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Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης

Η Σημασία

του Μέλλοντος της Πολίτικης Ρωμιοσύνης1

C/y-1 να διεδνές συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, στο όποιο μια πλειά- 
JLrôa νέων ερευνητών παρουσιάζουν τα πορίσματα πρόσφατων έρευ- 

νών για τη σημερινή πραγματικότητα της πολίτικης ρωμιοσύνης, έπανα- 
φέρει στο προσκήνιο των συνειδήσεών μας την άνυπολόγιστης σημασίας 
κληρονομιά κα'ι την πολλαπλή σπουδαιότητα τής ιστορικής έμπειρίας πού 
άντιπροσωπεύει ο,τι συμβατικά ή έλληνική κα'ι ή τουρκική πολιτεία, κα'ι ή 
κοινή γνώμη πού αυτές διαμορφώνουν, άποκαλοϋν «έλληνική μειονότη
τα τής Κωνσταντινουπόλεως». Όταν άκούω ν’ άναφέρεται ή «έλληνική 
μειονότητα», άνακαλώ συνειρμικά το σχόλιο τοϋ Πατριάρχη Άδηναγόρα, 
«όλίγοι άλλ’ άμέτρητοι». Πράγματι άμέτρητοι, όχι με ποσοτικούς όρους 
άλλα βάσει τοϋ ειδικού βάρους τής παρακαταδήκης ένός όλόκληρου 
πολιτισμού, τοϋ πολιτισμού τής ρωμιοσύνης: ή κληρονομιά είναι σήμερα 
όρατή στά μνημεία, τις έκκλησίες, τά σχολεία, τά κοινοτικά ιδρύματα, 
τά άγιάσματα, τά νεκροταφεία, άλλά και στή συνεχιζόμενη άνδρώπινη 
παρουσία, με τά ήδη κα'ι τή νοοτροπία της, με τή συσπείρωση γύρω άπό 
τήν έκκλησία κα'ι τήν παιδεία πού συγκροτούν τήν κοινότητα με τρόπο 
ό όποιος δεν επιδέχεται παρανοήσεις, με τούς πολυποίκιλους τρόπους

1. Το κείμενο αυτό γράφτηκε μέ τήν εύκαιρία τοϋ συνεδρίου «Συνάντηση στην 
Πόλη: το παρόν και το μέλλον», πού πραγματοποιήθηκε στις 30’Ιουνίου, 1 & 2Ίουλίου 
2006 στην Κωνσταντινούπολη, κα'ι δημοσιεύδηκε στις έφημερίδες TÒ Βήμα (2.7.2006) 
κα'ι Απογευματινή (Κωνσταντινουπόλεως, 13.7.2006). Δεν περιλήφδηκε στον τόμο των 
άνακοινώσεων τοϋ συνεδρίου: Κώστας Γαβρόγλου & Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (έπιμ.), 
Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωγραφείου. Συνάντηση στην Πόλη. Το παρόν καί το μέλλον. 
Κείμενα γιά τήν ρωμαίικη κοινότητα τής Κωνσταντινούπολης, Άδήνα, Καλειδοσκόπιο & 
Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών 'Ομάδων, 2009.
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καλλιέργειας των αισθήσεων πού προσδιορίζουν έξίσου άποφασιστικά 
το περιεχόμενο και την ποιότητα τής ζωής. Αυτή την πολίτικη ρωμιο
σύνη έρχεται να μάς θυμίσει ή συνάντηση στην Πόλη, τη ρωμιοσύνη πού 
έξιστόρησαν με άνεπανάληπτη δεξιοτεχνία κα'ι άνεξάντλητη άγάπη κα'ι 
γνώση οί «λογάδες» του γένους, με κορυφαίους τον Σκαρλάτο Βυζάντιο 
και τον Μανουήλ Γεδεών. Ακριβώς έπειδή ή ιστόρηση του παρελθόντος 
τής ρωμιοσύνης ύπήρξε ένα τόσο λαμπρό κεφάλαιο τής έλληνικής 
παιδείας των κάτω χρόνων, πριν περιπέσει τα τελευταία χρόνια στα 
χέρια των ερασιτεχνών, δεν ύπάρχει λόγος να διακινδυνεύσουμε νά 
μειώσουμε τον πλούτο της με σχηματικές έπαναλήψεις. Άλλωστε κα'ι 
ή συνάντηση στήν Πόλη άνακαλεΐ το παρελθόν κα'ι τή σημασία του για 
νά τονίσει τις προοπτικές πού συνδέονται μέ το παρόν κα'ι το μέλλον.

Το μέλλον τής πολίτικης ρωμιοσύνης θά άξιζε νά συγκεντρώσει τήν 
προσοχή μας ιδίως ώς προς τήν κρίσιμη συνεισφορά πού δυναμικά συνε
πάγεται για τις δύο κοινωνίες οί όποιες τή βλέπουν κα'ι τή μεταχειρίζονται 
άπλώς ώς μειονότητα. Γιά τήν έλληνική κοινωνία ή πολίτικη ρωμιοσύνη 
ώς διαχρονικό άνθρώπινο σύνολο, στούς κόλπους τού όποιου συντελεΐται 
άενάως ό διάλογος τού πολιτισμού, ό διάλογος δηλαδή τών ζώντων μέ 
τούς νεκρούς κα'ι μέ έκείνους πού δέν έχουν άκόμη γεννηθεί, άποτελεΤ 
τον καθρέφτη γιά τήν άναγνώριση τού έαυτοΰ της, γιά τήν άνάκτηση 
μιας αύτογνωσίας τήν όποια έχει χάσει, δχι, δπως πολλο'ι άνιστόρητα νο
μίζουν, λόγω τού έκδυτικισμοΰ της κα'ι τής ένσωμάτωσης τών ιδεών τού 
Διαφωτισμού, άλλά μάλλον έξαιτίας τής ίσοπέδωσης και τού ευτελισμού 
πού έπέφερε ή επιβολή τής πιά άκραίας ιδιοτέλειας σέ δλες τις σφαίρες 
τής ζωής, ιδίως στον δημόσιο βίο, ύπά το προσωπείο τής άπόλυτης 
ύποκρισίας πού ύποκρύπτεται κάτω άπά τήν «προοδευτική» ή τήν εθνική 
ρητορεία.

Γιά τήν τουρκική κοινωνία, άλλωστε, ή πολίτικη ρωμιοσύνη δέν είναι 
μόνο μιά ύπόμνηση τού λαμπρού παρελθόντος τής χώρας κα'ι μάλιστα τής 
Πόλης, στήν όποια διανύει τήν ιστορική της πορεία, είναι ιδίως μιά εικόνα 
τού μέλλοντος πού άποζητα, ή, γιά νά άκριβολογοΰμε, όραματίζεται του
λάχιστον τά πιά δυναμικό κα'ι ζωντανό τμήμα της: τά μέλλον μιας πλου- 
ραλιστικής, φιλελεύθερης, άνοιχτής και άνεκτικής κοινωνίας, δηλαδή μιας 
κοινωνίας εύρωπαϊκής. Ή πολίτικη ρωμιοσύνη κα'ι οί άλλες μειονοτικές 
κοινότητες τής Τουρκίας συνιστοΰν τή λυδία λίθο γιά τή δοκιμασία τής
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βιωσιμότητας αύτοΰ του όραματισμοϋ.Ή ύπαρξή της και ή διατήρηση τής 
κληρονομιάς της ζωντανής κα'ι δημιουργικής άποτελεΤ την έγγύηση αύτοΰ 
τοϋ μέλλοντος, πού αν επιτευχθεί 9ά είναι μια ιστορική κατάκτηση για την 
Τουρκία άλλα κα'ι για μάς κα'ι για την Εύρώπη.

Σ’ αυτά τα δύο επίπεδα, στο επίπεδο τής έπίτευξης τής ιστορικής 
αύτογνωσίας για την Ελλάδα, στο έπίπεδο τής έπιβεβαίωσης τοΰ 
εύρωπαϊκοϋ της μέλλοντος για την Τουρκία, ή «άμέτρητη» πολίτικη 
ρωμιοσύνη άποτελεΐ μια ζωντανή κα'ι πολλά ύποσχόμενη έλπίδα.
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