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ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ*

Μνήμη Κωνσταντίνου Ταχιντζή, ίατροϋ 
(Κωνσταντινούπολη 1940- ’Αθήνα 1997)

Τρία Ιδεολογικά ρεύματα άποτυπώθηκαν, κατά κύριο λόγο, επί τού πολυε
θνικού Ιστού της οθωμανικής κοινωνίας προς τήν ανατολή τού 20οΰ αιώ
να: α) ό Πανισλαμισμός, ό όποιος έπεδίωκε να άναδείξει τόν σουλτάνο-χα- 
λίφη ώς τόν πραγματικό αρχηγό τών μουσουλμάνων καί ως επικεφαλής 
τού ιερού πολέμου εναντίον τών αντιπάλων τού ισλαμισμού· β) ό Παντου- 
ρανισμός, ιδεολογία Τουρκομάνων διανοουμένων εξόριστων άπό τή Ρωσία, 
ό όποιος καλλιεργούσε τό όραμα τής άναβίωσης τού κράτους τού Τζενγκίζ- 
Χάν καί τής ένωσης όλων τών Τούρκων μέ τήν εξάλειψη τών μή μουσουλ
μανικών κοινοτήτων τής οθωμανικής επικράτειας καί γ) ό Όθωμανισμός, ό 
όποιος πρέσβευε τή νομιμοφροσύνη πρός τόν εκάστοτε εκπρόσωπο τής δυ
ναστείας τού Όσμάν καί τήν κατάργηση τών διακρίσεων σέ βάρος τών 
αλλοθρήσκων, άποψη τήν όποια θά ενστερνίζονταν άργότερα καί οί φιλε
λεύθεροι οπαδοί τής συνταγματικής μοναρχίας.

’Αναλυτικότερα, οί προγραμματικές άρχές τού ρεύματος τών Νέων 
’Οθωμανών διακήρυτταν: α) τήν ισότητα τών μελών τής ’Οθωμανικής Κοι
νότητας (Ummet-i Osmaniye) καί τήν κατοχύρωση τών ελευθεριών καί τών 
δικαιωμάτων τους· β) τή συσπείρωση τών μελών τής Κοινότητας μέ τήν 
καλλιέργεια μιας κοινής πατριωτικής συνείδησης· γ) τή μετατροπή τού 
οθωμανικού πολιτεύματος σέ συνταγματική μοναρχία.' Έν τούτοις, ή σύ- * 1

* Τό κείμενο αυτό αποτελεί πληρέστερη μορφή άνακοίνωσης στό Διεθνές Συνέδριο 
"Ελληνες καί ’Αρμένιοι στην ΝΑ Ευρώπη καί τή Μικρά ’Ασία κατά τόν 19ο καί 20ό 
αιώνα: Ζητήματα συμβίωσης καί έπιβίωσης, πού διοργανώθηκε άπό τό "Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίμου καί τό Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί διεξήχθη 
στή Θεσσαλονίκη άπό 31.10-2.11.1994.

1. Βλ. Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought. A Study in the Modernization
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ζεύξη συστατικών στοιχείων της δυτικής πολιτικής κοινότητας (ατομικά δι
καιώματα καί ελευθερίες, συντεταγμένη πολιτική εξουσία) μέ βασικές αρχές 
καί αντιλήψεις του ισλαμισμού ώς προκρίματος πολιτισμικής άναστύλωσης 
του καταρρέοντος αύτοκρατορικού οικοδομήματος, παρέμεινε ένα ευφάντα
στο έγχείρημα των Νέων ’Οθωμανών μετά τήν πρόωρη διάλυσή τους άπό 
τή χαμητική απολυταρχία. Ό Όθωμανισμός ύπονομεύθηκε γρήγορα άπό τό 
διάδοχο νεοτουρκικό κίνημα, τό όποιο, άν καί στηρίχθηκε στήν ίδια περί
που κοινωνική βάση, αναζήτησε τή σύζευξη τής ιδιότητας τού πιστού τού 
Ίσλάμ μέ τήν εθνική ταυτότητα τού Τούρκου.2 Παρ’ ότι τό σύνταγμα τού 
1908 κατοχύρωνε τήν ίσοπολιτεία μεταξύ των λαών τής Αύτοκατορίας 
άποσπώντας τον ενθουσιασμό καί τήν υποστήριξη τών εθνοτήτων, τις ό
ποιες παρέσυραν δηλώσεις τών ήγετών τών Νεοτούρκων περί «αδελφών 
όθωμανών μέϊσα δικαιώματα»,3 κατ’ ουσίαν, τό νεοτουρκικό κίνημα άποτέ- 
λεσε τή συνέχεια τής μεταρρυθμιστικής παράδοσης τού 19ου αιώνα, ή 
όποια άποσκοπούσε στή διατήρηση τής ακεραιότητας τής Αυτοκρατορίας 
μέ μία μεθοδική επιχείρηση κατίσχυσης τού τουρκικού γένους.4

Ή έλληνοοθωμανική προοπτική, ή οποία είχε αρχίσει να διαγράφεται 
μετά άπό τις επιπτώσεις τού Κριμαϊκού Πολέμου, νομίζω ότι αποτελεί, εν

of Turkish political ideas, ΓΙρίνστον, Νιού Τζέρσι 1962, Ιδίως σσ. 10-80· Niyazi Berkes, The 
development of secularism in Turkey, Μόντρεαλ, 1964, σσ. 208-214 (στήν τουρκική έκδοση: 
Türkiye’de Çagda§ia§ma, Κωνσταντινούπολη â.ë., σσ. 277-297)· Hilmi Ziya Ulken, 
Tlirkiye’de çagdaç düÿlince tarihi, Κωνσταντινούπολη Μ979, σσ. 53-67.

2. Βλ. τή χρήση τής έννοιας τού «έθνοκρατισμοϋ» άναφορικά προς τήν ιδεολογία καί 
τήν πολιτική τών Νεοτούρκων άπό τον Μιλτ. Χριστοδουλίδη, Τό Σύνταγμα έν Τουρκίμ 
καί τά προνόμια τοϋ Ελληνισμού, ’Αθήνα 1908, σ. 9.

3. Βλ. A. X. Χαμουδοπούλου, Ή Νεωτέρα Φιλική 'Εταιρεία ÇΑγνωστοι σελίδες τής 
’Εθνικής μας Ιστορίας). Ίων Δραγονμης - 'Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαϊδης - Γεώρ
γιος Μπονσιος, ’Αθήνα 1946, σ. 9: «Όταν ήλθαν οί Νεότουρκοι έκήρυξαν τό Ευαγγέλιο 
τής συναδελφώσεως. Ό Έμβέρ Βέης, ένας άπό τούς άρχηγούς τής Έπαναστάσεως, έκή- 
ρυξε σ’ ενα λόγο του: ‘Δέν υπάρχουν πιά Έλληνες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Μουσουλμά
νοι. Κάτω άπό τόν αύτό γαλανό ουρανό εΐμεθα όλοι ίσοι. Καυχόμαστε δτι είμαστε 
’Οθωμανοί’».

4. Γιά τό κίνημα τών Νεοτούρκων ή επιστημονική συμβολή άφορά κυρίως στους 
Feroz Ahmad, The Young Turks. The Committee of Union and Progress in Turkish Politics 
1908-1914, 'Οξφόρδη 1969· Eric Jan Zürcher, The Unionist Factor. The Role of the 
Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement, 1905-1926, Λέιντεν 
1984 καί §erif Mardin, Jön TUrkierin siyasi fikirleri, 1895-1908, Κωνσταντινούπολη 1989. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ή μή όλοκληρωμένη έργασία τού Μ. Sükrü Hanioglu, Bir 
Siyasal örgiit Olarak Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkliik (1889-1902), Κων
σταντινούπολη [1985;]. Ώς πρός τά πραγματολογικά του στοιχεία, παραμένει πάντοτε 
χρήσιμο τό βιβλίο τού Ahmet Bedevi Kuran, Inkilâp tarihimiz ve «Jön Tiirkler», Κωνσταν
τινούπολη 1945. Ό Yakup Kadri Karaosmanoglu, στό Ιστορικό του μυθιστόρημα Hiikiim 
Gecesi, Κωνσταντινούπολη 21987 άποκαλύπτει άρκετές πτυχές τής παρασκηνιακής δρά
σης τής όργάνωσης.
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πολλοΐς, τήν άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Έδινε μίαν εύλογη απόκριση 
στον έλλαδικό μεγαλοϊδεατισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα καί τήν ελληνική 
εκδοχή του δόγματος ακεραιότητας τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ώς 
πολιτική βούληση, ό Έλληνοοθωμανισμός καταδείκνυε τήν πρόθεση του ελ
ληνικού στοιχείου να συμβιβαστεί μέ τον εκπολιτιστικό προορισμό τού Ταν- 
ζιμάτ καί να άξιοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις, συγκαλύπτοντας άφ’ ετέρου 
καί μέ επιδέξιο τρόπο, τις μή εξαιρετέες προσδοκίες για τήν επικράτηση 
τών Ελλήνων στήν ’Ανατολή.

’Αρκετούς εκφραστές τού ελληνοοθωμανικού ’ιδανικού στέγασε ή «Όργά- 
νωσις Κωνσταντινουπόλεως» τών ’Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη καί 
’Ίωνος Δραγούμη, ή όποια ιδρύθηκε αρχικά για να αντιμετωπίσει, μέσα 
άπό τήν οθωμανική πρωτεύουσα, τή βουλγαρική διείσδυση στή Μακεδονία 
καί τή Θράκη καί στή συνέχεια άφοσιώθηκε στήν επινόηση τής μεταμόρφω
σης τής Αυτοκρατορίας σέ ένα πολυεθνικό κράτος, όπου ή ισότητα καί ή 
αδελφότητα θά επικρατούσαν χάριν τών πολιτιστικών δεσμών καί τού κοι
νού πεπρωμένου τών λαών τής ’Ανατολής.5 Ή ’Οργάνωση διέθετε βεβαίως 
καί τό «’Ιδανικόν» της —προσγραφόμενο κυρίως στον έθνοκεντρικό ’ιδεαλι
σμό τού Δραγούμη— δηλαδή, τήν χάριν τής ευφυΐας, τής δημιουργικής του 
φαντασίας καί τής δραστηριότητάς του υπερίσχυση τού ελληνικού στοιχεί
ου στο «’Ανατολικόν Κράτος».6

Στό οθωμανικό σύνταγμα τού 1908, τό όποιο θά κατοχύρωνε τήν ίσοπο- 
λιτεία μεταξύ τών millet τής Αυτοκρατορίας, άνεΰρε ή ’Οργάνωση τό πολι
τικό βάθρο για τήν κατάστρωση τών σχεδίων της. Έφ’ όσον τό νέο καθε
στώς εμφορείτο άπό ιδέες για τή συνεργασία τών λαών τής ’Ανατολής, δη- 
μιουργούντο προϋποθέσεις γιά τήν επίτευξη τής ευρύτερης συμμετοχής 
στήν οθωμανική διοίκηση τού ελληνικού στοιχείου,7 τό όποιο αντιπροσώ
πευε σημαντικό τμήμα τού πληθυσμού καί διέθετε υπολογίσιμη οικονομική 
επιφάνεια. Γιά τήν επιτυχέστερη ενσωμάτωσή της στό οθωμανικό πολιτικό 
καί κοινωνικό γίγνεσθαι ή ’Οργάνωση έπεδίωξε βεβαίως τή μύηση τών κα

5. Βλ. Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, επιμέ
λεια: Θάνος Βερέμης - Κατερίνα Μπούρα, Άθήνα-Γιάννινα 1984, σ. 61. Πρβλ. N. Nico- 
laidès, Les Grecs et la Turquie, Βρυξέλλες 1910, σ. 138. Βλ. έπίσης A. J. Panayotopoulos, 
«The ‘Great Idea’ and the vision of Eastern Federation: A propos of the views of 1. Dragoumis 
and A. Souliotis-Nicolaidis», Balkan Studies 21/2 (1980), σσ. 331-365, καί Θάνος Βερέμης, 
«Άπό τό εθνικό κράτος στό έθνος δίχως κράτος. Τό πείραμα τής ’Οργάνωσης Κωνσταν
τινουπόλεως», Εθνική ταυτότητα καί εθνικισμός στή νεότερη Ελλάδα, ’Αθήνα 1997, σσ. 
27-52.

6. Βλ. Ά. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, δ.π., σσ. 62-64· A. X. Χαμουδοπούλου, dur., σ. 10. 
Πρβλ. Charles Bigot, Grèce-Turquie-LeDanube, Παρίσι 1886, σσ. 269-271.

7. Έπ’ αυτού βλ. τό πλέον κατατοπιστικό άρθρο του Άλέξη Άλεξανδρή, «Οί "Ελλη
νες στήν υπηρεσία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1850-1922», Δελτίον τής Ιστορικής 
καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος 23 (1980), σσ. 365-404.
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ταλλήλων προσώπων, όπως δημοσιογράφους, μέλη συλλόγων, εκκλησιαστι
κούς επιτρόπους κ.λπ. «Διά να έχη δέ ενα φανερόν αντιπρόσωπον της πο
λιτικής της», όπως μάς αναφέρει ό Σουλιώτης, «έσύστησε τόν ‘’Οθωμα
νικόν Πολιτικόν Σύνδεσμον Κωνσταντινουπόλεως’». ’Αργότερα, τόν ’Απρί
λιο τού 1910, ως συνέπεια τής απαγόρευσης ίδρυσης πολιτικών συλλόγων 
μέ Ιδιαίτερη εθνική απόχρωση, ό κομματικός αύτός σχηματισμός μετονομά
σθηκε σέ «Συνταγματικό Πολιτικό Σύνδεσμο». Τά ιδρυτικά καί πλέον ενερ
γητικά μέλη του ήταν μυημένοι τής ’Οργάνωσης. Πρόεδρος έξελέγη ό ια
τρός Άλέξ. Καμπούρογλου, ενώ ως μέλη τού διοικητικού συμβουλίου άνα- 
δείχθηκαν οί Σ. Καζανόβας, Χρ. Χαραλαμπίδης, I. Βαλαλάς, Άλέξ. Σινιό- 
σογλου κ.ά.8

Έν μέσιρ τών κλυδωνισμών τού Βαλκανικού Πολέμου τά ηνία τού Συν
δέσμου άνέλαβε ό άντιμαχόμενος τούς Νεότουρκους, βουλευτής Σερβίων 
Γεώργιος Μπούσιος επισφραγίζοντας έτσι τήν απροκάλυπτη πλέον στάση 
τού σωματείου υπέρ τής διεκδίκησης τής εθνικής αυτονομίας. Είναι ενδει
κτική ή αποστροφή τού Μπούσιου κατά τή λογοδοσία του ενώπιον συνε
ταίρων του: «Αύτά είχον να σάς εΐπω. Μέ πολιτικόν πρόγραμμα τού 
έθνους, τό συνοψισθέν εις τό ύπόμνημα τών Ελλήνων βουλευτών, μέ πολι
τικήν όχι ραγιαδισμού, αναξιοπρεπή καί ανωφελή δι’ ημάς, ΰπουλον δέ διά 
τό Κράτος, άλλα πολιτικήν ειλικρινούς φιλίας προς τάς άλλας έθνότητας 
καί μετά παρρησίας λέγουσαν εις τούς κρατούντας, ότι ό μόνος τρόπος, 
ϊνα σωθώσι καί αύτοί, είνε να δεχθώσιν είλικρινώς τήν αύθυπαρξίαν τών 
εθνοτήτων καί ίσοπολιτείαν τινά αύτών, ηύξήσαμεν τό γόητρον τού Ελλη
νισμού, έκάμαμεν έλευθερωτέρας τάς ψυχάς τών Ελλήνων, άνεκόψαμεν τά 
σχέδια περί άποσυνθέσεως τών εθνοτήτων, έθέσαμεν τάς βάσεις τής θετικω- 
τέρας αποδοχής τού προγράμματος ημών. Άν τό Κράτος τούτο δέν κατα
στροφή, εΐνε άδύνατον να μή έπιτύχη τό πρόγραμμά μας. Άν δέν κατα
στροφή, ή έθνότης μας οΰτω θά περισωθή».9 Ό Παύλος Καρολίδης πάντως 
θεωρούσε ότι ή συγκρότηση ελληνικού πολιτικού κόμματος υπήρξε πράξη 
«άτυχεστάτη, άπερίσκεπτος καί κατά βάθος αντεθνική», έφ’ όσον κατακερ
μάτιζε τήν «ηθικώς καί έθνικώς ήνωμένην» κοινοβουλευτική όμάδα, άπο- 
τρέποντάς την άπό συντονισμένη, συγκροτημένη καί δυναμική πολιτική 
δράση.10 Αντίθετος προς τόν Σύνδεσμο ύπήρξε καί ό Οικουμενικός Πα
τριάρχης ’Ιωακείμ Γ', βεβαίως γιά τούς δικούς του λόγους. Ανησυχούσε ό 
Προκαθήμενος τών ’Ορθοδόξων λόγω τών έπιδιώξεων τών κομματικών νά 
έμπλέξουν τή Μεγάλη Εκκλησία στά σχέδιά τους. Πιστός στήν έθναρχική

8. Βλ. Α. Σουλιώτης-Νικολαίδης, δ.π., σ. 72.
9. Βλ. Γεωργίου Μπουσίου, Τό Πολιτικόν Πρόγραμμα τον Ελληνισμού έν Τουρκίμ, 

[Κωνσταντινούπολη] 1912, σσ. 24-25.
10. Βλ. Παύλος Καρολίδης, Λόγοι καί Υπομνήματα, τόμ. 1, ’Αθήνα 1913, σσ. 222, 

332-333.
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παράδοση τής Τουρκοκρατίας άρνοϋνταν τή μετατροπή του κατ’ εξοχήν 
πνευματικού καί οργανωτικού θεσμού των ’Ορθοδόξων σέ όργανο έθνοκεν- 
τρικών πολιτικών σκοπιμοτήτων." "Αλλωστε, έξ αρχής δέν είχε έπιδείξει 
εμπιστοσύνη ούτε προς τούς Ιθύνοντες τής ’Οργάνωσης ούτε προς τό πολι
τικό τους πρόγραμμα. Σημειώνω επ’ αυτού τήν απόκριση τού ’Ιωακείμ σέ 
πολιτικής υφής σύσταση τού Σουλιώτη-Νικολαΐδη: «Τί πρόγραμμα θέλετε 
νά έχη τό Πατριαρχείο; Τό Πατριαρχείο έχει παραδόσεις, έχει δίκαια καί 
προνόμια. Υπάρχει πάντα μέσα σέ τουρκικό κράτος, εΐμεθα όλιγαριθμότε- 
ροι καί ασθενέστεροι... Τό Πατριαρχείο ένα πρόγραμμα μπορεί νά έχη, νά 
περισώση, όπως άνέκαθεν, τα δίκαια καί τά προνόμιά του καί νά έλπίζη».11 12 *

Είπαμε ότι τό Πατριαρχείο έπεδίωκε σθεναρώς νά περιφρουρήσει τήν 
πνευματική του ήγεμονία καί νά διασώσει τήν ’Ορθόδοξη παρακαταθήκη 
αποκρούοντας φαινόμενα πού συνέβαλλαν στήν προϊούσα έκκοσμίκευση 
τού ποιμνίου του. Ό ’Ιωακείμ Γ' ιδίως άνήγαγε τό κακό στους Γενικούς 
Κανονισμούς τού 1860, οί οποίοι θεμελίωναν τή σύμπραξη κληρικών καί 
λαϊκών ώς προς τή διαχείριση τού συλλογικού πεπρωμένου τού ’Ορθόδο
ξου γένους."

Στήν ετερόδοξη ’Αρμένική Εκκλησία ή εξέλιξη τών πραγμάτων υπήρξε 
διαφορετική. Μέ τούς Γενικούς Κανονισμούς απλώς επισφραγίστηκε ή 
προϊούσα αύξηση τής επιρροής τού λαϊκού στοιχείου καί ή αντίστοιχη πε
ριστολή τής δικαιοδοσίας τής εκκλησιαστικής ήγεσίας. Ή πλήρης πάντως 
παραγκώνιση τού κλήρου δέν κατέστη δυνατή λόγιμ τής άρνησικυρίας τής 
οθωμανικής κυβέρνησης. Στήν εκδοχή τους αυτή, οί Κανονισμοί χαρακτηρί
στηκαν ώς εξουσία «κράτους εν κράτει». Έν τέλει, τό 1863, έπικυρώθηκε 
ένας καταστατικός χάρτης, ό όποιος διοργάνωνε τήν άρμενική κοινότητα 
έπί κοσμικής βάσεως, εξασφάλιζε τήν εσωτερική της ελευθερία καί έθετε τις 
προϋποθέσεις για τή διάσωση τής έθνικής ταυτότητας. Στο καταστατικό 
κείμενο, οί αρχές αυτές διαχύθηκαν εύστοχα μέ τήν εισαγωγή τής έννοιας 
τού έθνους, προσγραφομένης στήν πολιτική παρακαταθήκη τής Γαλλικής 
Επανάστασης, καθώς καί μέ αναφορές περί καθηκόντων τών ατόμων προς 
τό έθνος καί άντιστρόφως, περί δικαιοσύνης, νομιμότητας καί περί αντι
προσωπευτικής έθνικής διοίκησης.14 Προϊόντος τού χρόνου, οί Κανονισμοί

11. ’Επ’ αυτού βλ. αναλυτικότερα στήν ανέκδοτη διδακτορική μου διατριβή Ή εθναρ
χική παράδοση τής Μεγάλης Εκκλησίας καί ό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, ’Αθήνα 1993, σσ. 
33-162.

12. Βλ. ’Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης, δ.π., σσ. 70-71. Πρβλ. τήν απόκριση του 
’Ιωακείμ Γ προς έλληνοοθωμανούς βουλευτές, Π. Καρολίδη, δ.π., σ. 336 καί ’Εκκλησια
στική ’Αλήθεια 3 (1882-1883), σ. 365.

• 13. Βλ. Στ. Θ. Άνεστίδης, δ.π., σσ. 55-57.
14. Βλ. «Règlement de la Communauté Arménienne Grégorienne» στό Inayetullah Cernai 

özkaya, Le peuple arménien et les tentatives de réduire le peuple turc en servitude, Κωνσταν
τινούπολη 1971, σσ. 282-294 καθώς καί Mesrob K. Krikorian, Armenians in the service of
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αυτοί αποδείχθηκαν ό θεμέλιος λίθος για τήν αναζωογόνηση τής κοινοτικής 
εκπαίδευσης καί τήν αναγέννηση των αρμενικών γραμμάτων έν γένει. Μετά 
τό 1860, ό αριθμός των αρμενικών σχολείων καί τών φιλανθρωπικών καί 
πατριωτικών καθιδρυμάτων πολλαπλασιάστηκε, ενώ ô τύπος καί οί λογοτε
χνικές εκδόσεις άποτέλεσαν τόν δίαυλο διά τού όποιου διαδόθηκαν οί φι
λελεύθερες ριζοσπαστικές ιδέες καί σφυρηλατήθηκε ή αντίδραση προς τήν 
οθωμανική εξουσία.15 Τόν βαθμιαίο αύτό μετασχηματισμό τής άρμενικής συ
νειδησιακής υπόστασης εύστοχα χαρακτηρίζει ό Grigor Ardzruni, στό κύριο 
άρθρο του στήν Mushak [Εργάτης], τό 1872: «Εχθές ήμασταν μία εκκλη
σιαστική κοινότητα, σήμερα είμαστε πατριώτες, αύριο θά είμαστε ένα έθνος 
εργατών καί διανοουμένων».16

'Υπό τό πρίσμα αύτό, οί κυοφορούμενες επαναστατικές καί άλυτρωτρι- 
κές ορμές καρποφόρησαν ραγδαία: μόλις τό 1872 ιδρύεται στό Βάν ή 
«Ένωσις Σωτηρίας», ενώ τό 1878 ή εταιρεία «Μαύρος Σταυρός», για να 
ακολουθήσουν άλλες όχι ευάριθμες οργανώσεις.17 Οί περισσότερες πάντως 
μικρού διαμετρήματος έν σχέσει προς τό «Επαναστατικό Κόμμα Χιντσα- 
κιάν» (Χιντσακιάν Χεγαποχαγκάν Γκουσακτσουτιούν) (1887) καί τήν 
«’Αρμένική Επαναστατική ’Ομοσπονδία» (Χάϊ Χεγαποχαγκάν Τασνακτσου- 
τιούν) (1890). Οί Χιντζάκ διαπνέονταν τόσο άπό μαρξιστικά ιδανικά όσο 
καί άπό τό άλυτρωτικό όραμα. Έν τούτοις, ό εθνικισμός τους δέν υποσκέ
λιζε τήν πίστη τους στά σοσιαλιστικά ιδεώδη, ούτε βεβαίως οί μαρξιστικές 
τους πεποιθήσεις επενεργούσαν καταλυτικά ώς προς τόν έθνικισμό τους. 
Κατ’ ουσίαν, οί Χιντζάκ άποτελοΰσαν τό μόνο άρμενικό κόμμα, τό όποιο 
έξ αρχής καί άπερίφραστα έθεσε ώς σκοπό του τήν άπελευθέρωση ολόκλη
ρης τής ’Αρμενίας.18 ’Ανάλογες ’ιδεολογικές άφετηρίες καί πολιτικές στοχεύ
σεις άφορούν καί στήν «’Ομοσπονδία» (1890), στήν όποια συγχωνεύθηκαν 
διάφορες, ρωσικής προέλευσης κυρίως, επαναστατικές ομάδες. Μέ τό πολι
τικό της «Μανιφέστο» διακήρυττε ότι τό άρμενικό έθνος θά έπρεπε νά πά-

the Ottoman Empire, 1860-1908, Λονδίνο 1978, σσ. 3-5 καί Salahi Ramsdam Sonyel, The 
Ottoman Armenians. Victims of Great Power Diplomacy, Λονδίνο 1987, σσ. 21-23.

15. Βλ. Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement. The development of 
Armenian Political Parties through the nineteenth century, Μπέρκλεϊ καί Λος Άντζελες 
1963, σ. 46 κ.έ.' Η. Pasdermadjian, Histoire de l’Arménie. Depuis les origines jusqu’au Traité 
de Lausanne, Παρίσι 1986, σσ. 259-288.

16. Τό δανείζομαι άπό τήν L. Nalbandian, δ.π., σ. 48.
17. Βλ. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Άγκυρα 1950, σσ. 423-433· 

’Ιωσήφ Γρ. Κασσεσιάν, Ό άρμενικός άπελευθερωτικός άγώνας (1064-1920), Αθήνα 1979, 
σσ. 42-46.

18. Τό πολιτικό πρόγραμμα τών Χιντζάκ δημοσιεύει ό Esat Uras, δ.π., σσ. 434-438. 
Βλ. έπίσης τίς έπισημάνσεις τών Louise Nalbandian, δ.π., σσ. 104-131· Anaide Ter Minas- 
sian, Nationalism and Socialism in the Armenian Revolutionary Movement, Κέμπριτζ, Μασ- 
σαχουσέττη 1984, σσ. 9-11 καί Salahi Ramsdam Sonyel, δ.π., σσ. 111-114.
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ψει να είναι σκλάβος τής ληστρικής πολιτικής τής τουρκικής κυβέρνησης 
καί καλοΰσε τούς ’Αρμενίους σέ λαϊκό πόλεμο για τήν πολιτική καί οικο
νομική απελευθέρωση τής τουρκικής ’Αρμενίας.'9

’Αποτελεί γεγονός πάντως δτι οί άρμενικές οργανώσεις, παρά τήν επα
ναστατική τους ορμή άφουγκράσθηκαν τήν «ατμόσφαιρα, ή οποία έδονειτο 
από τάς ίαχάς τής ‘Αδελφοσύνης’».19 20 Σημειώνω ενδεικτικά ότι τόν Αύγου
στο τού 1908 ό πρόεδρος τού Χιντζάκ Sabah-Gulian, άναφερόμενος στό 
πρόγραμμα τού κόμματος σέ σχέση μέ τή μεταπολίτευση, τόνιζε: «Εμείς οί 
Χιντζάκ, θέτοντας τέρμα στήν επαναστατική μας δραστηριότητα, οφείλουμε 
να έργασθούμε μέ όλες μας τις δυνάμεις για τήν πρόοδο τής πατρίδος».21 
Κυρίως όμως ήταν ή «’Ομοσπονδία», ή οποία άναδείχθηκε σέ σύμμαχο τού 
Κομιτάτου καί παρά τις αύξουσες ενδείξεις τού νεοτουρκικού έξτρεμισμού 
παρέμεινε νομιμόφρων καί κατά τήν πολυτάραχη περίοδο πριν από τήν 
έκρηξη τού Πολέμου. ’Ίσως ήταν αύτός ό κύριος λόγος πού ή κοινοβουλευ
τική ομάδα τών ’Αρμενίων ύπέστη τις λιγότερες απώλειες σέ σχέση μέ τις 
άλλες.22 ’Επ’ αύτοΰ άς δούμε όμως καί τήν κρίση τού Σουλιώτη-Νικολαΐδη: 
«Οί Άρμένηδες ακολουθούσαν πάντα τό Κομιτάτο άπό μίσος προς τόν 
Χαμίτ, αλλά καί άπό τόν φόβο τού Τούρκου, νέου ή παληού. Έν τούτοις, 
τό πόσον ανησυχούσαν άπό τήν σωβινιστική πολιτική τού Νεοτουρκικού 
Κομιτάτου, τό έδειχναν κάθε τόσο οί εφημερίδες τους, δηλώσεις τού Άρμε- 
νικοΰ Κομιτάτου Τασνακσατιούν καί επιγραμματικά ένας λόγος τού Πα- 
τριάρχου Ματθαίου Ίσμιρλιάν: Είναι άνάγκη, έλεγε ό Ίσμιρλιάν, νά σεβα- 
σθοΰν οί Τούρκοι τήν θρησκείαν καί τό εθνικόν αίσθημα τών διαφόρων 
εθνών τού ’Οθωμανικού Κράτους. Άλλοιώς άλλοίμονο καί εις τά ’Έθνη 
αύτά άλλα καί εις τούς Τούρκους’».23

Έν μέσψ τής ευφορίας τού μεταπολιτευτικού κλίματος, τήν ύποστήριξη 
προς τά ιδεώδη καί τις προγραμματικές άρχές τής Νεοτουρκικής Επανά
στασης κλήθηκε νά έκφράσει καί τό ’Αρμένικο Φιλοσυνταγματικό καί Φιλο- 
δημοκρατικό Κόμμα (Ramgavar). Έφ’ όσον μέ τήν έπαναφορά τού Συντάγ
ματος τού 1876 άποκαθίστατο, φαινομενικά τουλάχιστον, ή ισονομία καί ή 
ίσοπολιτεία τών εθνικών κοινοτήτων (millet), πέρα άπό τή συγκατάβαση

19. Βλ. τό θεμελιώδες έργο τοϋ ιθύνοντος νοϋ τής 'Ομοσπονδίας Mikayel Varandian 
(1874-1934), Hay heghapokhakan Dashnaktsutian Patmutiun [Ιστορία της ’Αρμένικης Επα
ναστατικής 'Ομοσπονδίας], τόμ. 1-2, Παρίσι 1932, καί ειδικότερα L. Nalbandian, δ.π., σσ. 
151-178· A. Ter Minassian, δ.π., σσ. 11-14 καί S.R. Sonyei, δ.π., σσ. 123-126.

20. Ή περιγραφή άνήκει στον Κράουφορδ Πράϊς, «Τέσσαρα έτη νεοτουρκικής διοι- 
κήσεως», Ελληνισμός 17 (1914), σ. 432.

21. Βλ. Aspirations et agissements révolutionnaires des Comités Arménienmvant et après 
la proclamation de la Constitution Ottomane, Κωνσταντινούπολη 1917, σ. 49.

22. Βλ. Arnold J. Toynbee, «The position of Armenians», The New Europe, τόμ. 4, άρ. 50 
(27.IX.1917), σ. 331 · S. Ramsdam Sonyel, δ.π., σ. 280.

23. Βλ. ’Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης, δ.π., σ. 91.
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των κομιτάτων, άναδείχθηκε το Ramgavar ώστε άφ’ ενός, να απορροφήσει 
αποτελεσματικά τούς κραδασμούς άπό τον πρόσκαιρο κατευνασμό τού επα
ναστατικού πνεύματος καί άφ’ ετέρου να αρθρώσει έναν ανανεωμένο καί 
πειστικό πολιτικό λόγο για τήν υποστήριξη τής μεταπολίτευσης καί κυρίως 
για τή διεκδίκηση, με προγραμματική σαφήνεια καί πολιτικό ρεαλισμό, των 
ανυπέρβλητων αιτημάτων τής άρμενικής κοινότητας. 'Υπό τό πρίσμα αύτό, 
στήν ιδρυτική αναγγελία προς τό όθωμανικό κοινοβούλιο, τον ’Οκτώβριο 
τού 1908,24 άφοΰ εκθειάζεται ή μεταπολίτευση ώς γεγονός κατάλυσης τής 
απολυταρχίας καί ώς περίοδος εύδαιμονίας καί προόδου, τονίζεται ή αναγ
καιότητα συσπείρωσης όλων των οργανώσεων υπό τό ΑΦΦΚ για τήν τελε
σφόρηση τού κοινού πολιτικού αγώνα.

'Η ιδεολογική διακήρυξη ενέχει, ακριβώς, τά στοιχεία ενός συγκροτημέ
νου πολιτικού κειμένου, τό όποιο άναγόμενο εύθέως στό πλαίσιο αρχών 
καί ιδεών τού μεταπολιτευτικού κινήματος καταφέρνει να συνδυάσει τήν 
έκφραση τής πολιτικής βούλησης για τήν περιφρούρηση καί επιβίωση τού 
συνταγματικού πολιτεύματος μέ τις διεκδικήσεις γιά τή σφυρηλάτηση τής 
εθνικής ταυτότητας, τήν βελτίωση τού κοινοτικού καθεστώτος καί τήν 
αύξηση τής επιρροής τού άρμενικοΰ στοιχείου.

Η έπιχειρηματολογία έχει ώς άφετηρία τήν ανασκευή τής ιδεολογίας 
τού Όθωμανισμού: «Μία πολιτική, ή όποια στηρίζεται στήν εξάλειψη τών 
διαφορών καταγωγής, θρησκεύματος, γλώσσας, Ιστορίας, ηθών καί εθίμων 
τών εθνοτήτων καί τήν συνένωσή τους υπό τήν κοινή ταυτότητα τού ’Οθω
μανού, είναι ανεπιτυχής καί δέν συμφέρει στό οθωμανικό κράτος». Ό δια
χωρισμός είναι σαφής: ή όθωμανική ιδιότητα αφορά μόνον στήν εθνικότη
τα· ώς προς τήν εθνική ταυτότητα παραμένουν ’Αρμένιοι, όπως οί λοιποί 
παραμένουν Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι κ.τ.λ. Ή διαφύλαξη καί ενίσχυ
ση τών εθνικών ταυτοτήτων δέν θά επιφέρει βεβαίως τή διάσπαση τής Αυ
τοκρατορίας, έφ’ όσον ή συμπεριφορά τών ετερογενών κοινοτήτων εμφορεί
ται άπό τήν αίσθηση τού δικαίου καί τής νομιμοφροσύνης, προϋποθέσεις 
θεμελιώδεις γιά τήν εύημερία καί πρόοδο τής κοινωνίας. Γιά τό ΑΦΦΚ, ή 
πολιτική νομιμοφροσύνης αφορά σέ συγκεκριμένους τρόπους καί μέσα πο
λιτικής δράσης: στήν έντυπη κυκλοφορία τών ιδεών, στις ειρηνικές συνα
θροίσεις καί στό κοινοβουλευτικό έργο. Τά εκβιαστικά μέσα καί οί δυνα

24. Τό πρωτότυπο κείμενο καί ή μετεγγραφή του μέ λατινικούς χαρακτήρες δημοσι
εύονται άπό τόν Erdal liter στό Osmanli Tarihi Araçtirma ve Uygulama Merkezi Dergisi 
(OTAM), άρ. 4 (’Ιανουάριος 1993), σο. 520-556. Οί σχετικές παραπομπές τής έργασίας 
αφορούν στή δημοσίευση αυτή. Τό πρόγραμμα του κόμματος, στήν αρμένική γλώσσα, δη
μοσιεύει καί ό Manuk G. Jizmejian, Patmutiun amerìkahai Kaghakakan Kusaktsutiants, 1890- 
1925, ['Ιστορία τών Άρμενικών-Άμερικανικών πολιτικών κομμάτων, 1890-1925], Fresno, 
Galif. 1930, σσ. 168-172. Πρβλ. Richard G. Hovannisian, Armenia on the road to Indepen- 
dance, 1918, Μπέρκλεϊ-Λός "Αντζελες, Λονδίνο 1967, σ. 282 άρ. 54.
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μικές ενέργειες προορίζονται μόνον εναντίον δυνάμεων, οί όποιες επιβου
λεύονται τή συνταγματική τάξη καί νομιμότητα. Ή διακήρυξη θέλει τούς 
Αρμενίους άτομα δημοκρατικών αντιλήψεων, στήν καλλιέργεια καί έμπέ- 
δωση τών οποίων συμβάλλει τό πνεύμα πού διαπνέει τήν αρμένική έκκλη- 
σιαστική καί κοινοτική οργάνωση. Έπισημαίνεται, έν τούτοις, ότι ή ειρη
νική διαβίωση καί ομοψυχία δέν διασφαλίζονται μόνον μέ τή συναίνεση 
τών ’Αρμενίων. Έφ’ όσον τό σύνταγμα αποτελεί τόν θεμέλιο λίθο τού πολι
τεύματος, ή πολιτική χειραγώγηση τών κοινοτήτων θά πρέπει να έχει ως 
γνώμονα τήν έννοια τής πολιτικής άνοχής. Ή έπιβολή έπί άλλων πολι
τικών σχηματισμών θά σήμαινε τήν κατάλυση τού πολιτεύματος, τό όποιο 
οίκοδομείται έπί τής έλεύθερης πολιτικής βούλησης καί τής έλεύθερης κυ
κλοφορίας τών ιδεών.

Στις συγκεκριμένες προγραμματικές αναφορές ό διαχωρισμός μεταξύ 
πολιτικού καί έθνικού στόχου είναι σαφής: ό πρώτος έγκειται στήν έκτενή 
καί έπί τό δημοκρατικότερον τροποποίηση τού συντάγματος, καθώς καί 
στήν βαθμιαία έφαρμογή τής αποκέντρωσης ώς προϋπόθεσης πολιτικής ά- 
νεξαρτησίας τού οθωμανικού κράτους, ένώ ό έθνικός (milli) στόχος προέ- 
βαλλε: α) τή διασφάλιση τού απαραβίαστου τού προνομιακού καθεστώτος· 
β) τήν άναθεώρηση, βάσει τών νέων δεδομένων καί άπαιτήσεων, τών έθνι- 
κών κανονισμών γ) τόν διαχωρισμό τών θρησκευτικών υποθέσεων από τις 
διοικητικές, Ιδίως ώς προς τά θέματα τής παιδείας, καί δ) μέτρα για τή 
διάσωση καί ανάπτυξη τής άρμενικής γλώσσας, ιστορίας καί λογοτεχνίας, 
καθώς καί τών αρμενικών μνημείων καί καθιδρυμάτων.

Άντιθέτως, τό καταστατικό τού ’Οθωμανικού Πολιτικού Συνδέσμου πα
ρουσιάζεται μέ λακωνική, συνοπτική διατύπωση καί χωρίς τήν πρόταξη 
ιδεολογικής διακήρυξης.25 Ό συντάκτης μάς εισάγει άπ’ ευθείας στούς στό
χους τού Συνδέσμου: «1. Ένίσχυσις τού συνταγματικού καθεστώτος καί 
σύντονος επιδίωξις πιστής καί ειλικρινούς έφαρμογής τών συνταγματικών 
έλευθεριών δι’ όλους έν γένει τούς Οθωμανούς· 2. Προς περιφρούρησιν τής 
άκεραιότητος τού συνταγματικού ’Οθωμανικού Κράτους ένίσχυσις καί διά- 
δοσις τής ιδέας τής πολιτικής ένότητος τών έν τώ Κράτει διαφόρων έθνι- 
κοτήτων 3. Επιδίωξις ε’ιλικρινώς καί άμοιβαίως φιλικών σχέσεων μετά 
τών άλλων Κρατών καί ίδια στενωτέρα προσέγγισις προς τά Κράτη τής 
Χερσονήσου τού Αίμου λόγιρ γειτνιάσεως καί ταυτότητος συμφερόντων 4. 
Έλευθέρα τών ατόμων θρησκευτική, πνευματική καί κοινωνική άνάπτυξις 
έπί τή βάσει τών ιδιαιτέρων παραδόσεων έκάστης έθνικότητος. Επομένως 
τό άπαραβίαστον τού άνέκαθεν υφισταμένου δι’ έκάστην έθνικότητα έκκλη- 
σιαστικού, έκπαιδευτικοΰ καί κοινωνικού έν γένει καθεστώτος». Οί παρα
πάνω στόχοι θά έπιδιωχθούν «διά τής διαδόσεως τών ιδεών καί αρχών τού

25. Βλ. Κανονισμός τον έν Κωνσταντινουπόλει ’Οθωμανικόν Πολιτικού Συνδέσμου, 
Κωνσταντινούπολη 1909, στόν όποιο καί οί σχετικές παραπομπές τής έργασίας.
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Συνδέσμου εις τόν λαόν καθ’ άπαν τό Κράτος καί έν εύρείμ κλίμακι· διά 
της έν τφ Κοινοβούλια) ύποστηρίξεως πολίτικου κόμματος άσπαζομένου 
τάς άρχάς του προγράμματος· διά τοΰ τύπου, διά συλλαλητηρίων καί παν
τός άλλου νομίμου μέσου».

Δέν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτηση τό φιλοκαθεστωτικό καί φιλο- 
συνταγματικό στίγμα τών δύο κομματικών προγραμμάτων. Έν τούτοις, δέν 
άναιρειται ή υπόνοια ότι γιά άμφότερα, ή μεταπολίτευση άποτελεΐ ένα πο
λιτειακό πρόκριμα, ένα εύφορο πολιτικό έδαφος γιά τη ρίζωση καί ευδοκί
μηση τών έθνοκεντρικών τους αιτημάτων. Ιδίως γιά τόν Πολιτικό Σύνδε
σμο, ας μου έπιτραπεί ή έκφραση, δίνει τήν έντύπωση ότι τηρεί καλά τα 
προσχήματα μέ τή διακήρυξη τών γενικών αρχών γιά τήν περιφρούρηση 
τής συνταγματικής τάξης, τή σύντονη επιδίωξη τής πιστής καί ειλικρινούς 
εφαρμογής τών συνταγματικών ελευθεριών γιά όλους κ.τ.λ. Πέραν αύτοΰ 
όμως, οί αναφορές σέ συγκεκριμένα πολιτικά διαβήματα αφορούν κατ’ αρ
χήν στή βελτίωση τοΰ κοινοτικού καθεστώτος καί τήν ένίσχυση τής έλληνο- 
οθωμανικής άρχηγεσίας καί όχι πάντως στην έπεξεργασία πολιτικών ιδεών 
γιά τήν ένδοψία τής πολιτειακής μεταβολής καί στή συνακόλουθη διατύπω
ση προτάσεων γιά τή βελτίωση τού πολιτεύματος. ’Αναφέρω ένδεικτικώς: 
«Περί έκλογών. Εφαρμογή τής καθολικής ψηφοφορίας εις πάσας έν γένει 
τάς τε βουλευτικός καί λοιπός τοπικός έκλογάς. Περί έκπαιδεύσεως: ’Ανα
γνωριζόμενης τής έλευθερίας τής έκπαιδεύσεως, παρέχεται εις πάντα ’Οθω
μανόν τό δικαίωμα τού ίδρύειν παντός βαθμού καί είδους σχολάς σύμφω
νος τφ είδικφ νόμω. Περί δημοσίας ασφαλείας. ’Εφαρμογή συντόνων καί 
άποτελεσματικών μέτρων προς άποκατάστασιν πλήρους καί διαρκούς ά- 
σφαλείας καί τάξεως άνά τό Κράτος. Περί φορολογίας. Έλάττωσις τού 
φόρου τής δεκάτης, παρακώλυσις μονοπωλίων παραβλαπτόντων τήν παρα
γωγήν καί τό έμπόριον» κ.τ.λ. Ύπό τό πρίσμα αυτό καί τό αίτημα περί αύ- 
τοδιοικήσεως καί άποκεντρώσεως τών διοικητικών λειτουργιών, αποσπα
σματικά διατυπωμένο, δέν μάς πείθει ότι διαπνέεται από τή θεμελιώδη 
άρχή τού πολιτικού φιλελευθερισμού, ή όποια προβάλλει τήν τοπική αυτο
διοίκηση ώς ζωντανό κύτταρο τής γνήσιας δημοκρατίας. Πόσο μάλλον 
όταν οί υπό τόν πρίγκιπα Sabahattin φιλελεύθεροι, υποστηρίζοντας δυνα
μικά τό άντίστοιχο αίτημα, είχαν ώς σημείο αναφοράς τους τό άγγλικό πο
λίτευμα.26

26. Γιά τις ιστορικές προϋποθέσεις της αποκέντρωσης στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία βλ. Ya§ar Y'iicel, «Osmanli imparatorlugunda Desantralizasyona dair Genei Gözlemler», 
Betteten 38, άρ. 152 (1974), σσ. 657-708. Γιά τούς προγραμματικούς στόχους τών φιλε
λευθέρων βλ. «Doctrines et programmes des partis politiques ottomans», Revue du Monde 
Musulman, τόμ. 22, Μάρτιος 1913, σσ. 159-162· Ahmed Bedevi Kuran, δ.π., σ. 169 κ.έ.· 
τοΰ ίδιου, Osmanli Imparatorlugunda inkilàp hareketlerì ve Milli Miicadele, Κωνσταντινού
πολη 1956, σσ. 406-407 καί P. Fesch, Constantinople aux Derniers Jours d’Abdul Hamid, Πα
ρίσι 1907, σσ. 380-382.
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Βεβαίως καί τό ΑΦΦΚ, προκρίνοντας στο πρόγραμμά του τήν αποκέν
τρωση, δέν αποφεύγει νά συνδέσει αυτή τή διοικητική μεταρρύθμιση μέ τό 
αίτημα για τήν ανάπτυξη τών εθνικών κοινοτήτων. Έν τούτοις, τό λεξιλό
γιο καί ή επιχειρηματολογία τής διακήρυξης καταδηλώνουν συντάκτες εξοι
κειωμένους μέ τά έννοιολογικά εφόδια τού δυτικού πολιτικού φιλελευθερι
σμού, οί όποιοι έχοντας τήν έποψη τής πολιτειακής μεταβολής επεξεργάζον
ται πολιτικές προτάσεις για τήν περιστολή τής απολυταρχίας, τή διεύρυνση 
τών ελευθεριών, τήν αποτελεσματικότερη κατοχύρωση τής αρχής τής Ισότη
τας καί τήν έμπέδωση τής άντιπροσωπευτικής δημοκρατίας· κοντολογίς, εν
τάσσουν οργανικά τό αύτονομιστικό τους αίτημα σέ ένα σύγχρονο, φιλε
λεύθερο πρότυπο πολιτειακής οργάνωσης.

Είναι ένδιαφέρουσα ή διαπίστωση ότι στήν κομματική διακήρυξη απαν
τάται ή άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας, έστω καί αν δέν άναδεικνύεται πλή
ρως ώς ή αρχή τήν όποια κληροδότησε στή φιλελεύθερη πολιτική σκέψη ό 
Ρουσσώ, δηλαδή ώς ή πολιτική Ιδιότητα τού συλλογικού σώματος πού συγ
κροτεί τήν πολιτική κοινωνία. Έν πάση περιπτώσει, γιά τό Ramgavar είναι 
σαφές ότι ή κυριαρχία δέν αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα τού ήγεμόνα 
καί επιπλέον, ή λαϊκή βούληση μαζί μέ τά θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα 
τής Ισότητας καί τής έλευθερίας ανάγονται σέ άκρογωνιαίους λίθους τής 
συνταγματικής νομιμότητας. Έν τούτοις, δέν άποτολμάται ή απόσπαση τής 
νομοθετικής εξουσίας από τόν ήγεμόνα, ό όποιος συμπράττει μέ τή Βουλή 
καί τή Γερουσία στον τομέα αυτό, ενώ άντιθέτως ή δικαστική έξουσία κα
τοχυρώνεται έναντι τών έπεμβάσεων τής κυβέρνησης καί θεσπίζεται ή πολι
τική ευθύνη τής τελευταίας ενώπιον τού Κοινοβουλίου. Θά έλεγα, συνεκτι- 
μώντας καί τις διατάξεις γιά τό άνεύθυνον τού ήγεμόνος καί τή σύμπραξή 
του μέ τό υπουργικό συμβούλιο ώς προς τό κυβερνητικό έργο, ότι επέρχε
ται στή σκέψη ένα πρότυπο διακυβέρνησης πού προσιδιάζει προς τή γαλ
λική συνταγή τής χρυσής τομής (juste milieu): Σύμπνοια καί συνεργασία ή
γεμόνα καί κυβέρνησης, πού άποφέρουν καί διασφαλίζουν τήν κυβερνητική 
σταθερότητα, έν τέλει όμως καί ένα άναιμικό Κοινοβούλιο, πού μπορεί εύ
κολα νά μετασχηματισθεϊ καί πού επενεργεί πολύ περισσότερο γιά τήν υπο
στήριξη τού κυβερνητικού σχήματος καί τήν άμβλυνση κοινωνικών προβλη
μάτων.27 Ένα πολιτικό σύστημα πού συνάδει πάντως προς τήν πολιτική 
παράδοση τής θεοκρατικής οθωμανικής μοναρχίας.

'Υπό τόν ίδεαλιστικό τους οίστρο, τά δύο κόμματα θεωρούσαν, προ
φανώς, ότι ακόμη καί αυτή ή πολιτειακή έκδοχή έξασφάλιζε τή βαθμιαία 
αύτονόμηση τών έθνικών κοινοτήτων, αν όχι τήν «έκ τών έσω» άλωση τής

27. Τήν έλλαδική έκδοχή τοϋ φαινομένου μελετά ό Νικηφόρος Διαμαντοϋρος, «Ή 
εγκαθίδρυση τοϋ κοινοβουλευτισμού στήν Ελλάδα καί ή λειτουργία του κατά τόν 19ο 
αιώνα», Όψεις τής ελληνικής κοινωνίας τοϋ 19ου αιώνα, Επιμέλεια: Δ. Γ. Τσαούσης, 
’Αθήνα 1984, σσ. 55-71.
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Αυτοκρατορίας. ’Αρκεί να εφαρμόζονταν όντως ή πολιτική ελευθερία καί ή 
ισονομία. Όμως, ή ραγδαία εκδήλωση του ύπολανθάνοντος φυλετικού 
εθνικισμού τού Κομιτάτου τούς προσγείωσε. Καί τό χειρότερο: συνειδητο
ποιώντας τό μέλλον τής Αυτοκρατορίας υπό τήν επίδραση μιας Ιδεολογίας, 
ή όποια αποτελούσε συγκερασμό τού ευρωπαϊκού έθνικισμοΰ μέ τόν αύ- 
ταρχισμό τής ’Ανατολής, έπέλεξαν τόν εφοδιασμό άπό τό ίδιο εθνικιστικό 
οπλοστάσιο γιά νά άντιπαραταχθούν. Λίγη σημασία έχει ίσως τό ότι ή έλ- 
ληνοοθωμανική πλευρά επιβραδύνθηκε ώς προς τήν σύνδεσή της στό άρμα 
τού αλυτρωτισμού λόγψ τής σθεναρής αντίστασης τού ’Ιωακείμ Γ'. Μετά 
άπό τούς Βαλκανικούς Πολέμους οί εθνικές κοινότητες τής Αύτοκρατορίας 
άφέθηκαν στον άκμονα τής εθνικιστικής σφυρηλασίας28 μέ τά γνωστά απο
τελέσματα ώς προς τήν έπιβίωσή τους στή μικρασιατική ένδοχώρα.

Ή περίπτωση των δύο αύτών κομματικών σχηματισμών μάς άνασυνδεέει, 
προσφυώς νομίζω, μέ τό ζήτημα τού Ιδιόμορφου πολιτικού έκσυγχρονι- 
σμού τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Μία διαδικασία ανασυγκρότησης 
έξωγενής καί ώς έκ τούτου άπρόσφορη γιά τήν έμπέδωση των φιλελεύθε
ρων θεσμών τού δυτικού πολιτεύματος. Άς τό πούμε άλλιώς: Εγκλωβισμέ
νη στή θεοκρατική έδραση καί τήν αυταρχική Ιδιοσυγκρασία τής πολιτικής 
της παράδοσης ή οθωμανική κοινωνία ολιγώρησε ώς προς τις κατακτήσεις 
τής δυτικής πολιτικής σκέψης καί τή μετεξέλιξη των πολιτικών θεσμών. 
Άπέτυχε στήν έγκαθίδρυση μιας νομικής τάξης στήν όποια προστατεύονται 
τά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καί οί πολιτικές έλευθερίες, στή δημι
ουργία δηλαδή ένός θεσμικού πλαισίου γιά τή διάπλαση τής συνείδησης 
τού πολίτη, καί έκτέθηκε έτσι άνοχύρωτη στήν όρμή τού έθνικισμού, όπως 
αύτός μέ τήν έκρηκτική του μορφή έκδηλώθηκε στον βαλκανικό χώρο.29 
'Υπό τούς όρους αυτούς, οί πολιτικοί θεσμοί άναπτύχθηκαν, έν πολλοις, 
έξυπηρετώντας τήν έδραίωση καί τήν έπίρρωση τής έπικρατούσας έθνοκεν- 
τρικής Ιδεολογίας παρά συμβάλλοντας στή διαμόρφωση μιας κοινωνίας πο
λιτικής έλευθερίας καί εύημερίας.

Μέ τά ζητήματα όμως αύτά έχει ήδη άναμετρηθεΐ ή έπιστήμη καί θά 
ήταν περιττό, θαρρώ, νά έπισημάνω τήν αντινομία μεταξύ τών έθνικι- 
στικών πολιτικών άποκλίσεων καί τού αιτήματος έκφιλελευθερισμοΰ τής

28. Γιά τή συνεργασία Ελλήνων καί ’Αρμενίων κατά τήν περίοδο αυτή βλ. J. Κ. 
Hassiotis, «Shared illusions: Greek-Armenian Co-operation in Asia Minor and the Caucasus 
(1917-1922)», Greece and Great Britain during Wold War I. First Symposium, Θεσσαλονίκη, 
Institute For Balkan Studies, 1985, σσ. 139-187. Πρβλ. J. K. Hassiotis, «The Greeks and the 
Armenian Massacres (1890-1896)», Neo-Hellenika 4 ( 1981), σσ. 69-109.

29. Βλ. έπ’ αΰτοϋ τό έρμηνευτικό υπόδειγμα του Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, «‘Νοερές 
κοινότητες’ καί οί απαρχές του έθνικοϋ ζητήματος στά Βαλκάνια», 'Εθνική ταυτότητα 
καί έθνικισμός στή νεότερη Ελλάδα, ’Αθήνα 1997, σσ. 53-131.
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κοινωνίας ώς μεθοδολογικού εργαλείου γιά τή μελέτη των πολιτικών συμ
πτωμάτων τού ελληνοτουρκικού χώρου.30 Ή ιστορική νομοτέλεια, μέ κορυ
φαίο παράδειγμα τή Μικρασιατική Καταστροφή, απέδειξε δτι ή μετεξέλιξη 
μιας πολυεθνικής κοινωνίας σέ πολιτική κοινότητα δέν μπορεί νά συμβαδί
σει μέ τήν υπονόμευση τής ετερότητας τού άλλου, μέ τόν έξοστρακισμό δη
λαδή τής θεμελιώδους έννοιας τής πολιτικής ανοχής.31

Μέ βάση τό ύπάρχον γνωσιολογικό καί ερευνητικό υπόβαθρο, άποδίδου- 
με κατά κανόνα μή λανθάνουσες φιλελεύθερες προθέσεις στους ίδεολόγους 
τού Όθωμανισμού, στή φιλοδυτική φιλελεύθερη παράταξη τού πρίγκιπα 
Sabahattin καί σέ ορισμένους Νεο-Φαναριώτες, οί όποιοι πίστεψαν είλι- 
κρινά στις ’ιδεολογικές αρχές τού Τανζιμάτ. Προς αυτήν τήν κατεύθυνση άς 
μού έπιτραπει νά υποθέσω καί τόν προσανατολισμό των φορέων τού 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Ή περαιτέρω 
ερευνητική καί αναλυτική εργασία θά μάς άποκαλύψει.32 Πάντως, οί ενδεί
ξεις πού αφορούν σέ πνευματικούς ανθρώπους διαπνεόμενους από βασικά 
άρθρα τής πνευματικής παρακαταθήκης τού Διαφωτισμού στοιχειοθετούν 
βάσιμες προϋποθέσεις ώς προς τήν ανάδειξη κοινωνικής συμπεριφοράς καί 
πολιτικών προθέσεων μέ γνώμονα τήν πολιτική άρετή τής ελευθερίας καί 
τής άνοχής.

30. Πρβλ. τις έπισημάνσεις του Niyazi Berkes, TUrkiye’de Çagdaçlaçma, σσ. 409-462. 
Ώς προς τόν έλλαδικό χώρο, τό υπόδειγμα άξιοποιειται πολύ εύστοχα από τόν Πασχά- 
λη Μ. Κιτρομηλίδη, Τό όραμα τής έλευθερίας στήν ελληνική κοινωνία, Αθήνα 1992. Τό 
Ιδιο κείμενο στα αγγλικά: «The Vision of Freedom in Greek Society», Journal of the Hellenic 
Diaspora 19/1 (1993), σσ. 5-29.

31. Ή έννοιολογική άποσαφήνιση τού ορού αφορά κυρίως στους John Locke, Epistola 
de Tolerantia, έκδοση R. Klibansky - J.W. Gough, ’Οξφόρδη, Oxford University Press, 1968 
καί Voltaire, Traité sur la Tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas, οτό Voltaire, 
L’affaire Calas, έκδοση Jacques Van den Heuvel, Gallimard, δ.τ., 1975, σσ. 88-194.

32. Στήν κοινωνική σύνθεση τού ΕΦΣΚ καί στήν ’ιδεολογική του φυσιογνωμία άνα- 
φέρεται ή μονογραφία τού Χάρη Έξερτζόγλου, ’Εθνική ταυτότητα στήν Κωνσταντινού
πολη τόν 19ο αιώνα. Ό 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861- 
1912, ’Αθήνα 1996. Έξ άλλου, στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών εκπονείται ή διδακτορική δια
τριβή, Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (1861-1923): ή ελλη
νική παιδεία καί έπιστήμη ώς εθνική πολιτική στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τόν 
συνάδελφο Γιώργο Γ. Γιαννακόπουλο.
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