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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





Oliver Jens Schmitt, Levantiner. Lebenswelten und Identitäten 
einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im Jan- 
gen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μίας 
εδνοδρησκευτικης ομάδας στην Όδωμανικη Αυτοκρατορία στον «μακρύ 
19ο αιώνα»], Südosteuropäische Arbeiten 122, Μόναχο 2005, 515 σελ.

αρά τη μακραίωνη παρουσία τους άπά τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι
τον 206 αιώνα στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, οί Λεβαντίνοι 

δεν έχουν άποτελέσει άντικείμενο συστηματικής ιστορικής έρευνας. Οί 
ίδιοι δεν παρήγαγαν δική τους ιστοριογραφία, οί έδνικές ιστοριογραφίες 
δεν ένδιαφέρδηκαν για μια τέτοια μεικτή κα'ι ύπερεδνική όμάδα, ενώ οί 
ιστορικοί τής Όδωμανικής Αύτοκρατορίας τους είδαν ως «ξένους» κα'ι δχι 
ώς οργανικό τμήμα τής όδωμανικής κοινωνίας. Πέρα άπο την κατάτμηση των 
ερευνητικών πεδίων, την ένασχόληση μέ τους Λεβαντίνους δυσχεραίνει το 
ίδιο το πρόβλημα του όρισμοϋ τής ομάδας, ή όποια άφενός δεν άποτέλεσε 
ποτέ ένα νομικά καδορισμένο σύνολο, ένα μιλλέτι, κα'ι άφετέρου δείχνει 
να άντιστέκεται σε κάδε προσπάδεια άκριβοΰς όρισμοϋ της. Ώς ειδοποιό 
στοιχείο προσφέρεται μόνο τό καδολικό δρήσκευμα (παρά τις έξαιρέσεις) 
και δχι ή γλώσσα, ή καταγωγή, ή κοινή νομική δέση ή ή πολιτική όργάνωση. 
Πνονται έτσι κατανοητές οί δυσκολίες πού πρέπει να ύπερβεΐ μια 
πρωτοποριακή έρευνα, δπως αυτή πού επιχείρησε ό Oliver Jens Schmitt, 
καδηγητής Ιστορίας τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο τής 
Βιέννης στή διατριβή του επ’ ύφηγεσία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει 
στον πρόλογο, στήν πρώτη φάση τής έρευνας αίσδανόταν τό άντικείμενο 
«νά ξεγλιστρά σάν άμμος ανάμεσα στα δάχτυλα» ή σάν άντικατοπτρισμός 
νά εξατμίζεται σέ κάδε προσπάδεια προσέγγισης.

Ή άπουσία πηγών πού νά προέρχονται άπευδείας άπά τούς ίδιους τούς 
Λεβαντίνους συνιστδ ίσως τήν πιο προφανή δυσκολία.Ή μελέτη βασίστηκε 
σέ εύρεία έρευνα σέ άρχεΤα τής ΚαδολικήςΈκκλησίας (τοϋ Βατικανού άλλά 
και τών ενοριών τοϋ Γαλατά / Πέραν κα'ι τής Σμύρνης) κα'ι σέ διπλωματικά 
άρχεΐα πού άπόκεινται στις πρεσβείες κα'ι τά προξενεία ευρωπαϊκών κρατών 
στήν Κωνσταντινούπολη και τή Σμύρνη (τής Γαλλίας, τής Βενετίας, τής 
Σαρδηνίας-Πεδεμοντίου κα'ι μετέπειτα τής ’Ιταλίας). ’Επίσης χρησιμοποιή- 
δηκε άλλο ύλικό, δπως έπετηρίδες έμπορικών έπιμελητηρίων, ταξιδιωτικά 
έργα και ταξιδιωτικοί όδηγοί, άπομνημονεύματα κα'ι έφημερίδες. Τήν
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έλλειψη όθωμανικών πηγών δικαιολογεί ό συγγραφέας με τρόπο πειστικό 
παραπέμποντας στο χαρακτήρα κα'ι στα κεντρικά έρωτήματα τής έργασίας 
του (σ. 42).

Βάσει των τελευταίων δομεί τή μελέτη του δέτοντας ως στόχο α) να 
άνασυστήσει την κοινωνική ιστορία των Λεβαντίνων στις βασικές της 
γραμμές έξέλιξης, β) να συμβάλει με το παράδειγμα των Λεβαντίνων στη 
συζήτηση για τον έδνικισμό και την έδνική ταυτότητα- κυρίως να άπαντήσει 
στο ερώτημα πώς μία έξ όρισμοΰ ύπερεδνική όμάδα, ως σύνολο άλλα κα'ι 
σε επίπεδο άτομικών περιπτώσεων, άντέδρασε στη διαδικασία παγίωσης 
έδνικών διακρίσεων έντός τής κοινωνίας όπου άνήκε, κα'ι γ) να εξετάσει τή 
δέση τών Λεβαντίνων στήν όδωμανική κοινωνία μέσα άπό τις σχέσεις της 
με τις άλλες έδνοδρησκευτικές όμάδες τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
στο πλαίσιο τών συζητήσεων περ'ι διακριτών πολιτισμικών σφαιρών κα'ι 
διαπολιτισμικής έπικοινωνίας. Ό χώρος τής μελέτης περιορίζεται στα 
δύο κυριότερα κέντρα τών Λεβαντίνων, τον Γαλατά και το Πέραν στήν 
Κωνσταντινούπολη κα'ι τον Φραγκομαχαλά τής Σμύρνης, άφήνοντας κατά 
μέρος άλλα μεγάλα λιμάνια τής Ανατολικής Μεσογείου με μικρότερη 
κα'ι πιο περιστασιακή παρουσία Λεβαντίνων, δπως ή Θεσσαλονίκη κα'ι 
ή Αλεξάνδρεια. TÒ χρονικό εύρος τής μελέτης, αύτό του «μακροϋ 19ου 
αιώνα», έκτείνεται άπό τήν περίοδο τών Ναπολεόντειων Πολέμων μέχρι 
τον Λ' Παγκόσμιο Πόλεμο κα'ι τήν 'ίδρυση τής Τουρκικής Δημοκρατίας.

Το πρώτο μέρος ξεκινά με τήν έξέταση τών δρων πού περιέγραφαν σε 
διάφορες εποχές τά μέλη τής όμάδας. Ό δρος «Λεβαντίνος», πού κάλυπτε 
παλαιότερα δλους τούς κατοίκους τών μεγάλων λιμανιών τής Ανατολικής 
Μεσογείου, χριστιανούς, μουσουλμάνους κα'ι Εβραίους, καθιερώθηκε 
μόλις τον 19ο αιώνα παραμερίζοντας σταδιακά προηγούμενες όνομασίες, 
δπως «Φράγκοι» κα'ι «Λατίνοι». Ό δρος διέκρινε τούς γηγενείς άπό τούς 
νεοεγκατεστημένους «Εύρωπαίους» τού δεύτερου μισού τού 19ου αιώνα, 
άλλα παρέμεινε μια άποκλειστικά «εξωτερική», αρνητικά φορτισμένη, 
όνομασία, πού δέν υιοθετήθηκε άπό τούς ίδιους τούς Λεβαντίνους. 
Στήν άνάλυση τής δημιουργίας και τής άνθεκτικότητας τών άρνητικών 
στερεοτύπων πού καθόριζαν τήν εικόνα τών Λεβαντίνων στή Δύση ό 
συγγραφέας συνδιαλέγεται μέ τήν άνάλυση τής Maria Todorova για τή 
βαλκανική περίπτωση, περισσότερο άπό δ,τι μέ έκείνη τού όριενταλισμοϋ 
τού Edward Said, άκριβώς έπειδή εδώ πρόκειται για τήν άπόδοση στούς
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Λεβαντίνους μιας άτελοΰς και ύβριδικής, μισά-άνατολίτικης, μισό-δυτικής 
φύσης. Οί Λεβαντίνοι προκαλοϋσαν τη δυσφορία των Δυτικοευρωπαίων, 
καδώς δεν χωρούσαν στις οικείες κατηγορίες κα'ι δυσκόλευαν τις δποιες 
ταξινομήσεις. Ό στιγματισμός τους ως δολοπλόκων, δουλοπρεπών, 
φιλοχρήματων και έξαγοράσιμων, τεμπέληδων, έγωιστών, χωρ'ις πνευματικά 
ενδιαφέροντα κα'ι φιλοδοξίες συνδυαζόταν με τη «διαπίστωση» τής ήδικής 
τους έκπτωσης, ή όποια μάλιστα άποτυπωνόταν στο παρουσιαστικό τους. 
Μαζί με την κλιμακωτή ένίσχυση των βιολογικών και ρατσιστικών τους 
συνδηλώσεων τα στερεότυπα αύτά συνέκλιναν όλο κα'ι καθαρότερα στη 
βασική κατηγορία, ότι πρόκειται τελικά για άνδρώπους άπάτριδες. Για τον 
Ευρωπαίο παρατηρητή, ιδίως τού δεύτερου μισού τού 19ου αιώνα, ή «έδνική 
άδιαφορία» τών Λεβαντίνων κα'ι ή έπιδυμία τους να άπολαμβάνουν τα 
προνόμια μιας εύρωπαϊκής ύπηκοότητας χωρ'ις τις «ύποχρεώσεις» τής 
έδνικής ιδεολογίας ήταν σκανδαλώδης. «Σε μια έποχή πού άπαιτοΰσε 
μονοσήμαντες όμολογίες κα'ι ξεκάθαρες ταξινομήσεις ό ρευστός χαρακτήρας 
τής λεβαντίνικης ταυτότητας δεν έβρισκε κατανόηση» (σ. 85). Παράλληλα, 
ό συγγραφέας δεν ύποβαθμίζει τή σημασία τού οικονομικού άνταγωνισμοΰ 
άνάμεσα στους ντόπιους Λεβαντίνους κα'ι τούς ξένους Ευρωπαίους για τήν 
έμπέδωση τών άρνητικών στερεοτύπων.

Στο δεύτερο μέρος τού βιβλίου σκιαγραφεΐται ή κοινωνική ιστορία τών 
Λεβαντίνων στήν ύπό έξέταση περίοδο βάσει στατιστικών άναλύσεων τού 
διαθέσιμου άρχειακοΰ ύλικοΰ. Στον άρχικό πυρήνα τών Γενουατών κα'ι 
Ενετών έμπορων τής ύστερης βυζαντινής περιόδου προστέθηκαν στήν οθω
μανική περίοδο μετανάστες άπό τή Γαλλία, τήν ’Ολλανδία, τή Βρετανία, 
άλλα και καθολικοί νησιώτες τών Κυκλάδων κα'ι τής Χίου, επίσης καθολικοί 
κα'ι ουνίτες Αρμένιοι κα'ι Άραβες. Ίο νομικό καθεστώς όλων αυτών δεν ήταν 
ένιαΤο. Δίπλα στούς όθωμανούς ύπηκόους (ζιμμ'ι) κα'ι τούς ξένους (χαρμπ'ι) 
κυριαρχούσαν άριθμητικά οί βάσει τών διομολογήσεων προστατευόμενοι 
μπερατλήδες κα'ι φιρμανλήδες. Οί επιμειξίες κυρίως με ορθοδόξους κα'ι 
Αρμένιους, λιγότερο με Εβραίους, έξασφάλιζαν τή δημογραφική έπιβίωση 
τής ομάδας. Χαρακτηριστικό τών Λεβαντίνων ήταν ή πολυγλωσσία. Ή 
πλειονότητα, ειδικά στή Σμύρνη, μιλούσε τήν καθομιλουμένη έλληνική, 
άλλα τα ιταλικά κα'ι τά γαλλικά κέρδισαν στον 19ο αιώνα έδαφος χάρη 
στήν πολιτική τών διπλωματών και τή μαζική έγκατάσταση Ευρωπαίων 
μεταναστών. Οί περισσότεροι καταλάβαιναν τά τουρκικό κα'ι κάποιοι
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μιλούσαν άραβικά. Συνεκτικά στοιχεία της όμάδας άποτέλεσαν έτσι 
ουσιαστικά ή θρησκεία, ή έπίκληση της ευρωπαϊκής καταγωγής κα'ι τα 
συγγενικά και οικονομικά δίκτυα.

Στο δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα, στην περίοδο των μεταρρυδμίσεων 
(Τανζιμάτ) καϊ ειδικά μετά τον Κριμαϊκά Πόλεμο, ή σχετικά μικρή όμάδα 
των Λεβαντίνων τής Κωνσταντινούπολης, δραγουμάνων καϊ εμπόρων, 
γνώρισε εντυπωσιακή αύξηση με τήν έγκατάσταση χιλιάδων Εύρωπαίων 
έπιχειρηματιών, συμβούλων, τεχνιτών, άλλά καϊ πόσης φύσεως τυχοδιωκτών 
στον Γαλατά κα'ι τά Πέραν, πού μετατράπηκαν έτσι σε «εύρωπαϊκά» 
προάστιο τής Κωνσταντινούπολης. Οί ευνοϊκές συνδήκες πού εξασφάλιζαν 
γιά τούς μή μουσουλμάνους οί οθωμανικές μεταρρυδμίσεις, οί ευρωπαϊκές 
επενδύσεις κα'ι ή έξάρτηση τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άπά τις 
δυτικές Δυνάμεις, άλλά κα'ι ή άκτοπλοϊκή σύνδεση μέ τή Δύση συντέλεσαν 
στή δημογραφική κα'ι οικονομική άκμή τού λεβαντίνικου φαινομένου τήν 
περίοδο αυτή. Αντίστοιχα, ό ανταγωνισμός μέ τούς έλληνορδόδοξους κα'ι 
Αρμένιους έμπορους κα'ι έπιχειρηματίες κα'ι περισσότερο ή έπιδείνωση 
των σχέσεων των προστάτιδών τους Δυνάμεων μέ τήν ’Οθωμανική Αυτο
κρατορία (Ιταλο-οθωμανικάς πόλεμος τοϋ 1911, Α' Παγκόσμιος Πόλε
μος) όδήγησε στή συρρίκνωση τής όμάδας στϊς άρχές τοϋ 20οϋ αιώνα. Οί 
άπελάσεις των κατόχων ιταλικών καϊ γαλλικών διαβατηρίων, τά 1911/1915 
κα'ι 1914 άντίστοιχα, κα'ι ή κατάργηση τών διομολογήσεων τον Αύγουστο 
τοϋ 1914 όδήγησαν σέ μαζική έξοδο τών Λεβαντίνων καϊ άποτέλεσαν τά 
καίριο χτύπημα άπά τά όποιο δέν συνήλθε ή όμάδα. Οί νομικές δυσκολίες 
μέ τϊς όποϊες βρίσκονταν συνεχώς άντιμέτωπα τά ύπολείμματά της στήν 
Τουρκική Δημοκρατία καθόρισαν τά ρυθμό τής σταδιακής της εξαφάνισης 
μέχρι τά δεύτερο μισό τοϋ 20οΰ αιώνα, όπως μπορεί νά διαπιστωθεί άπά τά 
κατάστιχα τών ενοριών.

Στή Σμύρνη, τήν όποια ό συγγραφέας όνομάζει «πρωτεύουσα τών 
Λεβαντίνων», οί τελευταίοι άριθμοϋσαν περίπου 20.000 στις άρχές τοϋ 20οΰ 
α’ιώνα κα'ι άποτελοϋσαν τά 10% τοϋ πληθυσμοΰ τής πόλης παρουσιάζοντας 
πενταπλασιασμά τοϋ άριθμοΰ τους σέ σχέση μέ έναν αιώνα νωρίτερα. 
Ωστόσο, δέν έχουμε νά κάνουμε μέ ένα δημογραφικά άλμα, όπως έκεΐνο 
πού έμφανίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη έξαιτίας μαζικής μετανάστευσης 
μετά τον Κριμαϊκά Πόλεμο, όπου ό άριθμός τους δεκαπλασιάστηκε στον 
19ο αιώνα, άποτελώντας πάντως γύρω στά 1900 περίπου τά 3,5% τοϋ
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συνολικού πληθυσμού τής οθωμανικής πρωτεύουσας. Επίσης, σε άντίθεση 
με τον Γαλατά κα'ι το Πέραν, δπου ή παρουσία των Δυτικοευρωπαίων ήταν 
έντονότερη, άλλα κα'ι ό έλεγχος τόσο των οθωμανικών άρχών, όσο και των 
ευρωπαϊκών πρεσβειών κα'ι τής Καθολικής Εκκλησίας ήταν στενότερος, 
στη Σμύρνη ή όμάδα τών Λεβαντίνων μπόρεσε να άναπτύξει μια ξεχωριστή 
τοπική ταυτότητα, στοιχείο τής όποιας θεωρεί ό Schmitt κα'ι τή χρήση τών 
φραγκοχιώτικων. Ή σημασία τής διδασκαλίας τής λατινικής ορθογραφίας 
τών έλληνικών παρουσιάζει ενδιαφέρον. Κατά τον Ιταλό πρόξενο, το 1862, 
θά έμπόδιζε τήν ώσμωση με τούς ομόγλωσσους ελληνορθόδοξους, ενώ 
για τήν Καθολική Εκκλησία θά έξασφάλιζε τήν κατανόηση τών έντυπων 
έκδόσεων άπό όλο το κοινωνικό φάσμα τών Λεβαντίνων. Ή στάση τών 
Λεβαντίνων άπέναντι στήν ελληνική διοίκηση τής Σμύρνης μεταξύ 1919 
και 1922, στάση καχυποψίας και έχθρότητας, καθοριζόταν τόσο άπό τήν 
παραδοσιακή άντίθεση μεταξύ καθολικών κα'ι ορθοδόξων, όσο κα'ι άπό 
τήν πολιτική τής Γαλλίας καϊ τής Ιταλίας. Οί Λεβαντίνοι δεν έβλεπαν το 
μέλλον τους σε μιά ελληνική Σμύρνη κα'ι ή μετανάστευση προς τή Δύση είχε 
ξεκινήσει άρκετά πρ'ιν άπό το καλοκαίρι τού 1922.Ή είσοδος τών κεμαλικών 
καϊ ή καταστροφή τής πόλης, πού περιγράφεται με βάση άνέκδοτο ύλικό 
άπό τά γαλλικά άρχεϊα (σ. 216-219), σήμανε το τέλος καϊ τής Σμύρνης τών 
Λεβαντίνων. Σχεδόν όλες οί έκκλησίες, τά σχολεία, οί τράπεζες κα'ι τά 
καταστήματα τών Λεβαντίνων κάηκαν κα'ι οί περισσότεροι έφυγαν τις μέρες 
τής καταστροφής για τή Γαλλία κα'ι τήν Ιταλία.

Στήν έξέταση τής κοινωνικής διαστρωμάτωσης τής όμάδας τών Λε
βαντίνων (σ. 220-301) ό συγγραφέας επισημαίνει τις άμφισημίες τών 
κοινωνικών κατηγοριών, όταν έφαρμόζονται σε μιά όμάδα πού ζούσε με 
βάση δυτικά κοινωνικά πρότυπα σε όθωμανικό περιβάλλον. Τονίζει έπί- 
σης τις τομές καϊ τϊς εξελίξεις στήν περίοδο πού έξετάζει έναντι μιας 
στατικής προσέγγισης. Στις παλαιότερες ελίτ τών δραγουμάνων τού 
Πέραν κα'ι τού άνώτερου κλήρου προστέθηκαν οί Δυτικοευρωπαΐοι άστοϊ 
πού μετανάστευσαν στο δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα. Οί γάμοι μεταξύ 
τών ντόπιων εμπόρων κα'ι τραπεζιτών κα'ι τών νεοφερμένων έπέτρεψαν 
στούς πρώτους να διατηρήσουν τά κοινωνικά πρωτεία μέχρι το τέλος, 
ένώ έξέθρεψαν μιά συλλογική άστική συνείδηση, πού ύπερέβαινε τή 
διάκριση ντόπιων-Εύρωπαίων. ’Ιδιαίτερα εύστοχη φαίνεται έδώ ή κατ’ 
άναλογίαν χρήση κατηγοριών καϊ μοντέλων πού άνέπτυξε ό Jurgen Kocka
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για τη μελέτη των άστών τής Κεντρικής Εύρώπης. Τα μεσαία στρώματα, 
άποτελούμενα άπό τούς άπαραίτητους μεσίτες και τούς μικρέμπορους, 
διευρύνδηκαν μετά την άνδηση τού τραπεζικού τομέα κα'ι των εύρωπαϊκών 
έπενδύσεων με τούς υπαλλήλους. Κα'ι οί δύο πόλεις διέδεταν άνάλογης 
σύνδεσης κατώτερα στρώματα γύρω άπό τα λιμάνια, άποτελούμενα κυρίως 
άπό Άραβες, Μαλτέζους, Δαλματούς κα'ι Έπτανήσιους, άρκετο'ι άπό τούς 
όποιους κινούνταν μεταξύ νομιμότητας κα'ι παρανομίας. Επίσης ή πρώιμη 
έκβιομηχάνιση προσέλκυσε μερικές χιλιάδες Ιταλούς έργάτες, στούς 
κύκλους των όποιων άναπτύχδηκαν σοσιαλιστικές κα'ι άναρχικές ιδέες.

Τό τρίτο μέρος τής μελέτης είναι άφιερωμένο σέ ζητήματα συνειδήσεων 
και ταυτοτήτων. Οί Λεβαντίνοι στερούνταν τα περισσότερα άπό τα χαρα
κτηριστικά πού συνιστοΰν σύμφωνα μέ τις τρέχουσες προσεγγίσεις την 
έννοια τού έδνους. Συνδέονταν, δμως, μέ ισχυρά οικογενειακά, κοινωνι
κά κα'ι οικονομικά δίκτυα, αύτοπροσδιορίζονταν μέ βάση τό καδολικό τους 
δρήσκευμα, ένώ ιδιαίτερη σημασία έχει κα'ι ή άπόδοση σ’ αύτούς μιας 
ένιαίας ταυτότητας άπό τον κοινωνικό τους περίγυρο. Έτσι, ό συγγραφέας 
ορίζει τούς Λεβαντίνους ως έδνοδρησκευτική όμάδα (ethnokonfessionelle 
Gruppe), σαφώς διακριτή άπό τις άλλες τής Όδωμανικής Αύτοκρατορίας. 
Σέ συγκεκριμένες μεμονωμένες συγκυρίες διακρίνει άπόπειρες αύτο- 
καδορισμοΰ κα'ι σπέρματα μιας άτελοΰς έδνογένεσης. Στη δεκαετία τού 1790, 
ένα τμήμα των Λεβαντίνων τού Πέραν στράφηκε κατά τής επαναστατικής 
Γαλλίας και τού Βατικανού κα'ι έπιδίωξε τη δεσμική άναγνώριση τών 
καδολικών ραγιάδων άπό τις όδωμανικές άρχές. Γύρω στο 1860-1862 
άναπτύχδηκε μεταξύ τών Λεβαντίνων τής Σμύρνης, κυρίως τών ελληνόφωνων 
νησιωτών έμπορων, τά όραμα μιας αύτόνομης Σμύρνης μέσα σέ μιά 
άκαδόριστη όμοσπονδία μέ τά έλληνικά βασίλειο. Και στις δύο περιπτώσεις 
οί έσωτερικές άντιφάσεις κα'ι κυρίως ή εξάρτηση τών Λεβαντίνων άπό τις 
προστάτιδές τους Δυνάμεις ματαίωσαν τούς σχετικούς σχεδιασμούς έν τή 
γενέσει τους.Έτσι ό συγγραφέας μιλά γιά την «άποτυχημένη έδνογένεση» 
τών Λεβαντίνων, ή άποτυχία τής όποιας άποδίδεται στην άπουσία βασικών 
προϋποδέσεων: μιας δεσμικής ένότητας κα'ι όμοιογένειας τής όμάδας, μιας 
έδνικής έκκλησίας ή έδνικά σκεπτόμενης έλίτ κα'ι διανόησης, ένός ένιαίου 
γεωγραφικού χώρου κα'ι ένάς κρίσιμου άριδμητικοΰ μεγέδους.

’Άν γιά την προσέγγιση αύτή μπορεί κανε'ις νά έχει έπιφυλάξεις, μέ δε
δομένη την καταρχήν δυσκολία νά όριστεΐ ή ίδια ή όμάδα έξαιτίας κα'ι
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των παραπάνω άνασχετικών τής έδνογένεσης παραγόντων, ή εξέταση 
τής προβληματικής των ταυτοτήτων δχι πλέον σε συλλογικό, άλλα σε 
άτομικό επίπεδο άποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Μέσα άπό περιπτώσεις 
παραδειγματικών βιογραφιών ό συγγραφέας άναδεικνύει τις στρατηγικές 
και τις τεχνικές πού άκολούδησαν οί Λεβαντίνοι για την ύπεράσπιση τών 
συμφερόντων τους κα'ι διακρίνει μια «εξωτερική» κα'ι μια «εσωτερική» ταυ
τότητα. Ή δεύτερη, ή πραγματική ταυτότητα, μέ άναφορό στήν οικογένεια, 
στο καδολικό δρήσκευμα καί, ειδικά στήν περίπτωση τής Σμύρνης, στήν 
πόλη ως πατρίδα, εντασσόταν στήν όδωμανική παράδοση.Ή πρώτη, τεχνητή 
κα'ι προσχηματική, άποτελοΰσε τή βιτρίνα- γι’αύτό μπορούσε νά αλλάξει 
κα'ι άλλαξε άνάλογα μέ τις άνάγκες κα'ι τά συμφέροντα τών άνδρώπων. 
Ό στόχος αύτοϋ τού περίπλοκου «παιχνιδιού μέ τις ταυτότητες» ήταν ή 
άποφυγή τής πτώσης στο καδεστως τού ραγιά, άλλα κα'ι τής οριστικής 
επιλογής. Μόνο έτσι μπορούσαν νά διατηρήσουν τά προνόμιά τους (π.χ. 
τή φορολογική προστασία κα'ι τήν άπαλλαγή άπά τή στρατιωτική δητεία), 
άλλά καί νά μήν ύποχρεωδοΰν νά μεταναστεύσουν: «Μόνο σέ αυτή τή 
γκρίξα ξώνη [άνάμεσα στήν Αυτοκρατορία και τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις] 
μπορούσαν νά διατηρούν τήν άμφίσημη, ρευστή ταυτότητά τους» (σ. 365). 
Άπά τις όδωμανικές μεταρρυδμίσεις οί Λεβαντίνοι είχαν, έπομένως, μόνο νά 
χάσουν (καταργήσεις προνομίων, συρρίκνωση τού καδεστώτος τών προστα- 
τευμένων τά 1863, εισαγωγή τής όδωμανικής ύπηκοότητας τά 1869). Στήν 
πίεση άπά τήν πλευρά τών δυτικών κρατών, μέσω τών προξενείων κα'ι τών 
δεσμών πού αύτά έλεγχαν (σχολεία, έμπορικο'ι σύλλογοι, φιλανδρωπικές 
οργανώσεις), προς τήν κατεύδυνση ενός έδνικοΰ προσδιορισμού, οί Λεβα
ντίνοι άντέδρασαν μέ εύελιξία, υίοδετώντας τούς ορούς τού καινούριου συ
στήματος, δπως είχαν κάνει μέ τά παλιό. Οί αιτήσεις τους προς τά προξενεία 
γιά τή χορήγηση διαβατηρίων, δπου επιχειρηματολογούν σύμφωνα μέ τις 
προτιμήσεις τών παραληπτών τους, άποτελοΰν πηγές ένδεικτικές αυτής τής 
τεχνικής, άρκεϊ νά μήν τις λάβει κανείς τοΐς μετρητόΐς, δπως προειδοποιεί 
ό συγγραφέας. Απέναντι στον έδνικισμό, άλλά καί τήν έκκοσμίκευση πού 
πρέσβευαν ή’Ιταλία καί ή Γαλλία, ό κόσμος τών Λεβαντίνων έμφανιξόταν ως 
άναχρονισμός. Μήν μπορώντας νά συγκροτήσουν μιά αυτόνομη έκφραση 
τών συμφερόντων τους, άκολούδησαν τελικά τά έδνικά κράτη καί τή λογική 
τους, δταν ύποχρεώδηκαν εκ τών πραγμάτων νά έπιλέξουν.
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Στο τέταρτο μέρος τοϋ βιβλίου έξετάζεται ή δέση των Λεβαντίνων στην 
όδωμανική κοινωνία και οί σχέσεις τους με τις άλλες έδνοδρησκευτικές 
όμάδες. Στον δημόσιο χώρο, στο χώρο της έργασίας και τής ψυχαγωγίας, οί 
επαφές ήταν περισσότερες άνάλογα με την έπαγγελματική κα'ι κοινωνική 
δέση. Στον ιδιωτικό χώρο τα στεγανά παρέμεναν, παρότι στο δεύτερο μισό 
τοΰ 19ου αιώνα οί συνοικίες τών Λεβαντίνων μεταβλήδηκαν σε μεικτές 
ζώνες. Διαφορετικού χαρακτήρα διάκριση υποδεικνύει ό συγγραφέας 
άνάμεσα στο συλλογικό έπίπεδο, όπου τα στερεότυπα ήταν ένεργά και σέ 
αύτό τών διαπροσωπικών σχέσεων, πού ύπάκουαν σέ διαφορετικές προ
τεραιότητες (π.χ. γάμοι μέ έλληνορδόδοξους κα'ι προτεστάντες). Οί Λε
βαντίνοι δέν ύπήρξαν φορείς τοϋ δυτικού τρόπου ζωής όσο οί Ευρωπαίοι 
μετανάστες. Έπαιξαν έναν περιορισμένο διαμεσολαβητικό ρόλο κα'ι σέ με
γάλο βαδμό άφομοίωσαν τα ποικίλα, δυτικής προέλευσης πρότυπα μαζί 
μέ την ύπόλοιπη όδωμανικη κοινωνία ώς τμήμα της, ιδίως στο έπίπεδο τοΰ 
ύλικοΰ πολιτισμού (ένδυμασία, κατοικία) κα'ι τής ψυχαγωγίας (λέσχες, πάρ
κα, χοροεσπερίδες, καζίνο, καφεσαντάν). Δύσκολα προσφέρονται, καταλή
γει ό συγγραφέας, για έξιδανικεύσεις και άναπολήσεις μιας ύποτιδέμενης 
άνεκτικής κα'ι κοσμοπολίτικης κοινωνίας (σ. 456-457). Ίο παράδειγμά τους 
δείχνει, όμως, κα'ι πόσο έπισφαλής κα'ι προβληματική είναι ή διάκριση 
πολιτισμικών σφαιρών μέ σαφή κα'ι σταδερά περιγράμματα.

Άν κα'ι ό συγγραφέας άπευδύνει πρόσκληση για περαιτέρω έρευνα 
τοΰ λεβαντίνικου φαινομένου, ή μελέτη του συνιστά όπωσδήποτε κάτι 
πολύ περισσότερο άπό μια πρώτη άπόπειρα προσέγγισης τοΰ δέματος. 
Τα έρεδίσματα πού προσφέρει σέ ιστορικούς πού άσχολοΰνται μέ τις 
άλλες έδνοδρησκευτικές όμάδες τής όδωμανικής κοινωνίας είναι πολλά. 
Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε τήν ευρύτερη μεδοδολογική σημασία 
πού έχει ή έπιλογή τής έξέτασης τοΰ ζητήματος τής έδνικής ιδεολογίας 
κα'ι τής έπιβολής της σέ μια ύπερεδνική όμάδα, μέσα άπό τήν ανάδειξη 
τών άτομικών στρατηγικών προσαρμογής κα'ι ύπεκφυγής απέναντι στούς 
ιδεολογικούς καταναγκασμούς και τις πιέσεις τών έδνικών κρατών.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΙΣΣΗΣ
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