς.2 

Αν λοιπόν αυτή η περίοδος (χοντρικά ανάμεσα στις δεκαετίες του 1770 
και του 1850) αντιμετωπίζεται ως μια παρατεταμένη μετάβαση, στην πραγμα-
τικότητα ήταν ένα μακρύ διάστημα σημαδεμένο από κρίσεις και μετασχημα-
τισμούς. Η μελέτη που ακολουθεί είναι μια λεπτομερής εξέταση τούτων των 
κρίσεων και των μετασχηματισμών ως φαινομένων καθαυτά και όχι μόνον ως 
αφετηριών ή σταθμών στον δρόμο προς τον επιτυχημένο (ή αποτυχημένο) εκ-
συγχρονισμό, στη συγκρότηση έθνους-κράτους, ή προς την τελική κατάρρευση 
της Αυτοκρατορίας και την εγκαθίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923: 
είναι μια απόπειρα να κατανοήσουμε πώς βιώθηκε η οθωμανική διακυβέρνηση 
στις ταραγμένες δεκαετίες ανάμεσα στα 1770 και στα 1850.

Για να εκτιμήσουμε ολόκληρο το φάσμα των εμπειριών διακυβέρνησης 
που διαμόρφωναν οι συνθήκες στις αρχές του οθωμανικού δεκάτου ενάτου αι-
ώνα, χρειαζόμαστε έναν διευρυμένο ορισμό του πολιτικού. Συχνά, το ποιος 
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και τι αποτελούσε το «κράτος» θεωρείται δεδομένο ως μια μονάδα ανάλυσης 
στη μελέτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που υποτίθεται ότι αντιστοιχεί 
σε μια τυπική κατηγοριοποίηση του κύρους και της εξουσίας κατά την οθω-
μανική περίοδο. Ωστόσο, τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν εντελώς ξεκάθαρο, 
περισσότερο απ’ ό,τι σε πολλές άλλες περιόδους της οθωμανικής ιστορίας, ότι 
το κράτος δεν δρούσε αυτόνομα ούτε ήταν «ανεξάρτητος παράγων πρόκλησης 
γεγονότων».3 Μετά βίας μπορούσε να θεωρηθεί ως ενιαία οντότητα, δεδομένου 
ότι σε διάφορες χρονικές συγκυρίες μέσα στον αιώνα διασπάστηκε στους συ-
στατικούς του θεσμούς και σε αντιμαχόμενες φατρίες.

Κατά συνέπεια, οφείλουμε να διευρύνουμε το πεδίο της ανάλυσης για να 
καταλάβουμε όχι μόνο ποιος και τι συνιστούσε το οθωμανικό κράτος, αλλά 
επίσης πώς οι θεσμοί, τα δίκτυα και τα άτομα που λειτουργούσαν εντός του με-
ταλλάσσονταν διαρκώς καθώς διαμορφώνονταν από δυνάμεις και ιδέες εκτός 
του τυπικού κρατικού μηχανισμού. Από μια σημαντική άποψη, η ανά χείρας με-
λέτη απαντά στο αίτημα ερευνητών όπως ο Τίμοθι Μίτσελ (Timothy Mitchell) 
για ιστορικοποίηση της διάκρισης μεταξύ κράτους και κοινωνίας.4 Εκκινώντας 
από την έκκληση του Ριφαάτ Αλί Αμπού-Ελ-Χατζ (Rifa’at Ali Abou-El-Haj) 
για ένα συγκριτικό πλαίσιο ανάλυσης των κρίσεων και των αλλαγών στους μέ-
σους οθωμανικούς αιώνες, η παρούσα μελέτη εμπνέεται επίσης από την παρό-
τρυνση των Αμπού-Ελ-Χατζ και Τζεμάλ Καφαντάρ (Cemal Kafadar) να προ-
χωρήσουμε πέρα από τις εθνι(κιστι)κές εκδοχές της οθωμανικής ιστορίας και 
να εξετάσουμε τις συγκρητικές και πολυθρησκευτικές όψεις της οθωμανικής 
διακυβέρνησης ανά τους αιώνες.5 

Πέρα λοιπόν από τον διττό διαχωρισμό μεταξύ «κράτους» και «κοινωνίας» 
και μεταξύ «έθνους» και «αυτοκρατορίας», το βιβλίο εξερευνά την πρακτική 
της οθωμανικής διακυβέρνησης σε μια εποχή όπου η αποσύνδεση της πολιτι-
κής πραγματικότητας και του πολιτικού λόγου διαιωνιζόταν επί δεκαετίες (περ. 
1770-1860). Στο μικροεπίπεδο, εστιάζομαι σε ένα άτομο που έδρασε τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των θεσμών, προκειμένου να ασκήσει διακυβέρνηση, 
ενώ τυπικά στερούνταν το δικαίωμα συμμετοχής στον οθωμανικό κυβερνητικό 
μηχανισμό. Η ζωή αυτού του ατόμου μάς επιτρέπει να εξετάσουμε τις σοβαρές 
πολιτικές κρίσεις της δεκαετίας του 1820, που τη σημάδεψαν όπως σημάδεψαν 
και «τη ζωή» της Αυτοκρατορίας, μέσα σ’ ένα τόξο αλλαγών μαζί μ’ ένα είδος 
κρίσης του αυτοκρατορικού λόγου που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1850. Η οθωμανική διακυβέρνηση στην αυγή του δεκάτου ενάτου αιώ-
να ασκούνταν από άτομα που χρησιμοποιούσαν σχέσεις συγγένειας και πα-
τρωνίας για να υλοποιήσουν σχέδια διά μέσου των επίσημων θεσμών και των 
θρησκευτικών διαιρέσεων. Η σειρά των επαναστάσεων που συγκλόνισε την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία τις τρεις πρώτες δεκαετίες του δεκάτου ενάτου αιώ-
να –από τις εξεγέρσεις των Ελλήνων Εταιριστών στην κατάργηση του σώματος 
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των γενίτσαρων και στην άνοδο του Μεχμέτ Αλί από την Αίγυπτο– προέκυψε 
ακριβώς από αυτές τις πραγματικότητες της διακυβέρνησης.6 Η αποκατάσταση 
του οθωμανικού σουλτανάτου τη δεκαετία του 1830 επιτεύχθηκε μόνο χάρη 
στην αναδιάταξη της διακυβέρνησης. Αυτή η αναδιάταξη συνέθεσε την πολι-
τική των Μεγάλων Δυνάμεων, την αυτοκρατορική και, συχνά, τις επαρχιακές 
και θρησκευτικές πολιτικές, και αντέστρεψε την ισορροπία μεταξύ της διπλω-
ματίας και της εγχώριας στρατιωτικής εξουσίας. Η υπερίσχυση της διπλωμα-
τίας έναντι της εγχώριας στρατιωτικής εξουσίας έμελλε να μεταμορφώσει τα 
δεδομένα της οθωμανικής διακυβέρνησης εκ των έσω οδηγώντας, σταδιακά, 
στον σχηματισμό της νεότερης Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων στη διάρ-
κεια του αιώνα που ακολούθησε. Τέλος, το αδιέξοδο της δεκαετίας του 1850 
προέκυψε όταν οι αλλαγμένες πραγματικότητες της διεθνούς, αυτοκρατορικής 
και θρησκευτικής πολιτικής έπαψαν να εκφράζονται από τον οθωμανικό λόγο 
για την Αυτοκρατορία. Από αυτό το αδιέξοδο αναδύθηκε το 1856 ο λόγος του 
Τανζιμάτ, που έμελλε να αποτελέσει το κυρίαρχο πλαίσιο αναφοράς τα επό-
μενα είκοσι, αν όχι τα εναπομείναντα εξήντα πέντε, χρόνια της ιστορίας της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΟΙΟΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

Από πολλές απόψεις, ο κόσμος που προσπαθώ να αποτυπώσω είναι αδια-
νόητος σήμερα – δεν θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στο πλαίσιο του πο-
λιτικού ανήκειν όπως διαμορφώθηκε στα νεότερα χρόνια.7 Το ερευνητικό 
μου σχέδιο ξεκίνησε από ένα κωδικοποιημένο υπόμνημα, πάνω στο οποίο 
έπεσα τυχαία ερευνώντας για τη διδακτορική διατριβή μου. Αφού αφιέρωσα 
σχεδόν τρεις εβδομάδες στην αποκρυπτογράφηση και μετάφραση του εγ-
γράφου, διαπίστωσα ότι ουσιαστικά επρόκειτο για μιαν απολογία γραμμένη 
από έναν αφοσιωμένο στην Αυτοκρατορία Οθωμανό, ο οποίος βρέθηκε μες 
στη δίνη της διεθνούς κρίσης που οδήγησε στον Κριμαϊκό Πόλεμο, όντας ο 
ίδιος χριστιανός ορθόδοξος. 

Αιτιολογώντας την ακλόνητη αφοσίωσή του στο οθωμανικό σουλτανάτο, 
παρά τη χριστιανική του πίστη, ο απολογητής-πολιτικός έκανε μια ανασκόπηση 
της μακράς σταδιοδρομίας του στην προάσπιση της καλά προστατευμένης 
επικράτειας του σουλτάνου. Ανάμεσα στους διάφορους σταθμούς αυτής της 
σταδιοδρομίας, εστιαζόταν ιδιαίτερα στην αποφασιστική για εκείνον στιγμή του 
1821-1822 όταν, στον αναβρασμό των αποσχιστικών εξεγέρσεων των Ελλήνων, 
βρέθηκε σε «υπέρτατο δίλημμα» ως κυβερνήτης της οθωμανικής Μολδαβίας. 
Οι όροι με τους οποίους έθετε το δίλημμά του –είτε να διαφύγει στη Ρωσία είτε 
να κατευνάσει τους γενίτσαρους που κραύγαζαν στην πόρτα του απαιτώντας το 
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σιτηρέσιό τους– διέφεραν ριζικά από εκείνους της, οθωμανικής ή εθνικής, νεότε-
ρης ιστοριογραφίας με την οποία ήμουν έως τότε εξοικειωμένη. 

Κατ’ αρχάς αναρωτήθηκα γιατί αυτό το δίλημμα σχετιζόταν λίγο με τα 
συναισθήματα ή, έστω, με τις στρατιωτικές δυνάμεις που μάχονταν για τη 
δημιουργία ενός ελληνικού κράτους, παρόλο που ετίθετο εν μέσω αυτού που 
σήμερα αναγνωρίζουμε ως την πρώτη φάση του Ελληνικού Αγώνα για την Ανε-
ξαρτησία. Γιατί ένας Οθωμανός χριστιανός επιχειρούσε, στα 1850, να δικαιο-
λογήσει τη στάση του όχι μόνο εναντίον του ελληνικού εθνικού σχεδίου αλλά, 
επιπλέον, εναντίον της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, η οποία ήδη από τον δέκατο 
όγδοο αιώνα περιγραφόταν τόσο συχνά ως ο ομόθρησκος «προστάτης» των 
χριστιανορθόξων Οθωμανών υπηκόων; Τι είχε να κερδίσει από μια τέτοια στά-
ση; Και τι σχέση είχαν οι γενίτσαροι και το σιτηρέσιό τους με το δίλημμα ενός 
χριστιανού σε σχέση με την αφοσίωσή του στο οθωμανικό κράτος;

Αυτή η απολογία μού άνοιξε πολλά μονοπάτια προς εξερεύνηση, στρέφο-
ντάς με στην προσπάθεια να κατανοήσω τον κόσμο της οθωμανικής διακυβέρ-
νησης όπως τον βίωναν και τον φαντάζονταν –με όλες του τις αντιφάσεις και 
την αμεσότητα– οι ίδιοι οι άνθρωποι που την ασκούσαν και με τους δικούς της 
όρους, πέραν ίσως από τους όρους της νεότερης ιστοριογραφίας της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας ή των εθνών-κρατών που αναδύθηκαν από τους κόλπους 
της. Το βιβλίο όπου καταστάλαξε η πολύχρονη έρευνά μου σε έντεκα αρχεία 
διασπαρμένα σε έξι χώρες, με έγγραφα γραμμένα σε πέντε γλώσσες, ρίχνει φως 
σε μια πολιτική ιστορία με την ευρύτερη δυνατή της έννοια, ιδωμένη από τη 
σκοπιά του αυτοκρατορικού κέντρου στην Κωνσταντινούπολη αλλά όχι από 
την οπτική του σουλτάνου και των βεζίρηδων.

Χάρτη της έρευνάς μου αλλά και εντέλει πλαίσιο αυτού του βιβλίου απο-
τέλεσαν ο βίος, η σταδιοδρομία και τα γραπτά ενός ανθρώπου που δεν είναι 
άλλος από τον χριστιανορθόδοξο απολογητή που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο 
Στέφανος Βογορίδης, γνωστός και ως Ιστεφανάκης Μπέης στον οθωμανικό 
του περίγυρο, γεννήθηκε στη δεκαετία του 1770 ως Στόικο Στόικοφ σε μια 
πόλη της περιοχής Βελίκο Τύρνοβο, που σήμερα ανήκει στην κεντρική Βουλ-
γαρία. Σε νεαρή ηλικία αποστασιοποιήθηκε από το βουλγαρόφωνο περιβάλλον 
της καταγωγής του και αφομοιώθηκε από ένα ελληνόφωνο περιβάλλον συνά-
πτοντας γάμο εντός των φαναριώτικων κύκλων, πριν από το 1821.

Ο όρος Φαναριώτης αναφέρεται στη συνοικία Φανάρι (Fener) της Κων-
σταντινούπολης, όπου βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη το Πατριαρχείο. Ήταν η 
περιοχή όπου κατοικούσαν οι Φαναριώτες και, επομένως, η έδρα της εξουσίας 
τους, δεδομένου ότι ασκούσαν απόλυτο έλεγχο στα κοσμικά και, ορισμένες 
φορές, στα εκκλησιαστικά αξιώματα αυτού του θεσμού. Παρόλο που ο όρος 
Φαναριώτης έχει διάφορες συνδηλώσεις στην οθωμανική, στη βαλκανική και 
στην αραβική ιστοριογραφία, εδώ τον χρησιμοποιώ με τη λιγότερο αυστηρή 
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του έννοια για να αναφερθώ γενικά στις ελίτ που είχαν ως βάση το Φανάρι, 
στις ακολουθίες τους ή άλλα συνδεδεμένα με αυτές άτομα. Διέφεραν από τις 
εκτός Φαναρίου ελίτ των ορθόδοξων χριστιανών (όπως ήταν οι τοπικοί δημο-
γέροντες ή κοτζαμπάσηδες και οι εύποροι έμποροι) επειδή κατείχαν αξιώμα-
τα που σχετίζονταν με το κεντρικό οθωμανικό κράτος ή με τη φαναριώτικη 
διοίκηση στη Μολδοβλαχία, ή και με τα δύο, και συνεπώς υπηρετούσαν το 
οθωμανικό κράτος όντας, παράλληλα, έμποροι ή εκκλησιαστικοί λειτουργοί. 
Αντίθετα όμως από τους μουσουλμάνους ομολόγους τους, δεν δικαιούνταν τη 
φορολογική ατέλεια του επίσημου askeri, της τάξης δηλαδή των αυτοκρατορι-
κών αξιωματούχων.

Αρχικά δημιούργημα της ανόδου των Φαναριωτών στην οθωμανική δια-
κυβέρνηση πριν από το 1821, ο Βογορίδης ανέκαμψε από τις κρίσεις της δε-
καετίας του 1820, που αποδεκάτισαν πολλά από τα δίκτυα που συνδέονταν με 
τους Φαναριώτες στην Κωνσταντινούπολη και σε πολλές οθωμανικές επαρ-
χίες. Προσαρμόστηκε ώστε να καταστεί απαραίτητος όχι μόνο στους σουλ-
τάνους Μαχμούντ Β΄ (1808-1839) και Αμπντουλμετζίτ (1839-1861) αλλά και 
στην αναδυόμενη γενιά των «Νεοφαναριωτών» κρατικών αξιωματούχων και 
διπλωματών που ήταν προστατευόμενοί του. Επιπλέον –και σημαντικότερο– 
φρόντισε να γίνει απαραίτητος στον Στράτφορντ Κάννινγκ, τον Βρετανό πρέ-
σβη στην Κωνσταντινούπολη. Όλ’ αυτά τα κατάφερε από την έδρα του στην 
Κωνσταντινούπολη και υπό τον παραπλανητικά ελάσσονα τίτλο του πρίγκιπα 
της αυτόνομης νησιωτικής πολιτείας της Σάμου. Η ζωή και η σταδιοδρομία του 
συνιστούν αληθινή πραγματεία για τη φύση και τις μεταπτώσεις της οθωμανι-
κής διακυβέρνησης τις δεκαετίες πριν από την κήρυξη των μεταρρυθμίσεων 
του Τανζιμάτ το 1856, από τις οποίες εκκινεί συχνά η μελέτη του οθωμανικού 
δεκάτου ενάτου αιώνα.

Σε μια εποχή καινοτομιών και προκλήσεων για την αυτοκρατορική καθε-
στηκυία τάξη παντού στην Ευρώπη, ο Βογορίδης δεν ηγήθηκε κανενός κινή-
ματος – είτε λαϊκού είτε λόγιου. Το αντίθετο, αντιστάθηκε στις εκκλήσεις των 
συγχρόνων του να ενταχθεί στα αποσχιστικά κινήματα, τόσο στο ελληνικό 
όσο και στο βουλγαρικό και στο ρουμανικό. Εκ πρώτης όψεως, είναι ένα 
εντελώς παρεκκλίνον στοιχείο ακόμη και για τα μέτρα της εποχής του: από τη 
μια ως Φαναριώτης βουλγαρικής καταγωγής και από την άλλη, και ευρύτερη 
πλευρά, ως χριστιανός Οθωμανός αφοσιωμένος στην Αυτοκρατορία κατά τη 
διάρκεια και μετά τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία των Ελλήνων. Ωστόσο, 
υπήρχαν πολλοί σαν εκείνον που παρέμειναν σιωπηρά στον στίβο της αυτο-
κρατορικής πολιτικής, πάνω από τις μάζες των μη μουσουλμάνων Οθωμανών 
υπηκόων και κάτω από τους ανώτατους Οθωμανούς κρατικούς αξιωματού-
χους του καιρού τους.

Είναι αποκαλυπτικό ότι ο Βογορίδης έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί από 
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τη νεότερη ιστορική έρευνα του οθωμανικού δεκάτου ενάτου αιώνα, δεδομέ-
νου ότι αναφέρεται μόνο σπάνια, παρεμπιπτόντως και αποκλειστικά σε σχέση 
με τον διορισμό του ως πρώτου ορθόδοξου χριστιανού εκπροσώπου στο Ανώ-
τατο Συμβούλιο Δικαστικών Διαταγμάτων (Meclis-i Vala-yι Ahkam-ι Adliye) 
τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του, το 1856, σε ηλικία ογδόντα έξι ετών.8 
Αν και η συμβολή του υπήρξε ίσως καθοριστική στην πορεία προς την ίδρυση 
αντιπροσωπευτικών θεσμών για ένα νεωτερικό, κοσμικό, φιλελεύθερο (τουρ-
κικό) κράτος, ο διορισμός του στο Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να ήταν ένα 
από τα λιγότερο σημαντικά επιτεύγματά του. Η απάλειψη του Βογορίδη από 
τις νεότερες ιστορικές μελέτες δεν θα έπρεπε ίσως να εκπλήσσει δεδομένης 
της παραδοσιακής τους επικέντρωσης στους θεσμούς: έτσι, η επανεγγραφή του 
στην ιστορία φωτίζει τους τρόπους με τους οποίους η εστίαση στους θεσμούς 
έχει στρεβλώσει την αντίληψή μας για την οθωμανική πολιτική.

Ο Βογορίδης είχε σ’ όλη τη διάρκεια του βίου του συγκρουσιακές σχέσεις 
με διάφορα εθνοτικά-εθνικά αυτονομιστικά, αν όχι αποσχιστικά, σχέδια όπως 
η Φιλική Εταιρεία και τα σερβικά, ρουμανικά και βουλγαρικά κινήματα μεταξύ 
των δεκαετιών του 1830 και του 1850. Στις σπάνιες αναφορές της ελληνικής 
και ρουμανικής ιστοριογραφίας στο πρόσωπό του, περιγράφεται ως ένα αχρείο 
άτομο: στην πρώτη περίπτωση, επειδή αντιτάχθηκε στα ελληνικά εθνικά συμ-
φέροντα και, στη δεύτερη, για τη σχεδόν απροκάλυπτη απόπειρα, από κοινού 
με τον γιο του Νικόλαο, να δυναμιτίσει το δημοψήφισμα του 1856 για την 
ένωση των δύο ηγεμονιών της Ρουμανίας σε μια καθοριστική στιγμή για τη δη-
μιουργία του ρουμανικού έθνους-κράτους. Περισσότερο, αν και αντικρουόμε-
νο, ενδιαφέρον δείχνει για τον Βογορίδη η βουλγαρική εθνική ιστοριογραφία, 
κυρίως επειδή ήταν εγγονός του Σωφρονίου Βρατσάνσκι, αρχιεπισκόπου της 
Βράτσας: του πρώτου αυτοανακηρυχθέντα Βούλγαρου αρχιεπισκόπου στην 
ελληνοκρατούμενη εκκλησιαστική ιεραρχία και προσωπικότητας στην οποία 
εκ των υστέρων αποδόθηκε το έναυσμα της βουλγαρικής πολιτισμικής ανα-
γέννησης που τελικά οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.9 Ωστόσο, 
παραμένει αντικρουόμενο επειδή μετά βίας μπορεί ο ίδιος να θεωρηθεί υπέρμα-
χος του βουλγαρικών εθνικών σκοπών. Αυτή η σειρά των εθνικών κινημάτων 
αποτελεί συχνά τον βασικό σκελετό της ιστορικής έρευνας που εξετάζει τους 
Βαλκάνιους και Οθωμανούς χριστιανούς του δεκάτου ενάτου αιώνα. Αλλά από 
τη σκοπιά του Βογορίδη και των Φαναριωτών, αυτά τα κινήματα εμφανίζονται 
μόνο παράπλευρα ως προκλήσεις, κρίσεις, ή ακόμη και οχλήσεις, σ’ ένα πολύ 
ευρύτερο και περισσότερο εδραιωμένο αυτοκρατορικό σύστημα σκέψης και 
διακυβέρνησης.

Η διαμόρφωση ενός πλαισίου δομικής και ιστορικής ανάλυσης γύρω από 
μια βιογραφία εγείρει το ερώτημα της ατομικής δράσης σε μια περίοδο που 
συχνά θεωρείται απλώς νεοαπολυταρχική (από τη στιγμή που ο Μαχμούντ Β΄ 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣxxiv

ανέκτησε τα ηνία της εξουσίας) και απαρχή «εκ των άνω και εκ των έξω» με-
ταρρυθμίσεων.10 Η δράση του Βογορίδη –και στην πραγματικότητα η πολιτική 
του υπόσταση– δεν μπορούν να εξηγηθούν μέσα σε ένα αμιγώς δομικό ή ιδε-
ολογικό πλέγμα. Δεν ήταν υποχρεωμένος να ασκεί την οθωμανική διακυβέρ-
νηση ούτε πριν ούτε μετά τη δεκαετία του 1820. Όπως έμελλε να διευκρινίσει 
ο ίδιος στην απολογία που προαναφέρθηκε, είχε πολλές ευκαιρίες να εγκατα-
λείψει τη θέση του αφοσιωμένου υπηρέτη του σουλτάνου είτε για να διαφύγει 
στη Ρωσική Αυτοκρατορία, είτε για να ενταχθεί στις δυνάμεις των Ελλήνων 
επαναστατών (όπως ο αδελφός του Αθανάσιος), ή απλώς για να εγκατασταθεί 
σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος επέλεγε. Από τη δική μας οπτική, παραμέ-
νει το ερώτημα γιατί συνέχισε να ασκεί την οθωμανική διακυβέρνηση την ώρα 
που αναδύονταν τόσο πολλές αντιμαχόμενες εθνικές ιδεολογίες και η αφοσίω-
ση στη δυναστεία δεν ήταν πλέον αρκετή για να δικαιολογήσει την πρόσδεση 
ενός χριστιανού στην οθωμανική πολιτική. Ποια ήταν «τα της υπηκοΐας καθή-
κοντα», όπως τα χαρακτηρίζει ο ίδιος; Είναι ιδιαίτερα γοητευτικές οι πολλές 
στιγμές όπου ξεπηδά η προσωπικότητά του μέσα από την αλληλογραφία, ανα-
γκάζοντάς μας να ταυτιστούμε μαζί του υπερβαίνοντας το πολιτικό και ιστορι-
κό χάσμα που φαίνεται να χωρίζει τις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα από τις 
αρχές του εικοστού πρώτου.

Η προσέγγιση της ανόδου των Φαναριωτών πριν από το 1821 και της 
ανασυγκρότησης της φαναριώτικης εξουσίας μετά τη δεκαετία του 1820 από 
την πλεονεκτική θέση του Βογορίδη, μας επιτρέπει να ρίξουμε μια ματιά στις 
δικές του μεγαλόπνοες φιλοδοξίες και στρατηγικές, καθώς και στις εμπειρίες 
άλλων με πιο ταπεινά σχέδια –περιορισμένα σε μία επαρχία, έναν θεσμό ή 
έναν πάτρωνα– που εναρμονίζονταν ή αντιτάσσονταν στο φαναριώτικο σχή-
μα του Βογορίδη. Ενώ η βιογραφία και τα γραπτά του Βογορίδη αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά του βιβλίου, στις σελίδες που ακολουθούν σκιαγραφούνται 
επίσης οι ζωές και οι σταδιοδρομίες αρκετών άλλων, μουσουλμάνων και χρι-
στιανών. Ο αντισυμβατικός προγενέστερος του Βογορίδη ηγεμόνας Μαυρο-
γένης Μπέης, ο Φαναριώτης κρατικός λειτουργός-χρονικογράφος Διονύσιος 
Φωτεινός, ο τελικώς φαύλος Οθωμανός πολιτικός Χαλέτ Εφέντης, ο άσπον-
δος εχθρός του Βογορίδη Νικόλαος Αριστάρχης και άλλες ακόμη πιο εξέ-
χουσες μορφές όπως ο Χουσρέβ Πασάς, ο Μεχμέτ Αλί της Αιγύπτου και ο 
σουλτάνος Μαχμούντ Β΄ συντελούν στην ανάδειξη της διασυνδεσιμότητας 
στην οθωμανική διακυβέρνηση, καθώς και των περιορισμών και των δυνατο-
τήτων δράσης σε μια εποχή θεσμικής –και ιδεολογικής– ρευστότητας. Όλοι 
αυτοί παραβίασαν, άλλαξαν ή καθιέρωσαν τυπικά θεσμικά όρια σε μια περί-
οδο που είναι εξίσου συναρπαστική για την απροσδιοριστία της και για την 
αποφασιστική συνεισφορά της στη δημιουργία της Μέσης Ανατολής και των 
Βαλκανίων των νεότερων χρόνων.
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Στο ευρύτερο επίπεδο της μελέτης, η κεντρική λειτουργική έννοια είναι η δι-
ακυβέρνηση – όχι το κράτος, η εθνική κυριαρχία ή η κυβέρνηση. Με τον όρο 
διακυβέρνηση εννοώ το σχέδιο της διατήρησης της πολιτικής τάξης πραγμά-
των, που περιλαμβάνει τον τυπικό κρατικό μηχανισμό αλλά και πολλές κοι-
νωνικές σχέσεις, οι οποίες αφορούν σε θεσμούς, δίκτυα, πρόσωπα, έθιμα και 
πεποιθήσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση αυτής της τάξης. Η έννοια της 
διακυβέρνησης συνιστά τον ευρύτερο καμβά που μας είναι απαραίτητος για να 
εξετάσουμε το οθωμανικό κράτος στον ιστορικό και πολιτισμικό του περίγυρο 
και μέσα σ’ ένα ακόμη εκτενέστερο συγκριτικό πλαίσιο αυτοκρατοριών. Κατ’ 
επέκταση, προσφέρεται για μια συζήτηση σχετικά με τη βιωμένη εμπειρία της 
διακυβέρνησης, τις τυπικές δομές εξουσίας και τον πολλαπλό και μεταβαλλό-
μενο πολιτικό λόγο που ήταν διαθέσιμος στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα 
– όλα μέσα στο ίδιο πεδίο ανάλυσης.

Βέβαια, τις πιο διαφωτιστικές μελέτες της εξουσίας και της «κυβερνητι-
κότητας» με αναφορές στο γαλλικό και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που 
δείχνουν ότι η εξουσία διασπείρεται με μυριάδες τρόπους και δεν «περιορί-
ζεται στον κρατικό μηχανισμό», τις οφείλουμε στον Μισέλ Φουκώ (Michel 
Foucault).11 Η εφαρμογή του συγγενικού όρου διακυβέρνηση στα οθωμανικά 
συμφραζόμενα εμπνέεται από το έργο του αλλά θέτει και ένα πλαίσιο όπου 
αποτυπώνεται τόσο η ιδιομορφία όσο και η οικουμενική διάσταση της εξου-
σίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο πρώτο ήμισυ του δεκάτου ενάτου 
αιώνα. Μπορεί να μιλάμε για διαδικασίες που προσιδιάζουν σ’ εκείνες των 
ευρωπαϊκών εμπειριών της «νεωτερικότητας» και σίγουρα αναφερόμαστε σε 
μια κρίσιμη περίοδο μετασχηματισμού της φύσης της εξουσίας στο οθωμανι-
κό πλαίσιο: εντούτοις, η προβολή των όρων εκσυγχρονισμός ή νεωτερικότητα, 
στην προσπάθεια να αποτυπωθούν τα επίπεδα της μη αρθρωμένης αλλαγής 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, σημαίνει την αποδοχή των πολλών συνεπα-
γωγών τους στα μονοπάτια της ανάπτυξης στον εικοστό αιώνα. Αντίστοιχα, 
εάν αποδεχτούμε ότι τα επίκεντρα της αλλαγής τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν 
η φυλακή, το νοσοκομείο και το ψυχιατρείο, προβάλλουμε στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία μια οικουμενική νεωτερικότητα προτού καν εισέλθει στον ίδιο 
στίβο του λόγου με τη δυτική Ευρώπη. Επομένως, για το οθωμανικό πλαίσιο, 
εξετάζω τη δυνατότητα ανίχνευσης των αλλαγών στις δομές εξουσίας μέσα από 
τα πεδία της διπλωματίας και του στρατού, τα οποία ερευνώ από τη σκοπιά των 
Φαναριωτών και των σχετικών με αυτούς ομάδων, όπως οι γενίτσαροι και οι 
αγιάνηδες (ayan).

Ούτε η σταδιοδρομία του Βογορίδη ούτε η γενικότερη κυριαρχία των 
Φαναριωτών, χάρη στην οποία την έχτισε, εξελίσσονταν αυστηρά εντός των 
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ορίων των οθωμανικών κρατικών θεσμών. Για την ακρίβεια, τόσο ο Βογορί-
δης όσο και οι Φαναριώτες εταίροι του επιχειρούσαν με άτομα και θεσμούς 
συνδεδεμένα με το οθωμανικό κράτος, αλλά χωρίς να δικαιούνται το επίση-
μο καθεστώς του ασκεριού, χωρίς να είναι επίσημα μέλη του κυβερνητικού 
μηχανισμού. Ο όρος διακυβέρνηση, λοιπόν, μας επιτρέπει να αποτυπώσουμε 
πλήρως το πολιτικό τοπίο των Φαναριωτών και μας ωθεί να διευρύνουμε την 
αντίληψή μας για το πολιτικό συμπεριλαμβάνοντας όλες τις κοινές εναλλα-
κτικές –κράτος, κοινωνία και οικονομία, καθώς επίσης τα πεδία της τοπικό-
τητας, της οικογένειας, της στρατιωτικής ισχύος, της διπλωματίας και των 
διεθνών σχέσεων και, τέλος, το φάσμα των ρόλων που επιτελεί η θρησκεία 
από το δόγμα έως την πρακτική και την τελετουργία– ως δυνάμεις νομιμοποί-
ησης της κοινωνικής και πολιτικής τάξης.

Εντός της ευρείας έννοιας της διακυβέρνησης, διακρίνω σε πολλά σημεία 
του βιβλίου την τυπική, επίσημη πολιτική –που περιλαμβάνει θεσπισμένα αξι-
ώματα και τίτλους, κρατικά κυρωμένες συναντήσεις και κοινωνικές εκδηλώ-
σεις, επίσημες δεξιώσεις πρέσβεων, επίσημα υπομνήματα και έγγραφα που 
απευθύνονται σε επίσημους εκπροσώπους του κράτους ή σε μεμονωμένα πρό-
σωπα– και την άτυπη, ανεπίσημη πολιτική, δηλαδή συναντήσεις σε ιδιωτικές 
οικίες, με ή χωρίς τη ρητή συγκατάθεση και την κύρωση του κεντρικού κρά-
τους, συναντήσεις που διατάχθηκε να μείνουν κρυφές ή ανεπίσημες, μεταξύ 
ατόμων χωρίς επίσημα πολιτικά αξιώματα, προκειμένου να μεταδοθούν πλη-
ροφορίες για λογαριασμό επίσημων κρατικών παραγόντων.

Με τον διαχωρισμό της τυπικής από την άτυπη πολιτική θέλω να προσ-
διορίσω το πεδίο δράσης των Φαναριωτών: το χάσμα ανάμεσα στα πολιτικά 
ιδεώδη και στην πολιτική πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς είναι που καθιστά 
τις αρχές της δεκαετίας του 1830 κομβική στιγμή στη μελέτη: ενώ από τη μια 
αναδυόταν ένας τυπικός μηχανισμός της οθωμανικής διπλωματίας (ο οποίος 
αντικαθιστούσε το άτυπο πλέγμα της διπλωματίας που ασκούνταν μέσω των 
μελών του φαναριώτικου συστήματος), από την άλλη διάφοροι παράγοντες 
χρησιμοποιούσαν, χειραγωγούσαν και παρέκαμπταν τους κατόχους των τυπι-
κών θέσεων εξουσίας διεξάγοντας άτυπες διαπραγματεύσεις και συλλέγοντας 
πληροφορίες. Παρόλο που αναμφίβολα όλα τα συστήματα διακυβέρνησης 
επιδεικνύουν ένα τέτοιο χάσμα μεταξύ τυπικών πολιτικών δομών και άτυπων 
πολιτικών πρακτικών, η οθωμανική περίπτωση διαφέρει λόγω των προεκτά-
σεων του φαινομένου αυτού στην πολιτική και θρησκευτική τάξη της Αυτο-
κρατορίας, στις μεταβαλλόμενες σχέσεις της Αυτοκρατορίας με τις «Μεγάλες 
Δυνάμεις» γύρω της και, εντέλει, στην εξέλιξη των επόμενων δεκαετιών της 
ιστορίας της. 

Όταν εξετάζουμε τους Φαναριώτες στο ευρύ πολιτικό τοπίο της διακυ-
βέρνησης και όχι σε αυτό του κράτους, διαπιστώνουμε ότι δεν αποτελούσαν 
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τη μοναδική οθωμανική ελίτ στα διάκενα μεταξύ του επίσημου κράτους, των 
θρησκευτικών θεσμών και των τοπικών κοινοτικών δομών. Εντούτοις, η περί-
πτωσή τους φέρνει στο προσκήνιο τα διλήμματα και τις αντιφάσεις της οθω-
μανικής διακυβέρνησης πιο παραστατικά απ’ ό,τι οι πιο οικείοι μας σύγχρονοί 
τους, οι γενίτσαροι (δηλαδή το οθωμανικό πεζικό) αλλά και οι αγιάνηδες (οι 
επαρχιακοί πρόκριτοι) αντανακλώντας έτσι την ισχύ των Φαναριωτών με πολ-
λούς και σημαντικούς τρόπους. Αυτές οι ομάδες μουσουλμάνων Οθωμανών –η 
πρώτη συσπειρωμένη γύρω από τυπικούς στρατιωτικούς θεσμούς και η δεύτε-
ρη γύρω από τυπικούς επαρχιακούς διοικητικούς θεσμούς– εργαλειοποίησαν 
με αξιοσημείωτο τρόπο τους υφιστάμενους θεσμούς για να επιτύχουν νέους 
σκοπούς, που απειλούσαν εξίσου τα συμφέροντα του τυπικού κεντρικού κρά-
τους.12 Όποιες όμως θεαματικές ταξικές και πολιτικές μεταβολές και αν υποδή-
λωναν, αυτοί οι γενίτσαροι και οι αγιάνηδες δρούσαν σε ένα ενδομουσουλμα-
νικό (και τελικά εντός του ασκεριού) πλαίσιο. Αδιαμφισβήτητα απειλούσαν τη 
στρατιωτική και διοικητική ικανότητα των τυπικών δομών του κράτους, αλλά 
ως μουσουλμάνοι (έστω και όταν διαφωνούσαν για τη σημασία και τις υπο-
χρεώσεις που αυτό συνεπαγόταν) δεν απειλούσαν τη θεμελιώδη συναίνεση της 
οθωμανικής διακυβέρνησης όπως είχε αρθρωθεί τουλάχιστον από τον δέκατο 
έκτο αιώνα: την επίσημη υπεροχή των θεσμών και των μελών του (σουνιτικού) 
Ισλάμ επί των μη μουσουλμάνων (και μη σουνιτών μουσουλμάνων) εντός και 
για λογαριασμό του οθωμανικού κράτους.13 

Ενώ η Ελληνική Επανάσταση ή ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας, ιδωμένος 
από την εθνική οπτική, δεν χωρά σ’ αυτήν τη συζήτηση, η κυρίαρχη θέση των 
Φαναριωτών στην οθωμανική διακυβέρνηση μετά το 1821 είναι κρίσιμη, και 
ίσως μάλιστα αυτή η δεύτερη άνοδός τους είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη από 
την πρώτη. Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων ήταν ένας αιματηρός 
παρατεταμένος εμφύλιος ανάμεσα σε συνταγμένους με τους Έλληνες εξεγερ-
μένους και δυνάμεις πιστές στους Οθωμανούς, ο οποίος στις εθνικές ιστοριο-
γραφίες –από την Ελλάδα έως την Τουρκία, αν και όχι από τους Οθωμανούς 
κρατικούς αξιωματούχους της εποχής– έγινε αντιληπτός ως μια προδοσία εκ 
μέρους της χριστιανορθόδοξης κοινότητας. Τελείωσε με την εκχώρηση εδα-
φών με την εγγύηση των Μεγάλων Δυνάμεων και με την εγκαθίδρυση του 
Βασιλείου της Ελλάδος. Οι πιο γνωστοί Φαναριώτες συντάχθηκαν με το νέο 
εθνικό εγχείρημα, παρόλο που πολλοί άλλοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον 
στρατηγικό λειτουργικό ρόλο τους στα βάθη του σχεδίου της αυτοκρατορι-
κής διακυβέρνησης. Έτσι ανασύστησαν τα δίκτυα πατρωνίας σ’ ένα θεσμικό 
τοπίο που μεταβαλλόταν, εξακολουθώντας παρ’ όλ’ αυτά να επιδεικνύουν την 
ίδια επιχειρησιακή λογική με την προηγούμενη περίοδο. Ούτε το σώμα των 
γενίτσαρων, που καταργήθηκε επισήμως και βιαίως το 1826, ούτε οι αγιάνη-
δες, των οποίων η ισχύς κατεστάλη σε πολλές περιοχές κατά τη δεύτερη δε-
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καετία του δεκάτου ενάτου αιώνα, κατάφεραν να έχουν την ίδια ανάκαμψη.14 
Μετά, λοιπόν, τη δεκαετία του 1820, οι Φαναριώτες στο οθωμανικό τους 
πλαίσιο αποτελούν ένα παράδοξο για όσους εστιάζονται στην πρόοδο των 
συγκεντρωτικών και εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων, είτε τους βλέπουν 
ως απομεινάρια της διακυβέρνησης μιας παλαιότερης εποχής είτε ως αναχρο-
νιστικά στοιχεία σε μια εποχή θεσμικής επικράτησης του Τανζιμάτ. Όπως θα 
γίνει σαφές παρακάτω, οι Φαναριώτες επέδειξαν την ικανότητά τους να προ-
σαρμόζονται σε πολλών ειδών αλλαγές και να επιβιώνουν και να ευημερούν 
ακόμη και στην υποτιθέμενη νέα εποχή των μεταρρυθμίσεων.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Η υλοποίηση του ερευνητικού μου σχεδίου θα ήταν αδύνατη εάν Οθωμανοί 
ιστορικοί και μελετητές της ιστορίας από τα Βαλκάνια/νοτιοανατολική Ευρώ-
πη και τη Μέση Ανατολή δεν είχαν θέσει τα θεμέλια της έρευνας για τον ύστερο 
δέκατο όγδοο και τον πρώιμο δέκατο ένατο αιώνα.15 Παρόλο, λοιπόν, που το 
σχέδιο αυτό στηρίζεται σε μια σύνθεση του έργου τους, υιοθετεί μια ριζικά νέα 
οπτική τοποθετούμενο σ’ ένα ιστορικό σταυροδρόμι: στην περίοδο που συμβα-
τικά θεωρείται η χρονολογική τομή της οθωμανικής «παρακμής» και του «εκ-
δυτικισμού», στον χώρο μεταξύ των ελληνικών, βουλγαρικών, ρουμανικών, 
τουρκικών και αιγυπτιακών εθνικών αφηγημάτων, ακόμη και μεταξύ των ευρύ-
τερων κατηγοριών της στρατιωτικής, εθνικής, περιφερειακής (Μέση Ανατολή 
και Βαλκάνια), διεθνούς και θρησκευτικής πορείας της οθωμανικής ιστορίας. Η 
συγγραφή μιας μεταεθνικής ιστορίας της οθωμανικής διακυβέρνησης απαίτησε 
την απάλειψη μακρόχρονων διχασμών σε σχέση με τα αρχεία και την Aυτο-
κρατορία, που κυριάρχησαν στις οθωμανικές, βαλκανικές και μεσανατολικές 
σπουδές για πολλές δεκαετίες.

Ο Τζορτζ Στάινμετζ (George Steinmetz) έχει επισημάνει την ανάγκη να 
υιοθετεί η έρευνα πολλές επί μέρους θεωρητικές στρατηγικές και οπτικές προ-
κειμένου να αναλύεται κατάλληλα το κάθε συγκεκριμένο κράτος των νεότερων 
χρόνων στην πλήρη περιπλοκότητά του.16 Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 
στο ιδιαίτερο πλαίσιο της οθωμανικής διακυβέρνησης τις πρώτες δεκαετίες 
του δεκάτου ενάτου αιώνα οδηγεί σε μια νέα υβριδική θέση θέασης της οθω-
μανικής διακυβέρνησης. Οι Φαναριώτες, και οι ίδιος ο Βογορίδης, δεν δρού-
σαν μόνο μεταξύ αρχόντων και αρχομένων αλλά και μεταξύ οθωμανικού και 
εθνικού στοιχείου. Αποφασιστική, επομένως, για την κατανόηση της υβριδικής 
οπτικής τους είναι μια σύνθεση από οθωμανικές κρατικές αρχειακές πηγές και 
από ελληνόγλωσσες φαναριώτικες πηγές.

Οι σπουδαστές της οθωμανικής ιστορίας διδάσκονται συχνά ότι τα επίση-
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μα κρατικά έγγραφα στην οθωμανική τουρκική γλώσσα αποτελούν τις πλέον 
έγκυρες πηγές για την ιστορία της Αυτοκρατορίας.17 Οι πηγές σε άλλες γλώσ-
σες –ελληνική, αρμενική, λαντίνο, κουρδική ή ακόμη και αραβική– θεωρού-
νται χρήσιμες μόνο για τη μελέτη συγκεκριμένων θρησκευτικών-εθνοτικών ή 
τοπικών κοινοτήτων και όχι για την αναθεώρηση του πυρηνικού αφηγήματος 
του οθωμανικού κράτους. Αυτή η υπόθεση μπορεί να ευσταθεί εάν ερευνού-
με τα αποτελέσματα της επίσημης κρατικής πολιτικής, όπως τον τυπικό δι-
αμοιρασμό της εξουσίας ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και σε επαρχιακές ή 
κοινωνικές-επαγγελματικές ομάδες ή, ακόμη, λιγότερο τυπικές διευθετήσεις 
σε κρίσιμα οικονομικά ζητήματα, όπως η φοροσυλλογή. Ωστόσο, από πλευ-
ράς μου υποστηρίζω ότι ένας λόγος για τον οποίο μας διέφυγαν οι περίπλοκες 
πραγματικότητες της πολιτικής στην αυγή του δεκάτου ενάτου αιώνα ήταν ότι 
οι ιστορικοί παραμέλησαν τον –ταυτόχρονα εποικοδομητικό και καταστρεπτι-
κό– ρόλο των Φαναριωτών στην καθημερινή πρακτική και στην υψηλή πολιτι-
κή της Αυτοκρατορίας, όπως άλλωστε τον αξιόλογο όγκο των ελληνόγλωσσων 
πηγών καθώς και αυτών στην οθωμανική γλώσσα που άφησαν πίσω τους.

Τοποθετώντας στο κέντρο της μελέτης τον διάλογο μεταξύ των ελληνό-
γλωσσων και των πηγών στην οθωμανική, κάτι που στην ουσία δεν έχει επι-
χειρηθεί έως τώρα στα πλαίσια της οθωμανικής αυτοκρατορικής και της βαλ-
κανικής εθνικής παράδοσης, η ανά χείρας μελέτη προτείνει νέες σκοπιές στην 
οθωμανική διακυβέρνηση μιας περιόδου που η ιστορική έρευνα θεωρούσε 
για πολύ καιρό δεδομένη. Οι οθωμανικές πηγές από τα Κρατικά Αρχεία της 
Πρωθυπουργίας (Başbakanlık Devlet Arşivleri) και το Αρχείο του Παλατιού 
Τόπκαπι (Topkapı Sarayı Arşivi), καθώς επίσης από τα Κρατικά Αρχεία στη 
Ρουμανία (Archivele Statului), αποκαλύπτουν τις επίσημες λειτουργίες και 
το ιδίωμα της διακυβέρνησης στην Αυτοκρατορία. Επίσης, παρέχουν άφθο-
να στοιχεία για την άμεση εμπλοκή των Φαναριωτών στην οθωμανική δια-
κυβέρνηση και τις μεταβαλλόμενες πολιτικές πραγματικότητες στις οποίες 
έδρασαν. Οι ελληνόγλωσσες πηγές από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην 
Κωνσταντινούπολη (έστω και αν μόνο ένα μικρό μέρος τους είναι προσβά-
σιμο στους ερευνητές), τα συνταγμένα από Φαναριώτες χρονικά και η αλλη-
λογραφία μεταξύ Φαναριωτών χριστιανών διπλωματών και διερμηνέων στην 
υπηρεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δίνουν υπόσταση στις άτυπες σχέ-
σεις και διαδικασίες που επιδρούσαν ρυθμιστικά στην άσκηση της οθωμανι-
κής διακυβέρνησης της εποχής.

Η έρευνα γι’ αυτό το ερευνητικό σχέδιο απαίτησε όχι μόνο τον συγκερασμό 
των οθωμανικών-τουρκικών και ελληνόγλωσσων πηγών αλλά και την ενδε-
λεχή γνώση της μεικτής ταυτότητας των Οθωμανών Φαναριωτών μέσω του 
μοναδικού υβριδικού ιδιώματος που χρησιμοποιούσαν για τη δημιουργία και 
τη διατήρηση των διασυνδέσεων και της εξουσίας τους. Ενώ έχουμε λιγοστά, 
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εάν όχι διόλου, δείγματα προσωπικής ή ειλικρινούς αλληλογραφίας ανάμεσα 
σε μουσουλμάνους Οθωμανούς αξιωματούχους της περιόδου, η αλληλογρα-
φία μεταξύ Φαναριωτών αποκαλύπτει πιο άμεσες (και πιο ατακτοποίητες) πτυ-
χές της πολιτικής ζωής, που πρέπει να αφορούσαν και τους μουσουλμάνους 
Οθωμανούς.18 Δεδομένου ότι ήταν μεταφραστές και διερμηνείς, οι Φαναριώτες 
συχνά περνούσαν από τη μια στην άλλη κύρια γλώσσα τους –την οθωμανική 
τουρκική και την ελληνική– στη μεταξύ τους αλληλογραφία. Κατά καιρούς 
επικοινωνούσαν με μυστικό κώδικα –όπου οι αριθμοί αντιπροσώπευαν τα ελ-
ληνικά γράμματα με τα οποία μεταγράφονταν οι λέξεις της οθωμανικής τουρ-
κικής– γνωρίζοντας ότι οποιοσδήποτε εκτός του κύκλου τους δεν είχε καμιά 
πιθανότητα να καταλάβει. Άλλες φορές αυτοσχεδίαζαν ένα δικό τους σύστημα 
μεταγραφής λέξεων και φράσεων της οθωμανικής τουρκικής με το ελληνικό 
αλφάβητο (βάζοντας, για παράδειγμα, τρεις τελείες πάνω από το ελληνικό σίγ-
μα για να δηλώσουν το αραβικό/τουρκικό γράμμα shin, μιμούμενοι τις τρεις 
τελείες που αναπαριστούν το συγκεκριμένο γράμμα στο αραβικό/οθωμανικό 
αλφάβητο). Αυτές οι λεπτομέρειες είναι ουσιώδεις για να κατανοήσουμε το 
βάθος της ενσωμάτωσης που ήταν δυνατό σ’ εκείνον τον κόσμο, τον οποίο η 
ιστορική έρευνα επιχείρησε εσφαλμένα να φανταστεί και να εννοήσει είτε ως 
διακριτά ελληνικό είτε ως οθωμανικό και, ως εκ τούτου, τουρκικό.

Τα έγγραφα του Στεφάνου Βογορίδη και του γαμπρού του Κωνσταντίνου 
Μουσούρου αποτελούν θησαυρό σε ό,τι αφορά το βίωμα της οθωμανικής 
διακυβέρνησης τον δέκατο ένατο αιώνα. Το αναμφίβολα ογκώδες προσωπικό 
αρχείο του Βογορίδη δεν διασώθηκε άθικτο. Ένας βιογράφος του έγραψε: 
«Μετά τον θάνατο του Βογορίδη, το αρχείο του διασκορπίστηκε. Για περισ-
σότερο από έναν χρόνο, τα μαγαζιά στο Αρναούτκιοϊ και στο Μπεμπέκ (χω-
ριά στις όχθες του Βοσπόρου) τύλιγαν την κανέλα, το αλάτι και το πιπέρι σε 
χαρτί που προερχόταν από το αρχείο του».19 Ωστόσο, τα προσωπικά έγγραφα 
του Κωνσταντίνου Μουσούρου, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας 
του με τον Βογορίδη, διασώθηκαν και τελικά πουλήθηκαν στη Γεννάδειο Βι-
βλιοθήκη, στην Αθήνα, από Ρωμιό συλλέκτη στις αρχές της δεκαετίας του 
1970. Τα έγγραφα στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα ήταν ευρέως γνω-
στά στους μελετητές, αν και σπάνια αξιοποιημένα. Ανακάλυψα την ύπαρξη 
περίπου οκτακοσίων πρόσθετων εγγράφων στην οθωμανική τουρκική. Τα τε-
λευταία προσέδωσαν μια επιπλέον διάσταση στη μελέτη μου, τείνοντας όλα 
μαζί έναν μεγεθυντικό φακό πάνω στην καθημερινή άσκηση της οθωμανικής 
διακυβέρνησης, από τη Σάμο έως το Ιάσιο, στη Μολδαβία, και από την Κων-
σταντινούπολη έως το Λονδίνο και τη Βιέννη.20 Συνολικά δείχνουν, από τη 
μια, ότι η ευρύτερη οθωμανική ιστορία δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στο 
Αρχείο της Πρωθυπουργίας (όσο σημαντικό και πλούσιο και αν είναι αυτό) 
και, από την άλλη, ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως χωρίς τις εμπειρίες, 
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τη δράση και την οπτική της ελίτ των χριστιανών Οθωμανών, ορισμένοι από 
τους οποίους, όπως οι δραγουμάνοι και οι διπλωμάτες, για τους οποίους θα 
γίνει εκτενώς λόγος στις επόμενες σελίδες, έπαιζαν κομβικό ρόλο στις επίση-
μες (και στις ενίοτε σημαντικότερες ανεπίσημες) λειτουργίες της αυτοκρατο-
ρικής διακυβέρνησης τον δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο αιώνα.

Οι αναφορές των Βρετανών και Γάλλων προξένων είναι επίσης πολύ χρή-
σιμες σ’ αυτήν τη μελέτη, αφενός επειδή είναι γραμμένες από την πλεονεκτι-
κή θέση των εξωτερικών παρατηρητών της οθωμανικής διακυβέρνησης και 
αφετέρου επειδή ο Βογορίδης είχε τακτική επαφή μ’ αυτούς τους διπλωμάτες. 
Δείχνουν επίσης τη μεταβολή του ρόλου των διπλωματών στην Κωνσταντι-
νούπολη από παρατηρητές σε συμμετέχοντες στην οθωμανική διακυβέρνηση 
στις αρχές του 1830 – μια μεταβολή που συνιστά κρίσιμο σημείο καμπής στην 
ανάπτυξη που ακολουθεί. Τα υπομνήματα που έφευγαν από την Κωνσταντι-
νούπολη προς τους Βρετανούς και τους Γάλλους υπουργούς των Εξωτερικών 
δείχνουν πώς αντιλαμβάνονταν οι επιτόπου πρόξενοι τις αλλαγές και τις διερ-
γασίες στην οθωμανική διακυβέρνηση και αντικατοπτρίζουν τους νέους πολι-
τικούς συσχετισμούς που έμελλε να καθορίσουν τη λήψη αποφάσεων από τους 
Οθωμανούς εκείνη τη δεκαετία. Λόγω της χρήσης αυτών των πηγών, μέρος της 
ανάλυσης που ακολουθεί μπορεί να παρουσιάζει ομοιότητες με την από μα-
κρού καθιερωμένη βιβλιογραφία για το Ανατολικό Ζήτημα, κι όμως είναι μόνο 
ένα μέρος της ιστορίας όπως την αφηγούνται από τη σκοπιά τους οι Φαναριώ-
τες στα διάκενα μεταξύ του διεθνούς, του αυτοκρατορικού και του επαρχιακού 
στίβου της οθωμανικής διακυβέρνησης.

Μια σειρά από πέντε ιντερλούδια παρεμβάλλονται στο βιβλίο. Σκιαγρα-
φούν τη ζωή και τη σταδιοδρομία του Στεφάνου Βογορίδη και, την περίοδο 
μετά το 1830, εκείνες του βασικού αντιζήλου του, του Νικολάου Αριστάρχη. Η 
πορεία του Βογορίδη στην οθωμανική διακυβέρνηση (και η διαμάχη του με τον 
Αριστάρχη) είναι το νήμα της συνέχειας ανάμεσα στις μακροπρόθεσμες αλλα-
γές που ήταν ήδη σε εξέλιξη πριν από το 1821, στην αποδιοργάνωση διάφορων 
επιπέδων της στη διάρκεια της δεκαετίας του 1820 και στην αποκατάστασή 
τους στη δεκαετία του 1830, καθώς και στο αδιέξοδο του αυτοκρατορικού λό-
γου της δεκαετίας του 1850 που οδήγησε στον δεύτερο γύρο του Τανζιμάτ.

Έξι κεφάλαια εκκινούν από την προσωπική ιστορία του Βογορίδη και προ-
τείνουν ένα είδος κοινωνιολογίας της Αυτοκρατορίας για να συμπληρώσουν 
και να θέσουν το πλαίσιο της δικής του αυτοκρατορικής βιογραφίας. Το κε-
φάλαιο 1, «Οι οίκοι του Φαναρίου», εστιάζεται στην προ του 1821 άνοδο των 
Φαναριωτών, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο των Φαναριωτών εντός της οθω-
μανικής διακυβέρνησης στην αυγή του δεκάτου ενάτου αιώνα είχε, όπως οι κα-
τοικίες στη συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, μια παραπλανητικά λιτή 
πρόσοψη που έκρυβε περίπλοκες και προσοδοφόρες σχέσεις με τον ευρύτερο 
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κόσμο της διακυβέρνησης. Σ’ αυτόν τον φαναριώτικο «οίκο» διαπλάστηκε ο 
Βογορίδης και διδάχτηκε την επιχειρησιακή λογική του: έτσι, το κεφάλαιο 1 
δείχνει αφενός τη συνοχή του φαναριώτικου σχεδίου εντός της οθωμανικής 
επικράτειας και αφετέρου τους παραλληλισμούς και τις σχέσεις ανάμεσα στο 
συγκεκριμένο σχέδιο και σε άλλα ήδη επαρκέστερα διερευνημένα σχέδια μου-
σουλμάνων Οθωμανών επαρχιακών προκρίτων και μελών του σώματος των 
γενίτσαρων την ίδια εποχή.

 Το κεφάλαιο 2, με τον τίτλο «Ασταθής σύνθεση», μετατοπίζεται από 
τις δομές της ανόδου των Φαναριωτών στην εξουσία στις ενδεχομενικότητες 
της ταλανιζόμενης από την κρίση οθωμανικής διακυβέρνησης, όπως γίνονταν 
αντιληπτές από τον οίκο των Φαναριωτών. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζο-
νται διάφορα άτομα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, που οι ζωές τους ήταν 
αλληλένδετες και προσδεδεμένες, με τρόπους που συχνά μας εκπλήσσουν, 
με το σχέδιο συγκρότησης ενός νέου οθωμανικού στρατού, μεταξύ των ετών 
1791 και 1808. Υποστηρίζοντας ότι η περίοδος μετά την «αποτυχία» των με-
ταρρυθμίσεων της Νέας Τάξης δεν ήταν ακριβώς μια παύση αλλά μια ρευστή 
σύνθεση από φατρίες που είχαν αντιπαρατεθεί στο ζήτημα των μεταρρυθμί-
σεων, αποδεικνύω το επιχείρημά μου μέσα από τη σύμπτωση των συμφερό-
ντων που έφερε σε στενή συνεργασία τους Φαναριώτες και τον υψηλόβαθμο 
αυλικό Χαλέτ Εφέντη ανάμεσα στο 1808 και στο ξέσπασμα των εξεγέρσεων 
του 1821. Ήταν τα χρόνια που ο Βογορίδης εκπαιδεύτηκε, μαθήτευσε και 
εισχώρησε στα δίκτυα των Φαναριωτών: εποχή που σημάδεψε ανεξίτηλα τον 
τρόπο που αντιλαμβανόταν και προσέγγιζε την πολιτική τις επόμενες τέσσε-
ρις δεκαετίες της σταδιοδρομίας του.

Τα κεφάλαια 3 («Διπλή κατεδάφιση»), 4 («Η ανασυγκρότηση των Φαναριω-
τών και ο αγώνας για συνέχεια») και 5 («Η διπλωματία και η αποκατάσταση μιας 
νέας τάξης») συνεχίζουν να χρησιμοποιούν –και να προβάλλουν– την οπτική 
των Φαναριωτών στον ευρύτερο κόσμο της οθωμανικής διακυβέρνησης. Αυτή 
η οπτική εξακολουθεί να υπάρχει, έστω και αν η δεκαετία του 1820 έφερε την 
πτώση του οίκου του Φαναρίου και τον μετασχηματισμό των σχέσεων διακυβέρ-
νησης έως τις αρχές της δεκαετίας του 1830. Από μια άποψη πρόκειται για μια 
ματιά που προσπάθησα να είναι ενδελεχής σε μια περίοδο που δεν έχει ακριβώς 
αγνοηθεί αλλά έχει θεωρηθεί δεδομένη από τη νεότερη ιστοριογραφία: μια πε-
ρίοδο με συγκλονιστικά γεγονότα, όπως η ίδρυση του Βασιλείου της Ελλάδος, 
του πρώτου διαδόχου κράτους με βάση μιαν εθνική αρχή, η κατάργηση του ταυ-
τώνυμου στρατού της Αυτοκρατορίας και ο παρ’ ολίγον σφετερισμός του Σουλ-
τανάτου από τον Μεχμέτ Αλί από την Αίγυπτο. Αυτά τα τρία συμβάντα έδωσαν 
το έναυσμα σε τρία αποκλίνοντα ιστορικά αφηγήματα: στα εθνικά κινήματα στα 
Βαλκάνια, στον αυτοκρατορικό (στρατιωτικό) εκσυγχρονισμό και στη διαμόρ-
φωση της νεότερης Μέσης Ανατολής. Όμως για τους ανθρώπους της εποχής, οι 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ xxxiii

τρεις αυτές συγκρούσεις βιώθηκαν την ίδια ιστορική στιγμή και ερμηνεύτηκαν 
μέσα στο ίδιο πλαίσιο διακυβέρνησης.

Οι δεκαετίες του 1820 και του 1830 ήταν επίσης οι πλέον καθοριστικές –
και επικίνδυνες– περίοδοι στη ζωή και στη σταδιοδρομία του Βογορίδη, όταν 
δοκιμάστηκαν στο έπακρο, από τη μια, η αφοσίωσή του και, από την άλλη, 
οι ικανότητές του στην πολιτική και στη διπλωματία. Έτσι, το καθένα από τα 
τρία κεφάλαια καλύπτει ένα διαφορετικό επίπεδο αλλαγής. Το κεφάλαιο 3, την 
καθημερινή βία στην Κωνσταντινούπολη της δεκαετίας του 1820, που οδήγη-
σε στην πτώση του οίκου των Φαναριωτών – και εκείνου των γενίτσαρων. Το 
κεφάλαιο 4, την αποδιοργάνωση σημαντικών δομών της διακυβέρνησης και 
τις λύσεις που επινοήθηκαν από το κεντρικό κράτος για την ανασυγκρότηση 
των δομών της διπλωματίας και του στρατού με νέους τρόπους και, τέλος, το 
κεφάλαιο 5, τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής της διπλωματίας στην Κων-
σταντινούπολη, που σηματοδότησε μια νέα τάξη διακυβέρνησης τόσο στο επί-
πεδο της Αυτοκρατορίας όσο και στο διεθνές. Εάν εξεταστούν από κοινού, οι 
μεταβολές που περιγράφονται σ’ αυτά τα τρία κεφάλαια βοηθούν να εξηγηθεί 
πώς άλλαξε ο κόσμος και τι επέτρεψε σε άτομα όπως ο Βογορίδης και οι φίλοι 
του και αντίπαλοί του πριν από το 1821 να ανανεώσουν το κύρος τους και να 
επανέλθουν σε νησίδες εξουσίας στους κόλπους της οθωμανικής διακυβέρνη-
σης στη διάρκεια της δεκαετίας του 1830 και εφεξής.

Επιστρέφοντας στον Βογορίδη, το κεφάλαιο 6 («Στο μάτι του κυκλώνα») 
εξετάζει την πολιτική κρίση και, στην ουσία, κρίση του αυτοκρατορικού λόγου 
με την οποία ο ίδιος –και η Οθωμανική Αυτοκρατορία– ήρθαν αντιμέτωποι 
στις αρχές της δεκαετίας του 1850, όταν η διεθνής σύρραξη απειλούσε την 
οθωμανική επικράτεια. Η αποσύνδεση της διεθνούς, της αυτοκρατορικής και 
της θρησκευτικής πολιτικής δεν κορυφώθηκε σε οθωμανική στρατιωτική κρί-
ση, ή κρίση της επαρχιακής διοίκησης ή, έστω, του βαλκανικού εθνικισμού, 
αλλά σ’ ένα είδος κρίσης λόγου και δικαιοδοσίας σε σχέση με το καθεστώς 
των χριστιανικών Αγίων Τόπων στην οθωμανική Παλαιστίνη. Αυτή η κρίση, 
που σύντομα οδήγησε στον Κριμαϊκό Πόλεμο και, τελικά, στη διακήρυξη του 
Τανζιμάτ το 1856, ώθησε για πρώτη φορά, καθώς φαίνεται, τον Βογορίδη να 
προσπαθήσει να διεκδικήσει, ως αφοσιωμένος στην Αυτοκρατορία χριστιανορ-
θόδοξος Οθωμανός, μια θέση η οποία να μη συγχέεται με εκείνη της Ρωσί-
ας, της κατεξοχήν χριστιανορθόδοξης δύναμης, η οποία είχε αναμειχθεί στη 
διαμάχη. Η νεόκοπη ιδεολογία του έμελλε σύντομα να θαφτεί κάτω από το 
διοικητικό-πολιτικό πλαίσιο του Τανζιμάτ, που ήταν προϊόν της πολιτικής των 
Μεγάλων Δυνάμεων αλλά και των αναγκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Ωστόσο, αυτή η απόπειρα του Βογορίδη να αρθρώσει ένα είδος ιδεολογίας, που 
να τον καλύψει ώσπου να κοπάσει η καταιγίδα, είναι μια συναρπαστική ένδειξη 
του τι θεωρούνταν δυνατό στη συγκεκριμένη συγκυρία.
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Αυτό που επιδιώκω να δείξω στα κεφάλαια που ακολουθούν είναι ότι υπάρ-
χει μια ιστορία της διακυβέρνησης πριν (και εκτός) από το θεσμικό πλαίσιο και 
το πλαίσιο του λόγου που θέτει το Τανζιμάτ. Η προσέγγισή μου κατά κανέναν 
τρόπο δεν υποτιμά τη μετασχηματιστική δυναμική του ή τις τεράστιες επιπτώ-
σεις του στο επιστημικό πλαίσιο, στις θεσμικές δομές, ακόμη και στις καθη-
μερινές πρακτικές της διακυβέρνησης μετά το 1839 και, ιδίως, μετά το 1856. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το νομικό και ιδεολογικό πλαίσιο του Τανζιμάτ 
ήταν αυτό που οδήγησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία σ’ έναν κοινό πολιτικό 
στίβο με τα ανταγωνιστικά και τα συμμαχικά κράτη της Ευρώπης και, καλώς ή 
κακώς, «εισήγαγε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον νεότερο κόσμο για πρώ-
τη φορά».21 Τα όσα διαδραματίστηκαν στο πρώτο ήμισυ του δεκάτου ενάτου 
αιώνα μέσα από τα μάτια μιας ομάδας –και ενός ατόμου– θεσμικά αποκλεισμέ-
νης από την εξουσία, και ωστόσο τόσο στενά προσδεδεμένης στην οθωμανική 
εξουσία όσο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε μουσουλμανική ομάδα, είναι 
αξιοσημείωτα διότι έλαβαν χώρα πριν από την έναρξη ενός εσκεμμένου εγχει-
ρήματος ενσωμάτωσης (και τη διατύπωση ενός σχετικού λόγου). Το γεγονός 
ότι τόσο πολλές αλλαγές μπόρεσαν να συμβούν με τόσο περιορισμένο πολιτικό 
λόγο για να αρθρώσει και να περιβάλει αυτές τις αλλαγές καθιστά το επακό-
λουθο πείραμα του Τανζιμάτ ακόμη πιο σημαντικό –εξαιτίας του λόγου που το 
συνόδευσε– και λιγότερο νεωτεριστικό, δεδομένης αυτής της «προϊστορίας» 
της ενσωμάτωσης. Ιδού λοιπόν μια ιστορία της οθωμανικής διακυβέρνησης 
πριν από το τέλος του Τανζιμάτ. 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 1852

Φωτιζόμενος από της θεωρίας του ευαγγελικού λόγου1 εντελλομένου ημίν απο-
δούναι τα του Καίσαρος Καίσαρι (ειδωλολάτρι μάλιστα όντι τότε) αγαπάν τον 
πλησίον ως εαυτόν καν’ ούτος ή Σαμαρίτης ο μη δόξαζων ανάστασιν ως ημείς 
οι χριστιανοί, και ης αποφεύγειν παν ότι επιφέρη σκάνδαλον, ανωμαλίαν και 
σύγχυσιν της ανθρωπίνης κοινωνίας, όπου η θεία πρόνοια ηυδόκησεν εκ του 
μη όντος πλάσασα να μας προάγη συστελλόμενος δε πάντοτε να μη δώσω κατ’ 
εμαυτού αφορμήν δύσνοιας, ευθύνης και κατηγορίας τοις δυσυπόπτοις κατά των 
χριστιανών οθωμανοίς (υφ’ ους κρίμασιν οις οιδέ Κύριος καθυπέβαλεν ημάς) 
φιλοτιμούμενος να δώσω τοις ομογενέσι μοι χριστιανοίς παράδειγμα υποταγής τι 
και ανοχής, ώστε να μη βλασφημήται η χριστιανική ημών αγιωτάτη θρησκεία ως 
εκ της καπηλείας τινών χριστιανών δεν έλειψα πάντοτε του να προσέχω εις την 
εκτέλεσιν των επικειμένων μοι πολιτικών καθηκόντων, και να εξαγοράζωμαι και 
οικονομείν τας καιρικάς περιστάσεις άνωθεν αντιλήψει. Εάν είχον ανατροφήν 
τρυφεράν και ηδυπαθή ως οι Φαναριώται και οι εν Κωνσταντινούπολιν πλεί-
στοι των υπουργών οθωμανών, βεβαίως δεν ηδυνάμην ν’ αντέχω εις τοσούτους 
κινδύνους, και έπρεπεν ή να φονευθώ ή να φύγω ως πολλοί άλλοι ομογενείς 
μου Φαναριώται. Μη έχων δε τοιαύτην φυσικήν τε και ηθικήν ανατροφήν ότε 
κατά το 1821 έτει εξαρράγη η επανάστασις των Γραικών, ότε είμην σφριγών 
την ηλικίαν, και ότε εις τους εν Αιγύπτω κατά των Γάλλων πολέμους, και έπειτα 
πάλιν εις τα εν Ρούμελη βασιλικά κατά των Ρώσων στρατεύματα παρευρέθην, 
και ενεθαρρύνθην ως εκ των χτύπων των κανονιών και τουφεκιών εις το να μη 
αποδειλιών προς τους κινδύνους και πολέμους, ότε ενομιζόμην Ρουμελιώτης και 
Βουλγάρων ομογενής, ότε οι πασάδες και οθωμανοί εκοιμώντο πολιτικώς, και 
ότε προσεκαλούμην από Υψηλάντη και άλλους στρατηγούς της αποστασίας των 
Γραικών ίνα συνενωθώ μετ’ αυτών, εγώ διέμεινα σταθερός εις τα της υπηκοΐας 
καθήκοντά μου –άλλως μήτε η Μολδοβλαχία, μήτε η Τουρκική Ευρώπη ήθελε 

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΟΓΟΡΙΔΗ 
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μείνη εις την σημερινήν κατάστασιν της υπακοής και υπαλληλίας. Εγώ εξύπνισα 
τους παραδουνάβιους πασάδες διά να λάβωσι προηγουμένως και εγκαίρως τα 
αναγκαία πολεμικά και υπερασπιστικά μέτρα. Είπω δε και άλλο παράδοξον φα-
νησόμενον εις τους άλλως πως ανατεθραμένους και φρονούντας παρ’ ημίν τοις 
ενταύθα χριστιανοίς–

Ότε οι Γιανίτζαροι επεισήλθον ύστερον και συνέρρευσαν εις Μολδαβίαν, επί λό-
γου μεν κατά των αποστατών2, επ’ αληθεία δε’ ιν’ αντικρούσωσι επαπειλουμέ-
νην τότε εχθρικήν των Ρώσων εισδρομήν, οι δε πέραν του Προύτου αποδιοχθέ-
ντες παρ’ εμού εταιρισταί Γραικοί και έπλειστον και διέσπειρον από αντίκρυ 
πλαγίως κατ’ εμού συκοφαντίας μεταξύ των Γιανιτζάρων, ότι δήθεν ο Καϊμακά-
μης εγώ συνυπακουόμην μετά των Ρώσων, και επώλουν προς αυτούς τον σίτον 
της Μολδοβίας διά ν’ αφήσω τους Γιανιτζάρους να αποδυ[σ]πετήσουση και να 
λειποτακτήσωσιν εκ της πείνης, τότε μία τη νύκση καθ’ ην ώραν ήσαν παρ’ εμοί 
οι ουστάδες, οι προύχοντες των Γιανιτζάρων, συνηθροισμένοι διά να με ζητή-
σωσι χρηματικήν χάριν ίνα μη παραπονούνται από τον κρότον των καμπάνων 
της πολιτείας, τότε λέγω Γραικός τε άρχων και εις εμέ ειλικρινώς προσκείμενος, 
τον οποίον είχον διορίση να φυλάττη εις πρώτον, και είτι ενωτισθή και μάθη εκ 
μέρους της Βεσαραβίας, να με ειδοποιεί ώστε και γω εγκαίρως να διαρρυθμή-
σω τους εις τα παραδουνάβια μέρη διορισθέντας πασάδες, και επομένως την Υ. 
Πύλην περί των πρακτέων, έρχεται και υποψηθηρίτει εις το ους μου (παρόντων 
των ουστάδων), ότι ο Γενεράλ Ίνσοφ (Ολλανδός το γένος και πολεμικός διοι-
κητής των Ρωσσικών στρατευμάτων εν Βεσαραβία) τον επεφόρτισε να έλθη να 
με ειδοποιήση μυστικώς, ότι ο τότε πρέσβυς της Ρωσσίας Βάρων Στρογανόφ 
απεχώρισεν αιφνηδίως από Κωνσταντινούπολιν, και τα ρωσσικά στρατεύματα 
περιμένουσι από Πετρούπολιν καθ’ ώραν διαταγών ίνα διαβώσι τον Προύτον 
και διώξωσι τους Γιανίτζαρους και τα Οθωμανικά στρατεύματα, και ότι εγώ ο 
Καϊμακάμης κινδυνεύω εν τοιαύτη περιπτώσει, και ότι οι εταιρισταί Γραικοί ους 
κατεδίωξα προπορευόμενο μετά των κοζακών εις την έφοδον, θέλουν με κατα-
κερματίση, και ότι αν φύγω μετά των Γιανιτζάρων ούτοι και τους ιδίους αυτών 
Βεζυράδες φεύγοντας καταφονεύουσι και ότι έχει πληροφορίας ότι ο εν Κωνστα-
ντινούπολιν παντοδύναμος τότε χριστιανομάχος Χαλέτ Εφένδης ευκαιρίαν ζητεί 
διά να με καρατομήση, και ότι αν όμως καταφύγω εγκαίρως εις την Ρωσσίαν, 
θέλουν με τιμήση με βαθμόν Général en chef ισόβαθμον τω Καϊμακάμη του 
Σουλτάνου εις την Μολδοβλαχίαν, και η Ιμπερατορική αυλή θέλει με βραβεύση 
και αμείψη με μωσίας και εισοδήματα. Τότε εγώ πολύ διαταραχθείς και αποπέμ-
ψας τους ουστάδες επ’ άλλω λόγω ανέδραμον μετά μεγάλη θερμότητα dans un 
moment si suppreme εις τον παντοδύναμον και πανοικτήρμονα Θεόν και είπον 
εν εμαυτώ ότι, εάν η θεία πρόνοια ηυδόκει να με πλάση η να γένωμαι Ρώσσος, 
είπετο να γεννηθώ εις την Ρωσίαν. Επειδή δε επλάσθην εν Τουρκία, μέγαν λόγον 
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έχω να δώσω εις θεόν αν εξ’ αιτίας της φυγής μου εις την Ρωσσίαν ήθελον δώση 
εις τον Χαλέτην εύλογον αφορμήν διά να φονεύση πολλούς έτι χριστιανούς, διά 
να δικαιολογήση την αντιχριστιανικήν και φονικήν πολιτικήν του, και να προ-
φασίζεται ότι, αφ’ ου ο Στεφανάκης εγένετο χαΐνης, του λοιπού δεν πρέπει να 
εμπιστευθή η Υ. Πύλη εις κανένα χριστιανόν υπήκοον. Ο δε θάνατος των ορίων 
πληρωθέντων ή φύγω ή μη, πάντως επελεύσηται. Τοιαύτα αναλογισθείς επέμεινα 
και αντεπάλαιξα και τότε και ύστερον, εκολύμβησα εις τόσους κινδύνους, αλλά 
χαριτί θειά διεσώθην άχρι τούδε. Μέγας ο Κύριος, και θαυμαστά τα έργα αυτού. 
Παραλιμπάνω δ’ ενταύθα να εξιστορήσω άλλας μεγάλας, πιστάς και ενθέρμους 
εκδουλεύσεις μου από πεντήκοντα χρόνων.

Αλλ’ άραγε ο Duc de Wellington, ο σπάνιος ούτος εν τη ιστορία ανήρ κατά 
τε τας ηθικάς και τας πολεμικάς αρετάς, ο σημαντικωτάτα εκδουλεύσεις προς 
την Αγγλίαν εκπληρώσας, και αξίως εκτιμηθείς τιμηθείς παρά του έθνους αυτού 
και ζων και μετά θάνατον, αν ήτο εις την θέσιν μου, αν υπηρέτει έθνος αντιχρι-

Εικόνα 1. Πορτρέτο του Στεφάνου Βογορίδη.
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στιανόν, και του οποίου θαμβόνονται τα όμματα και απ’ αυτό το σαδακά[τ] ενός 
χριστιανού, ο φθονεί και δεν ανέχεται να πιστεύση ότι ο χριστιανός είναι και 
φρονιμώτερος και πιστότερος προ την Υ. Πύλη ο Duc de Wellington, λέγω ήθελεν 
ανθέξη ή ήθελε προσπαθήση να διασώση την Μολδαβίαν και την Ρούμελη, ήτοι 
την Τουρκίαν, εκ τας όλας τις παρεξηγήσεις και τας καταδρομές του φανατισμού 
ή όχι; Τούτο το πρόβλημά μου επεθύμουν να μοι λύση ο Mr. Canning ο αρχαίος 
και καλοκαγαθός μου φίλος.3 



}


ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Με δυσκολία κατάφερα να συμμαζέψω τον σκόρπιο νου μου όταν ήρθε η 
ώρα να μπω στο γαλάζιο και χρυσό παντού καρυδότσουφλο, που περίμε-
νε για να μεταφέρει την ακολουθία του [Δραγουμάνου] στο [Φανάρι]. […] 
Μετά την πρώτη ώθηση που μας έδωσαν από το καράβι, με κάθε χτύπημα 
των κουπιών το ανάλαφρο καΐκι μας γλιστρούσε στο νερό δίπλα σε άλλο 
μέγαρο, το καθένα πιο μεγαλόπρεπο από το προηγούμενο: κάθε νέο κτίσμα 
που αντίκριζα, πιο μεγαλειώδες από αυτό που μόλις είχα δει, μου εντυπωνό-
ταν ως η κατοικία του κυρίου μου. Ανησυχία με κυρίεψε μόλις αντιλήφθηκα 
ότι είχαμε περάσει την κομψότερη συνοικία και προχωρούσαμε προς μια λι-
γότερο εντυπωσιακή. Το βασανιστικό αίσθημα εντάθηκε όταν αποβιβαστή-
καμε σε μια ταπεινή αποβάθρα και στρίψαμε σ’ ένα βρόμικο στενοσόκακο. 
Αλλά η απόγνωσή μου κορυφώθηκε όταν μου είπαν, μπροστά σ’ ένα οίκημα 
μουντό κι ανήλιαγο, που εμφανώς κατέρρεε από την παλαιότητα και την 
εγκατάλειψη, ότι εκεί διέμενε ο [Φαναριώτης] κύριος […] Μια νέα έκπληξη 
με περίμενε μέσα. Αυτό το ικρίωμα από ελατόξυλο, με την τόσο αποθαρρυ-
ντική πρόσοψη, έκρυβε μέσα δωμάτια διακοσμημένα με όλη την αίγλη της 
ανατολίτικης μεγαλοπρέπειας. Περσικά χαλιά κάλυπταν τα δάπεδα, γενο-
βέζικα βελούδα έντυναν τους τοίχους και επίχρυσα καφασωτά κάλυπταν τα 
πανύψηλα ταβάνια. Νέφη από μεθυστικά αρώματα αναδίδονταν μέσα από 
ασημένια θυμιατήρια […] Η εμφάνιση των [Φαναριωτών] αρχόντων ήταν 
ταιριαστή με τα διαμερίσματά τους. Στο εσωτερικό τους, χάνονταν κάτω 
από τις πυκνές γούνες, τις βαρύτιμες εσάρπες, τα κοσμήματα και τα κάθε 
λογής στολίδια αλλά, όταν έβγαιναν στον δρόμο, τυλίγονταν με τραχιά, ρυ-
παρά και συχνά ξεφτισμένα ρούχα.1

Πέρα από τις οριενταλιστικές υπερβολές, από τα τέλη του δεκάτου εβδόμου αιώ-
να μέχρι το 1821 οι Φαναριώτες μετείχαν σε ένα παράδοξο εγχείρημα της Αυτο-

1



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ6

κρατορίας. Αποτελούσαν μια σύνθετη χριστιανορθόδοξη ελίτ, που αναδείχτηκε 
από τον κοινωνικοπολιτικό ιστό της οθωμανικής διακυβέρνησης. Η άνοδός τους 
στην εξουσία αντέβαινε στο θρησκευτικό δόγμα και στην πολιτική ιδεολογία 
πάνω στα οποία θεμελιωνόταν η οθωμανική διακυβέρνηση αποκλείοντας τους 
χριστιανούς από κάθε τυπική συμμετοχή στην οθωμανική κυριαρχία. Η επιτυχία 
τους στην πολιτική βοηθούσε να ξεπεραστούν (και συχνά να απαλειφτούν) οι 
εμπορικές τους καταβολές και τους συνέδεε με την οθωμανική διακυβέρνηση με 
διάφορους τρόπους: μέσω της ιδιότητάς τους ως μεταφραστών, προμηθευτών, 
φοροσυλλεκτών-κυβερνητών, διπλωματών αλλά και λόγω της σχέσης τους με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο επίσης είχε στενή 
σύνδεση με την οθωμανική διοίκηση. Οι Φαναριώτες συγκρότησαν έναν οίκο 
(και τους ιδιωτικούς τους οίκους, τα τζάκια τους) εντός της οθωμανικής επικρά-
τειας. Σε μια ταξινόμηση των ελίτ στην ανατολή του δεκάτου ενάτου αιώνα, ο 
οίκος των Φαναριωτών παρουσιάζει πολλά κοινά όχι μόνο με τη διασπορά των 
εμπόρων και των κοινωνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αυτο-
κρατορίες της εποχής αλλά, επιπλέον, με τις σημαντικότερες κοινωνικές ομάδες 
των μουσουλμάνων Οθωμανών που δρούσαν γύρω τους –και μαζί τους– στις 
επαρχίες και στο κέντρο της Αυτοκρατορίας.

Οι Φαναριώτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν κινήσει το εν-
διαφέρον των ιστορικών στον βαθμό που το έχουν κινήσει οι ελίτ των Ελλή-
νων εμπόρων στον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο, η σύγκριση με τους οποίους 
είναι, βεβαίως, δελεαστική. Οι δύο ομάδες άκμασαν ακριβώς την ίδια περί-
οδο, ενωμένες με τους δεσμούς του εμπορίου, του αίματος και της καταγω-
γής.2 Η γνωστή ιστορία των Ελλήνων εμπόρων της διασποράς με δράση από 
το Λονδίνο έως τη Μασσαλία μέσω Οδησσού, οι οποίοι συγκέντρωσαν τα 
κεφάλαια, δημιούργησαν τα πληροφοριακά δίκτυα και εισήγαγαν τις απα-
ραίτητες ιδέες για μιαν αποσχιστική επανάσταση και την εγκαθίδρυση του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, επισκιάζει το γεγονός ότι υπήρχε επίσης μια 
προσδιοριζόμενη ως ελληνική ελίτ, που ήταν προϊόν και παράγοντας της οθω-
μανικής διακυβέρνησης.3 Πρόκειται για μιαν ομάδα που μετά βίας μπορεί να 
χαρακτηριστεί μέρος της διασποράς, καθώς τα μέλη της εμπλέκονταν όλο και 
βαθύτερα στην οθωμανική διακυβέρνηση και εντοπίζονταν συγκεντρωμένα 
στην οθωμανική μητρόπολη, η οποία βεβαίως υπήρξε άλλοτε η βασιλεύου-
σα πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Φαναριώτες ούτε ανήκαν στην 
αυτοκρατορική οθωμανική δυναστεία ούτε ασπάζονταν το κυρίαρχο δόγμα 
του σουνιτικού Ισλάμ. Σε αντίθεση όμως με άλλα υπερτοπικά δίκτυα «μειο-
νοτήτων με διαμεσολαβητικό ρόλο» που συμμετείχαν ενεργά στην πολιτική 
οικονομία των κρατών τα οποία τους παρείχαν στέγη, οι Φαναριώτες είχαν 
υπερβεί τα όρια αυτού του πεδίου δράσης για να υπηρετήσουν ως λειτουργοί 
–κυβερνήτες και διπλωμάτες– του οθωμανικού κράτους, συγχέοντας εθνικό 
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και διασπορικό πλαίσιο αναφοράς. Δεν θα έπρεπε επομένως να εκπλήσσει 
(έστω και αν αγνοήθηκε έως τις μέρες μας) το γεγονός ότι οι Φαναριώτες 
εφάρμοσαν μια σειρά από στρατηγικές για να αποκτήσουν κύρος, νομιμο-
ποίηση –και πλούτο– εντός του πολιτικού πολιτισμού και της οικονομίας της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κλειδί αυτών των στρατηγικών δεν ήταν μόνο 
η επιστράτευση των οικογενειακών σχέσεων αλλά και η διατύπωση αυτών 
των σχέσεων σε ένα ιδιάζον οθωμανικό τουρκικό ιδίωμα. 

Στα νεότερα χρόνια, η σπουδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μελετά 
τους Φαναριώτες στο πλαίσιο των μιλλέτ. Παλαιότερα, το σύστημα των μιλλέτ 
–των προσδιορισμένων με βάση τη θρησκεία εθνοτήτων που αποτελούσαν τη 
βάση της οθωμανικής διοίκησης– ήταν παραδεκτό ως μια μηχανιστική εξήγη-
ση για το πώς το οθωμανικό σύστημα κατόρθωσε να διατηρήσει τους πολυ-
θρησκευτικούς πληθυσμούς των υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Ακολουθώντας 
αυτό το σκεπτικό, για μια μακρά περίοδο οι ερευνητές υποστήριζαν ότι οι μη 
μουσουλμάνοι έζησαν στη διάρκεια των αιώνων της οθωμανικής κυριαρχίας σε 
αυτόνομες κοινότητες με ελάχιστες ανταλλαγές με τον μουσουλμανικό κρατικό 
μηχανισμό. Έκτοτε όμως το σύστημα των μιλλέτ έδωσε τροφή σε πολλές δια-
μάχες μεταξύ των μελετητών της προηγούμενης γενιάς, καθώς πιο πρόσφατες 
έρευνες έχουν αποκαλύψει έναν πιο ρευστό διοικητικό μηχανισμό, υποδεικνύ-
οντας ότι δεν υπήρχε πλήρως θεσμοθετημένο πλαίσιο για τα μιλλέτ μέχρι τις 
μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα.4 Οι όροι 
αυτής της διαμάχης αντανακλούν μια προσήλωση σε επίσημους θεσμικούς και 
νομικούς ορισμούς: τέτοιοι όμως ορισμοί δεν φωτίζουν επαρκώς τις κοινωνικές 
πραγματικότητες της οθωμανικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα στις αρχές του δε-
κάτου ενάτου αιώνα, όταν σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες οι επίσημοι θεσμοί 
βρίσκονταν σε βαθύτατη κρίση. 

Κανείς δεν θα αρνούνταν ότι η θρησκευτική ταυτότητα επηρέαζε αποφασι-
στικά τη δράση και τις δυνατότητες των Φαναριωτών. Σίγουρα στο νομικό πε-
δίο υπήρχαν θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στους μουσουλμάνους, που ασπά-
ζονταν τη θρησκεία του κράτους, και στους χριστιανούς και τους εβραίους, 
που απολάμβαναν το ενδιάμεσο καθεστώς των zimmi ή των Λαών της Βίβλου, 
οι οποίοι προστατεύονταν και ταυτοχρόνως περιφρονούνταν ως υποδεέστεροι 
υπήκοοι. Είναι αναμφίβολο πως ο μηχανισμός και τα δόγματα της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας δέσποζαν στη ζωή των ορθόδοξων χριστιανών στην Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία. Πράγματι, οι Φαναριώτες πρέπει να αντιλαμβάνονταν την 
ταυτότητά τους πρωτίστως και κυρίως ως χριστιανών σε ένα κράτος όπου την 
εξουσία κατείχαν οι μουσουλμάνοι. Διότι πέραν των οικογενειακών σχέσεων 
και των περισσότερο τυποποιημένων ευκαιριών που προσέφεραν οι σπουδές 
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και αλλού, η στρατολόγησή τους στα δίκτυα 
των Φαναριωτών γινόταν χάρη στις εκκλησιαστικές διασυνδέσεις.
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Ωστόσο, πέρα από το εύρος εφαρμογής του όποιου πραγματικού ή επινο-
ημένου συστήματος των μιλλέτ, στην αυγή του δεκάτου ενάτου αιώνα σημα-
ντική μερίδα των Φαναριωτών προσπαθούσε να εδραιώσει τζάκια υπερτοπικά, 
που απλώνονταν σε διάφορες περιοχές της επικράτειας – αντίστοιχα ως προς 
τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας με εκείνα των μουσουλμάνων ομολόγων 
τους. Εάν κατανοήσουμε την άνοδο των Φαναριωτών, την εσωτερική διάρ-
θρωση των τζακιών τους, το φάσμα των διασυνδέσεων που διατηρούσαν με το 
ευρύτερο πλέγμα της οθωμανικής διακυβέρνησης, καθώς και τις στρατηγικές 
νομιμοποίησης που χρησιμοποιούσαν εντός του οθωμανικού πολιτικού πολιτι-
σμού, θα κατορθώσουμε να αναπαραστήσουμε ένα αυτοκρατορικό σχέδιο που 
ήταν επιφανειακά εφήμερο αλλά αξιοπρόσεκτα ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο 
στις αλλαγές της πραγματικότητας στο εσωτερικό του. Όπως η Βρετανική Αυ-
τοκρατορία στην Ινδία, η κλίμακα του σχεδίου της οποίας υπερέβαινε κατά 
πολύ εκείνη του σχεδίου των Φαναριωτών και των Οθωμανών ανωτέρων τους, 
στα τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα οι Φαναριώτες επιχείρησαν ακόμη και τη 
μετάβαση από τον έλεγχο του εμπορίου στον έλεγχο των εδαφών που κατείχαν 
ως γαιοκτήμονες. Εάν στην περίπτωση των Βρετανών αυτή η μετάβαση οδήγη-
σε σε έμμεση και τελικά άμεση αυτοκρατορική επικυριαρχία σε ολόκληρη την 
υποήπειρο, στην περίπτωση των Φαναριωτών οδήγησε στον διχασμό του οίκου 
τους, το 1830, ανάμεσα στο βασίλειο του ελληνικού έθνους-κράτους και σε ένα 
νέου τύπου εγχείρημα εντός των οθωμανικών γαιών. 

Με δεδομένη την αποσπασματικότητα των στοιχείων που διαθέτουμε, εί-
ναι σχεδόν ανέφικτη μια ποσοτική και ολοκληρωμένη μελέτη της πολιτικής 
εμπλοκής, ή έστω της τυπολογίας των συγγενικών δεσμών μεταξύ Φαναριω-
τών, όπως στην περίπτωση των αγιάνηδων και των γενίτσαρων. Πράγμα που 
δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι χάθηκαν τα αρχεία, αλλά επιπλέον στο ότι 
το ίδιο το φαινόμενο της ανόδου των Φαναριωτών –όπως το φαινόμενο των 
αγιάνηδων και το εύρος των ρόλων που εκ των πραγμάτων είχαν οι γενίτσαροι 
στην οθωμανική διακυβέρνηση– δεν ήταν πλήρως θεσμοθετημένο.5 Εάν οι οι-
κογένειες δημιούργησαν δίκτυα πατρωνίας που τελικά υποκαταστάθηκαν από 
θεσμούς όπως η Μεταφραστική Υπηρεσία (Tercüme Odası, ιδρ. 1833), αυτό 
το πέτυχαν με τρόπο αυτοσχέδιο, πράγμα που αντανακλούν ακόμη και τα λιγο-
στά στοιχεία που καταφέρνουμε να σταχυολογήσουμε για την τυπολογία των 
συγγενικών δεσμών.6 Έτσι, ανεξακρίβωτα στοιχεία από χρονικά της εποχής, 
προσωπική αλληλογραφία, δευτερογενείς πηγές για τις γενεαλογίες των Φα-
ναριωτών και αρχειακές πηγές του οθωμανικού κράτους, που αναφέρονται σε 
συγκεκριμένα αξιώματα και υπηρεσίες που επιτελούνταν για λογαριασμό του, 
είναι απαραίτητα για να αποτυπωθεί τόσο η ετοιμόρροπη πρόσοψη όσο και το 
πολυτελές εσωτερικό του φαναριώτικου οίκου.
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Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η ίδια η τοποθεσία της συνοικίας που αποτελούσε τη βάση της εξουσίας των 
Φαναριωτών στην Κωνσταντινούπολη αποκαλύπτει πολλά για την πολιτική 
τους αναρρίχηση: κατά πολύ εξυπηρετικό τρόπο, το Φανάρι γειτνίαζε με τις 
πολλές αποβάθρες του Κερατίου, όπου κατέφταναν στην πρωτεύουσα οι κρίσι-
μες για την ευημερία της προμήθειες. Με σκάφος, απείχε λίγο από το Τόπκαπι, 
το αυτοκρατορικό παλάτι και έδρα του Σουλτανάτου, και ακόμη λιγότερο από 
την αντικρινή ακτή του Κασίμπασα, όπου βρισκόταν ο αυτοκρατορικός ταρσα-
νάς. Οι Φαναριώτες αντλούσαν την εξουσία τους από όλα όσα επιτελούνταν σε 
αυτά τα μέρη: από τις εμπορικές δραστηριότητές τους και την ανάδειξή τους σε 
τοπικές ελίτ σε νησιά του Αιγαίου (υπό τη διοίκηση Οθωμανού ναυάρχου) και 
στην Κωνσταντινούπολη του δεκάτου εβδόμου αιώνα, από τη συσσωρευμένη 
γνώση της Ιατρικής και των ευρωπαϊκών γλωσσών, τις οποίες είχε ανάγκη το 
οθωμανικό αυτοκρατορικό σχέδιο, και από τις πολιτικές τους σχέσεις και τα 
αξιώματα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ασκούσε τη δική της εξουσία 
στους διάσπαρτους στην Αυτοκρατορία χριστιανικούς πληθυσμούς. 

Ο οίκος των Φαναριωτών οικοδομήθηκε χάρη στις αλλαγές τόσο στο τοπι-
κό πολιτικοοικονομικό τοπίο όσο και στις δομές της οθωμανικής αυτοκρατορι-
κής διακυβέρνησης ήδη από τα μέσα του δεκάτου εβδόμου αιώνα. Οι ιστορι-
κοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν από καιρό επισημάνει τη μετάβαση 
από το στρατιωτικό στο γραφειοκρατικό κράτος, όπως αυτό αναδύθηκε από 
τις κρίσεις των μέσων του δεκάτου εβδόμου αιώνα.7 Αλλαγές επήλθαν σε ανα-
ρίθμητους τομείς όπως η συλλογή και η διαχείριση των εσόδων, η επαρχιακή 
διοίκηση, το εμπόριο και ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα, ή ακόμη η καταγραφή 
των πολιτικών γεγονότων και της κυβερνητικής πρακτικής.8 Φαίνεται όμως 
πως σημαντικότερη για την ανάδυση της ελίτ των Φαναριωτών μέσα από αυ-
τόν τον μετασχηματισμό στάθηκε η Συνθήκη του Κάρλοβιτς του 1699, η οποία 
σήμανε το κλείσιμο των οθωμανικών συνόρων με την Ευρώπη, το τέλος του 
ορμώμενου από τον επεκτατισμό καθεστώτος και την πρώτη επίσημη παραχώ-
ρηση εδαφών στη Χριστιανοσύνη.9 Η συνθήκη έφερε την αναπροσαρμογή της 
οθωμανικής διπλωματίας και την αναδιοργάνωση της διοίκησης στις μεθορια-
κές περιοχές και στους πληθυσμούς τους, καθώς και στον διπλωματικό μηχανι-
σμό της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, συνέπεσε με την ανάδειξη της Ρωσίας 
ως μείζονος δύναμης και απειλής για τις οθωμανικές φιλοδοξίες αρχικά για 
επέκταση και εντέλει για πολιτική επιβίωση. Όλες αυτές οι αλλαγές μαζί δη-
μιούργησαν τις συνθήκες για τη συγκρότηση μιας φιλόδοξης ελίτ ορθόδοξων 
χριστιανών, όπως οι Φαναριώτες, που γνώριζαν από γλώσσες και από πολιτική 
και μπορούσαν επομένως να φανούν χρήσιμοι στη διπλωματική συναλλαγή με 
τα κράτη της Χριστιανοσύνης.
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Ελάχιστοι ήταν οι μεμονωμένοι Φαναριώτες και οι φαναριώτικες οικογένειες 
που κατείχαν θέσεις μεγάλης επιρροής τις δεκαετίες πριν από τη Συνθήκη του 
Κάρλοβιτς. Τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα ήταν ο Παναγιώτης Νικού-
σιος, με καταγωγή από το πρώην ενετοκρατούμενο νησί της Χίου, και ο Αλέ-
ξανδρος Μαυροκορδάτος, από ήδη επιφανή κωνσταντινουπολίτικη οικογένεια 
με ρίζες από τη Χίο.10 Η οικογένεια των Μαυροκορδάτων, όπως αρκετές άλλες 
ανερχόμενες οικογένειες Φαναριωτών στον δέκατο έβδομο αιώνα, είχε συσσω-
ρεύσει κεφάλαια από το μονοπώλιο συγκεκριμένων κρίσιμων για τον ανεφοδια-
σμό της πρωτεύουσας αγαθών όπως το αλάτι, το κρέας και τα σιτηρά. Με αυτά 
τα χρήματα εξαγόρασαν στη συνέχεια αξιώματα στον ναό του Αγίου Γεωργίου 

Ισταμπούλ/Κωνσταντινούπολη, αρχές δεκάτου ενάτου αιώνα. 
William Spepherd, Historical Atlas (New York: Henry Holt, 1911), 93
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του Πατριαρχείου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, «πρακτική που τελικά 
τους απέφερε τον πλήρη έλεγχο του Πατριαρχείου και των διάφορων λειτουρ-
γιών του».11 Σε αντίθεση με τους Ινδούς καπιταλιστές, που έστρεψαν το επενδυ-
τικό τους χαρτοφυλάκιο προς τα αποκομμένα περιφερειακά κρατικά μορφώματα 
της Αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, οι Φαναριώτες καταλάμβαναν τα νευραλγικά 
κέντρα που εξακολουθούσαν να κρατούν ενωμένη την Αυτοκρατορία: κατεξο-
χήν παράδειγμα είναι το Πατριαρχείο, στη διοίκηση του οποίου δικαιούνταν ως 
ορθόδοξοι χριστιανοί να συμμετέχουν επισήμως.12 

Φαίνεται λοιπόν πως, ενόσω οι οικογένειες καταγίνονταν με την επισώ-
ρευση πλούτου και επιρροής εντός της οθωμανικής αυτοκρατορικής επικρά-
τειας, φρόντιζαν να στέλνουν μέλη τους στο εξωτερικό, συχνά στις ιταλικές 
πόλεις, για να σπουδάσουν Ιατρική. Αυτή ήταν η περίπτωση του Παναγιώτη 
Νικούσιου, που σπούδασε στην Πάδοβα, και του Αλεξάνδρου Μαυροκορδά-
του, που φοίτησε πρώτα στο Ελληνικό Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου στη 
Ρώμη και στη συνέχεια σπούδασε Ιατρική στα πανεπιστήμια της Πάδοβας 
και της Μπολόνια. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, αμφότεροι διο-
ρίστηκαν ως διδάσκαλοι στην Πατριαρχική Σχολή και ταυτόχρονα εισήλθαν 
στην υπηρεσία του Οθωμανού μεγάλου βεζίρη ως γιατροί. Η εργασία τους 
τούς εξασφάλιζε το προνόμιο της εγγύτητας με τον μεγάλο βεζίρη, ο οποί-
ος με τον χρόνο διαπίστωσε πόσο χρήσιμη μπορούσε να του φανεί η καλή 
τους γνώση της ιταλικής στο αναπτυσσόμενο πεδίο της διπλωματίας. Παρά 
τις πολλές ομοιότητες μεταξύ τους, εδώ οι Φαναριώτες διακρίνονται για μιαν 
ακόμη φορά από τους καπιταλιστές «επενδυτές χαρτοφυλακίου» της πρώι-
μης ινδικής νεωτερικότητας: ενώ οι τελευταίοι ηττήθηκαν από τον ευρωπαϊκό 
ανταγωνισμό, οι Φαναριώτες αναρριχήθηκαν στην εξουσία χάρη στα κύματα 
των αλλαγών που προκάλεσε η ολοένα αυξανόμενη εμπορική και πολιτική 
ανάμειξη των Ευρωπαίων στην οθωμανική επικράτεια.13

Οι Φαναριώτες πρωτοπόροι Παναγιώτης Νικούσιος και Αλέξανδρος Μαυ-
ροκορδάτος ανήλθαν και οι δύο στο αξίωμα του μεγάλου δραγουμάνου στη δι-
άρκεια της θητείας του μεγάλου βεζίρη Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού (1661-1676). 
Ο ίδιος ήταν μέλος της δυναστείας στην οποία αποδίδεται η αποκατάσταση 
της οθωμανικής αυτοκρατορικής διακυβέρνησης μετά τις κρίσεις και τις εξε-
γέρσεις του δεκάτου εβδόμου αιώνα, πράγμα που αναδεικνύει δύο κομβικές 
συγκυρίες. Πρώτον, το γεγονός ότι με την αποκατάσταση των Κιοπρουλού το 
πρότυπο άσκησης πολιτικής από τζάκια στρατιωτικών-αρχόντων επεκτάθηκε, 
πέρα από το παλάτι του σουλτάνου, ανά τις οθωμανικές επαρχίες.14 Πράγματι, 
ίχνη πολλών οικογενειών επιφανών Οθωμανών μουσουλμάνων του δεκάτου 
ογδόου αιώνα –που διατηρούσαν σχέσεις με τους ουλεμάδες (ulema), δηλα-
δή τους θεολόγους-νομομαθείς, με τη γραφειοκρατία, το τοπικό εμπόριο και 
τον στρατό– αρχίζουμε να βρίσκουμε από τον ύστερο δέκατο έβδομο αιώνα.15 
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Όταν λοιπόν η κυριαρχία τους στο Πατριαρχείο τούς εξασφάλισε το μονοπώ-
λιο του αξιώματος του μεγάλου δραγουμάνου και των ανώτατων διοικητικών 
θέσεων στη Μολδαβία και στη Βλαχία (το 1711 και το 1716 αντίστοιχα), οι 
Φαναριώτες υιοθέτησαν τις πρακτικές –και την ορολογία– των δεσμών συγ-
γένειας, όπως τις εφάρμοζε ο βεζίρης τους και οι αγιάνηδες ομόλογοί τους.16

Μετά τη Συνθήκη του Κάρλοβιτς, ορισμένες ανερχόμενες φαναριώτικες 
οικογένειες βρέθηκαν στην κατάλληλη θέση ώστε να επωφεληθούν από μια 
πραγματικότητα αναμφίβολα δυσάρεστη για τα στελέχη του οθωμανικού κε-
ντρικού κράτους: το γεγονός ότι την εξουσία να υπερασπιστούν την Αυτοκρα-
τορία τη διέθεταν πλέον οι διαπραγματευτές και όχι οι στρατιωτικοί όπως πα-
λαιότερα. Οι οικογένειες αυτές όχι μόνο είχαν κοινή θρησκεία με τη Ρωσική 
Αυτοκρατορία, πράγμα που τις καθιστούσε πολύτιμες και ταυτόχρονα επικίν-
δυνες, αλλά, επιπλέον, ορισμένες ανάμεσά τους με καταγωγή από το πρώην 
ενετοκρατούμενο νησί της Χίου είχαν διατηρήσει δεσμούς με τα ιταλικά κρά-
τη και κατείχαν την ολοένα και σημαντικότερη γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών 
όπως η ιταλική και η γαλλική.17

Με την άνοδο του Νικούσιου και, αργότερα, του προστατευομένου του Αλε-
ξάνδρου Μαυροκορδάτου στο αξίωμα του μεγάλου δραγουμάνου, η διακίνηση 
πληροφοριών έγινε κομβικής σημασίας για την πολιτική επιβίωση των Φαναρι-
ωτών και η βάση για την περαιτέρω επέκταση της ισχύος τους. Τη δεύτερη δεκα-
ετία του δεκάτου ογδόου αιώνα, ο γιος του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου Νικό-
λαος ορίστηκε ηγεμόνας (τ. bey, voyvoda· ελ. ηγεμών, πρίγκηψ· σλβ. voivode, 
hospodar) αρχικά της Μολδαβίας και έπειτα της Βλαχίας, επαρχίες που οι συνε-
χείς εδαφικές διαμάχες με τις γειτονικές αυτοκρατορίες των Αψβούργων και των 
Ρώσων είχαν καταστήσει κρίσιμης σημασίας για τους Οθωμανούς. Οι επαρχί-
ες αυτές ήταν γνωστές ως Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (τ. Eflak και Boğdan, ελ. 
Μολδοβλαχία): συνόρευαν με την Αυστριακή και τη Ρωσική Αυτοκρατορία 
και περιλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Ρουμανίας.

Αυτά τα τέσσερα ανώτατα αξιώματα αποτέλεσαν τον σκελετό αυτού που 
αποκαλώ Οίκο των Φαναριωτών. Οι δύο βοεβόδες της Μολδαβίας και της Βλα-
χίας διαχειρίζονταν τη φοροσυλλογή, την επαρχιακή διοίκηση (καθώς και την 
εκκλησιαστική διαχείριση των πολλών μοναστηριών και των άφθονων εσόδων 
τους), την αστυνόμευση των αυτοκρατορικών συνόρων με τη Ρωσία και την 
Αυστρία, και τις εξωτερικές σχέσεις στη μεθόριο. Επιπλέον, από τα μέσα του 
δεκάτου ογδόου αιώνα και μετά, οι βοεβόδες αυτών των δύο επαρχιών συμβάλ-
λονταν με ειδικές συμφωνίες με τον σουλτάνο για να προμηθεύουν με ολοένα 
και περισσότερα σιτηρά και κρέας την αυτοκρατορική πρωτεύουσα και, εν και-
ρώ πολέμου, τον οθωμανικό στρατό.18 Ως φοροσυλλέκτες-κυβερνήτες αυτών 
των πριγκιπάτων, προσεταιρίστηκαν και παντρεύτηκαν μέλη της τοπικής ρου-
μανόφωνης τάξης των βογιάρων γαιοκτημόνων, διασφάλισαν στον οθωμανικό 



ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 13

στρατό και στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη τον κρίσιμο ανεφοδιασμό σε 
τρόφιμα και διατήρησαν στενές σχέσεις πατρωνίας με τους ιδιαίτερα ισχυρούς 
σ’ αυτές τις επαρχίες θεσμούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο δραγουμάνος της Αυλής ήταν ο σύνδεσμος με-
ταξύ των Ευρωπαίων απεσταλμένων και του σουλτάνου και του στενού του 
κύκλου, καθώς επίσης μεταξύ του Πατριαρχείου (και της κερδοφόρας εκκλη-
σιαστικής διοίκησης σε όλη την επικράτεια) και της Αυλής.19 Ο δραγουμάνος 
του στόλου, το τελευταίο αξίωμα που δημιουργήθηκε για τους Φαναριώτες, 
ήταν δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον καπουδάν πασά (τον Οθωμανό ναύαρχο) 
και εκ των πραγμάτων διοικητής πολλών νησιών του Αιγαίου και παράκτιων 
περιοχών στην Ανατολία. Επιπλέον, είχε την ευθύνη των ναυτικών επιχειρή-
σεων, συμπεριλαμβανομένης της ναυπήγησης των σκαφών και των πολεμικών 
συγκρούσεων. Οι υποψήφιοι διερμηνείς έπρεπε να κατέχουν πλήρως τις ευρω-
παϊκές γλώσσες (συνήθως την ιταλική και τη γαλλική), καθώς και τις elsine-i 
selase, τις τρεις γλώσσες που συνέθεταν την οθωμανική γλώσσα, δηλαδή την 
αραβική, την περσική και την τουρκική.20

Τέλος, υπήρχαν και άλλα σημαντικά αξιώματα δραγουμάνου όχι τόσο 
θεσμοθετημένα, όπως αυτά των δραγουμάνων του Διβανίου και του στό-
λου. Μεταξύ αυτών ήταν το αξίωμα του δραγουμάνου του αυτοκρατορικού 
στρατού (tercüman-ı ordu-yu Hümayun) και του δραγουμάνου του Μοριά 
(mora tercümanı).21 Πρόκειται για θέσεις που επέτρεπαν στους Φαναριώτες 
να διευρύνουν τα δίκτυα πατρωνίας τους αφενός στους οθωμανικούς στρα-
τιωτικούς κύκλους και αφετέρου σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, η 
καθεμιά με τις εντόπιες αντιμαχόμενες ελίτ της. Με αυτή τη διασύνδεση των 
δικτύων πατρωνίας, στην ουσία λίγα χώριζαν τους μοναχούς στο όρος Σινά, 
τους εμπόρους στην Ανατολία, τους διπλωμάτες στην Κωνσταντινούπολη, 
τους στρατιώτες στον Δούναβη, τους ναυτικούς στο Αιγαίο, τους διοικητές 
στον αυτοκρατορικό ταρσανά και στο νομισματοκοπείο, και τους γραφείς 
στο Βουκουρέστι. Δεν υπονοώ ότι όλοι αυτοί ήταν οι ίδιοι Φαναριώτες (για 
παράδειγμα, οι μοναχοί και οι ναυτικοί δεν ήταν), αλλά επισημαίνω το τερά-
στιο φάσμα των επαφών που ήταν εφικτές μέσω των δικτύων των Φαναρι-
ωτών στα εδάφη που σήμερα ονομάζουμε Βαλκάνια, νησιά του Αιγαίου και 
Ανατολία, καθώς και στα κέντρα του εμπορίου, στις εκκλησίες και στις μονές 
της Αιγύπτου, της Συρίας και της Παλαιστίνης. Εάν, λόγου χάρη, κάποιος 
Φαναριώτης χρειαζόταν πληροφορίες ή αγαθά από ένα μοναστήρι, όπως αυτό 
της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, η επικοινωνία εξασφαλιζόταν μέσω των πολ-
λών μονών υπό φαναριώτικο έλεγχο που διατηρούσε η μονή της Αγίας Αικα-
τερίνης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα σκοπών 
και επιδιώξεων εξυπηρετούνταν έτσι χάρη στην κινητοποίηση των δεσμών 
της συγγένειας και της πατρωνίας μεταξύ αυτών των ομάδων, είτε το όφελος 
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ήταν προσωπικό είτε κρατικό, καθώς με το πέρασμα του χρόνου η διάκριση 
μεταξύ των δύο γινόταν ολοένα πιο ασαφής.

ΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ

Ο Διονύσιος Φωτεινός, μεσαίου επιπέδου Φαναριώτης κρατικός λειτουργός 
τις πρώτες δύο δεκαετίες του δεκάτου ενάτου αιώνα, μας προσφέρει μια 
άποψη της κοινωνικής σύνθεσης και των εσωτερικών διεργασιών στα δί-
κτυα των Φαναριωτών –ή μια περιήγηση στα πολυτελή ενδότερα του οίκου 
των Φαναριωτών– στο τρίτομο έργο του Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν 
Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας, που εκδόθηκε το 1818-1819, λίγους 
μήνες προτού ξεσπάσουν οι εξεγέρσεις των Ελλήνων Εταιριστών εναντίον 
του οθωμανικού Σουλτανάτου. Αποτελεί την πληρέστερη –και υστερότερη– 
παρουσίαση του οίκου των Φαναριωτών, γραμμένη από ένα μέλος του και 
απευθυνόμενη στα υπόλοιπα. 

Για την ακρίβεια, ο Φωτεινός συνέγραφε δύο ιστορικά έργα στον ελεύθερο 
χρόνο του. Το ένα, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ήταν μια ιστορία των Οθωμα-
νών σουλτάνων από τον Μεχμέτ Β΄ έως τον Μαχμούντ. Το άλλο ήταν η τρίτομη 
Ιστορία της πάλαι Δακίας που ήδη αναφέρθηκε.22 Εκ πρώτης όψεως, η χρήση 
του όρου Δακία στον τίτλο του έργου με θέμα τη Μολδαβία, τη Βλαχία και την 
Τρανσυλβανία ξενίζει, μια που το όνομα αυτό δεν αναφέρεται στην οθωμανική 
οροθέτηση της περιοχής ούτε σε κάποιον εθνικό προσδιορισμό αλλά σε μια 
ρωμαϊκή διοικητική επονομασία. Όμως επίσης απηχεί το «Ελληνικό Σχέδιο» 
της Μεγάλης Αικατερίνης, αυτοκράτειρας της Ρωσίας (καθώς και του Αψβούρ-
γου αυτοκράτορα Ιωσήφ Β΄), λίγες δεκαετίες νωρίτερα, για τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου βασιλείου της Μολδοβλαχίας με αυτήν την ονομασία.23 Η αναφο-
ρά στη Δακία στον τίτλο της ιστορίας του Φωτεινού, όπως και το περιεχόμενο 
ενός μεγάλου μέρους της, όχι μόνο μαρτυρά την τάση προς τον κλασικισμό, 
που χαρακτήριζε τους καλλιεργημένους συγκαιρινούς του στον Βορρά και στη 
Δύση, αλλά επιπλέον αποκαλύπτει μια πολύπλοκη φαντασίωση που, ωστόσο, 
μόλις είχε αρχίσει να προβάλει. Ήταν μια φαντασίωση που τροφοδοτούνταν 
από την ανάμειξη των Φαναριωτών στην οθωμανική διακυβέρνηση αλλά δεν 
ήταν εθνική, με την έννοια που θα αναδυόταν στη διάρκεια του δεκάτου ενάτου 
αιώνα, ούτε απλώς το όραμα μιας χριστιανορθόδοξης κοινοπολιτείας για ένω-
ση με τη Ρωσία και αναβίωση του Βυζαντίου. 

Ένα κλειδί για την κατανόηση του ορίζοντα που ατενίζει ο Φωτεινός απο-
τελούν οι πολλαπλές σημασίες του όρου Ρωμιός (Rum), που δηλώνει τους Ρω-
μαίους (και κατ’ επέκταση αυτούς που θα αποκαλούσαμε Βυζαντινούς), καθώς 
και τους ορθόδοξους χριστιανούς υπηκόους του Οθωμανού σουλτάνου. Ο ίδιος 
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όρος απαντά ως γεωγραφικός προσδιορισμός στην αραβική και στην περσική 
γλώσσα για να δηλώσει την περιοχή που σήμερα αποκαλούμε Ανατολία, και 
επίσης στην οθωμανική για να δηλώσει τα σημερινά Βαλκάνια (Rumeli, Ρω-
μυλία). Φαίνεται λοιπόν ότι ο Φωτεινός και, κατά πάσα πιθανότητα, οι άλλοι 
Φαναριώτες έπαιρναν στα σοβαρά τη σύνδεση με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
και υπονοούσαν ότι η κληρονομιά τους δεν ήταν βυζαντινή (με την ελληνική 
εθνική έννοια) αλλά ρωμαϊκή, αληθινά αυτοκρατορική. Μελετώντας παράλλη-
λα ένα απόσπασμα από το έργο Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που 
έγραψε στις αρχές του δεκάτου ογδόου αιώνα ο πρωτο-Φαναριώτης Ντιμίτρι 
Καντεμίρ υπό τον τίτλο «Η μεγαλοψυχία του Μωάμεθ», αρχίζουμε να αντιλαμ-
βανόμαστε τις εγγενείς εσωτερικές συνδέσεις που συνεπαγόταν το ανήκειν σε 
μια αυτοκρατορία που είχε αναμείξει ρωμαϊκά, ελληνικά και οθωμανικά ισλα-
μικά στοιχεία: «Γιατί εγώ δεν ονομάζω Γραικούς αυτούς που έχουν γεννηθεί 
στη Γραικία, αλλά αυτούς που έχουν υιοθετήσει τη γραικική Παιδεία και τους 
Θεσμούς της. Όπως ορθά επισημαίνει ο Ισοκράτης σε έναν από τους Πανηγυ-
ρικούς του, “μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή 
τους της κοινής φύσεως μετέχοντας”».24

Με τους «Ρωμιούς» λοιπόν να ατενίζουν αυτούς τους ορίζοντες, είναι λογι-
κό ο Φωτεινός να αφηγηθεί την ιστορία της Δακίας ως μιας γεωγραφικής οντό-
τητας και μιας διοικητικής περιφέρειας που κατοικήθηκε και κυβερνήθηκε από 
διαδοχικές ομάδες στην πάροδο του χρόνου και όπου οι Οθωμανοί δεν ήταν 
φυσικοί κυρίαρχοι αλλά ούτε παρείσακτοι ξένοι. Αρχίζει την εξιστόρησή του 
από την πρώτη κατοίκηση της περιοχής, όπως την αφηγούνται οι ιστορικοί του 
τετάρτου αιώνα π.Χ. Όταν πλέον στον τρίτο τόμο, που αρχίζει από την ίδρυση 
του Πριγκιπάτου της Μολδαβίας τον δέκατο τέταρτο αιώνα και καλύπτει όλη 
την οθωμανική περίοδο (από τον δέκατο τέταρτο έως τον δέκατο ένατο αιώνα), 
φτάνει στα γεγονότα και στις ηγεμονίες των οποίων υπήρξε ο ίδιος μάρτυρας, 
οι περιγραφές είναι, όπως αναμένεται, πιο λεπτομερείς και η παρουσίαση της 
οθωμανικής και της φαναριώτικης πολιτικής πιο πολύπλοκη. Μπορεί να πει 
κανείς πως θυμίζει την πραγματιστική άποψη περί πολιτικής εξουσίας, που 
αναπτύσσει τον δέκατο πέμπτο αιώνα ο Κριτόβουλος στο έργο του Ξυγγραφή 
Ιστοριών με θέμα τη ζωή του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή. Στο έργο αυτό ο Βυ-
ζαντινός λόγιος, που μεταστράφηκε σε υμνητή και ιστορικό των Οθωμανών, 
τους παρουσιάζει ταυτόχρονα ως διαδόχους των Ρωμαίων (Βυζαντινών) και ως 
αναλόγους των Ρωμαίων στη θριαμβευτική κατατρόπωση των Ιουδαίων:

Ποιος δεν γνωρίζει ότι από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος η βασιλική 
ή η ηγεμονική εξουσία δεν παραμένει πάντοτε στον ίδιο λαό ούτε πε-
ριορίζεται σε μία φυλή ή σε ένα έθνος; Όπως οι πλανήτες, η εξουσία 
περιφέρεται από έθνος σε έθνος και από τόπο σε τόπο διαδοχικά, πάντα 
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αλλάζοντας και πάντα μεταβαίνοντας, άλλοτε από τους Ασσύριους, τους 
Μήδες και τους Πέρσες και άλλοτε από τους Έλληνες και τους Ρωμαί-
ους, και εδραιώνεται ανάλογα με τους καιρούς και τις εποχές σε έναν 
τόπο όπου δεν ξαναγυρνά ποτέ. […] Άρα δεν εκπλήσσει καθόλου ότι 
τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και τα υπομένουμε τώρα, και οι Ρωμαίοι 
[Βυζαντινοί] χάνουν την εξουσία και την ευημερία τους, που μεταφέρο-
νται σε άλλους όπως μεταφέρθηκαν σε εκείνους από κάποιους τρίτους, 
κι έτσι διατηρείται εσαεί η ίδια φύση και η τάξη των πραγμάτων […] Το 
ίδιο αποδέχεται ο Ιώσηπος ο Εβραίος στο βιβλίο του για την άλωση της 
Ιερουσαλήμ. Επαινεί την ικανότητα και την ανδρεία των Ρωμαίων, τους 
οποίους εκθειάζει με ειλικρίνεια στη μελέτη του.25

Σχετικά με τους άμεσους ορίζοντες των Φαναριωτών στις αρχές του δεκάτου 
ενάτου αιώνα, ένα από τα πολλά διαφωτιστικά στοιχεία στο έργο του Φω-
τεινού για τη Μολδοβλαχία είναι ο κατάλογος «φιλοκάλων και φιλομούσων 
συνδρομητών» που προηγείται της εξιστόρησής του.26 Αυτός ο κατάλογος 
συνδρομητών όχι μόνο καταχωρίζει τους συγκεκριμένους –Φαναριώτες– 
αναγνώστες του Φωτεινού, αλλά επίσης συνεισφέρει με αυτή την καταχώ-
ριση σημαντικά στοιχεία για τις πολυπλοκότητες μέσα στη σφαίρα της ορ-
θόδοξης Χριστιανοσύνης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ως συνδρομητής 
εμφανίζεται και ο Στέφανος Βογορίδης, στο απόγειο τότε της προ του 1821 
φαναριώτικης σταδιοδρομίας του. Ο Βογορίδης και ο Φωτεινός είχαν φοιτή-
σει στην Ηγεμονική Ακαδημία του Βουκουρεστίου (που είχε αναδιοργανω-
θεί στις αρχές του δεκάτου ογδόου αιώνα από τους Μαυροκορδάτους, τους 
Φαναριώτες πρωτοπόρους) αμφότεροι ως μαθητές του Λάμπρου Φωτιάδη. 
Αργότερα υπηρέτησαν μαζί στη διοίκηση της Μολδοβλαχίας. Ο Βογορίδης 
αναφέρεται στο βιβλίο ως άρχων μέγας ποστέλνικος (υπουργός των Εξωτερι-
κών) της Μολδαβίας, μαζί με άλλους οκτώ.

Στον κατάλογο των συνδρομητών, εκτός από τον Βογορίδη, βρίσκουμε 
πολλούς που αργότερα πολέμησαν για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, καθώς 
επίσης, κατά ακόμη πιο εντυπωσιακό τρόπο, ίχνη της διαδικασίας κοινωνικο-
ποίησης και αφομοίωσης στον φαναριώτικο –και κατ’ επέκταση οθωμανικό– 
πολιτικό πολιτισμό, στον οποίο μετείχε ο ίδιος και πολλοί άλλοι. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει περίπου τριακόσια πενήντα άτομα, ταξινομημένα σε σαράντα 
κατηγορίες, τα οποία συνθέτουν από κοινού το κοινωνικοπολιτικό πορτρέτο 
της ομάδας που αποκαλώ Φαναριώτες στα 1810. Η εικόνα που προκύπτει απο-
καλύπτει ταυτότητες και διαφορές μέσα στον κόσμο των χριστιανών ορθόδο-
ξων Οθωμανών υπηκόων, αλλά και ανάμεσα στον χριστιανορθόδοξο κόσμο 
και στον ευρύτερο οθωμανικό που τον εμπεριείχε.

Οι συνδρομητές κατατάσσονται σε κατηγορίες με κριτήριο τη διοικητική 




