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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ, Ἔγρεο, φίλα μᾶ- 
τερ. Προσωποποιήσεις τῆς Ἑλλάδας στά 
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀθήνα, Μορ-
φωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 2018 
(8ο, 233 σ.)1

Ἡ Ἑλλάδα ὡς σκλάβα, ὡς μωρά (ἐξαιτίας 
ἀκριβῶς τῆς ξένης κατάκτησης) παρθένος, 
ἐγκαταλελειμμένη καί ρακένδυτη· ἱκετευ-
τική, μπροστά ἀπό ἐρείπια καί δίπλα σέ 
ἀρχαῖες ἐπιγραφές· ἡμίγυμνη καί ἁλυσο-
δεμένη, μέ σκορπισμένα σύμβολα μιᾶς πα-
λαιᾶς ἀκμῆς, πλάι στήν ὀθωμανική ἡμισέ-
ληνο. Ἡ Ἑλλάδα ὡς Ἀθηνᾶ ἀφοπλισμένη, 
δεμένη πισθάγκωνα, ταπεινωμένη, μέ ζυ-
γό στόν τράχηλο, ἀπέναντι ἀπό τόν ἀνελέ-
ητο Χρόνο. Ἡ Ἑλλάδα προσμένει ἀνάμε-
σα σέ τάφους κάποιον νά τήν ἀναστήσει 
(«Exoriare aliquis»), λυπημένη, ἀξιοθρή-
νητη· ὀκλάζουσα, ἀπελπισμένη, κρυμμένη 
σέ ἕνα gestus melancholicus, φάντασμα. 
Ἀλλά καί ἡ Ἑλλάδα ὡς ἀξιοπρεπής γυναι-
κεία μορφή, μέ περιποιημένη ἐνδυμασία 
καί κόμμωση· γενναιόδωρη, ἐν δόξη, γα-
λήνια καί μεγαλόπρεπη, κρατώντας στε-
φάνια, κλαδιά φοινικιᾶς καί κηρύκειο· μη-
τέρα τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν καί τῶν 
ἐπιστημῶν· ὡς Ἀθηνᾶ καί μέ τήν Ἀθηνᾶ: ἡ 

Εἰσήγηση στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου στό Ἑθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο - Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, 
στίς 10 Ἀπριλίου 2019.

Ἑλλάδα, ξανά, μαζί μέ τίς Μοῦσες καί τόν 
Ἀπόλλωνα.

Τοῦτες εἶναι σέ γενικές γραμμές οἱ εἰκό-
νες πού βλέπουμε στό ὡραῖο βιβλίο τοῦ 
Γιάννη Κόκκωνα Ἔγρεο, φίλα μᾶτερ. Προ-
σωποποιήσεις τῆς Ἑλλάδας στά χρόνια τῆς 
Τουρκοκρατίας, παράλληλα μέ τίς ρητο-
ρικές καί λογοτεχνικές εἰκόνες. Χαρακτι-
κά, νωπογραφίες, σχέδια κατασκευασμέ-
να ὅλα ἀπό ξένους καλλιτέχνες, κατά κύ-
ριο λόγο Γάλλους, Γερμανούς καί Ἰταλούς, 
ἔργα πού ἀνήκουν στήν εὐρωπαϊκή τέχνη 
καί διανόηση τῆς περιόδου κατά τήν ὁποία 
παρήχθησαν.

Καθώς οἱ παραπάνω εἰκόνες δημιουρ-
γήθηκαν ὕστερα ἀπό παραγγελίες, εἶναι 
ἑπόμενο οἱ περισσότεροι καλλιτέχνες νά 
ἀκολούθησαν ἐπί τό πλεῖστον καθιερωμέ-
να πρότυπα ἤ νά συνδύασαν μοτίβα καί 
συνθέσεις προκειμένου νά δημιουργήσουν 
μιά νέα εἰκονογραφία. Σέ κάθε περίπτω-
ση, ἐξίσου αὐτονόητο, ὑφολογικά ἐπεξερ-
γάστηκαν τίς εἰκόνες αὐτές σύμφωνα μέ 
τή στυλιστική διαμόρφωσή τους: all’antica 
ὁ Bartoldo di Giovanni στά 1480 (στό με-
τάλλιο Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Τραπεζούντα καί ἡ 
Ἀσία αἰχμάλωτες), μέ ἰσχυρά γοτθικά γνω-
ρίσματα, ἀκόμα στά 1550, ὁ Virgil Solis 
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(Grecia, χαλκογραφία), χρησιμοποιώντας 
στοιχεῖα ἀπό τόν αὐλικό μανιερισμό τῆς 
Τοσκάνης ὁ Stefano Buonsignori τό 1585 
(Sala di Guardaroba στό Palazzo Vecchio 
τῆς Φλωρεντίας), ἀντλώντας ἀπό τίς μπα-
ρόκ ἁπλοποιημένες συνθέσεις ὁ Stefano 
della Bella στά 1644 (σέ κάρτα παιγνιδιοῦ 
γνώσεων) καί ἀπό τίς πιό περίπλοκες ὁ 
Guillaume Delisle στά 1707 (γιά τή διασκό-
σμηση ἑνός χάρτη τῆς Ἑλλάδας), προσχω-
ρώντας στή νέα, πανίσχυρη, μόδα τοῦ νεο- 
κλασικισμοῦ ὁ χαράκτης τοῦ Choiseul 
Gouffier στά 1782 (σέ ἕνα χαρακτικό γιά 
τή σελίδα τίτλου τοῦ Voyage pittoresque de 
la Grèce), πιό ρομαντικός στήν παραλλα-
γή τοῦ προηγούμενου χαρακτικοῦ στή δεύ-
τερη δεκαετία τοῦ 19ου αἰώνα, ὁ ἰταλός 
Antonio Rancati (γιά ἕνα ἐγκυκλοπαιδι-
κοῦ χαρακτήρα βιβλίο τοῦ Giulio Ferrario).

Μιά πρώτη ὠφέλεια ἀπό τήν ἐξέταση 
τῶν παραπάνω εἰκόνων εἶναι ὅτι μέσω 
αὐτῶν ἀναδεικνύεται ἡ προϊστορία πασί-
γνωστων εἰκόνων μεταγενέστερων τοῦ 
1821 (π.χ. Ὁ Ρήγας καί ὁ Κοραῆς ἀνασταί-
νουν τήν Ἑλλάδα, Ἡ Ἑλλάς Εὐγνωμονοῦ-
σα τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη, ἀκόμα καί 
συνθέσεις τοῦ Peter von Hess). Καί αὐτό 
συνιστᾶ μιά ἀπό τίς συνεισφορές τοῦ βι-
βλίου τοῦ Κόκκωνα καί γιά τήν ἱστορία 
τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν. Μιά ἄλλη σημαν- 
τική συνεισφορά εἶναι ἡ συγκέντρωση τῶν 
ἔργων, πού ἀπό μόνη της ἀποτελεῖ ἀξιό-
λογη συμβολή σέ εἰκονογραφικά ζητήμα-
τα· ἐδῶ ὁ συγγραφέας καταπιάνεται μέ μιά 
σειρά ἀπό ἀπαιτητικά ζητήματα: ἀπό τήν 
ἐξονυχιστική ἀνάγνωση καί τήν ἀκριβή πε-
ριγραφή τῆς εἰκόνας (πράγμα καθόλου 
αὐτονόητο – οἱ παραναγνώσεις οἱ ὁποῖες 
ἀνασκευάζονται στό ἴδιο βιβλίο τό δεί-
χνουν ἐπαρκῶς), στήν ἔρευνα τῆς καταγω-
γῆς ἤ τῆς γένεσης τοῦ κάθε μεμονωμένου 
μοτίβου ἤ τῆς κάθε σύνθετης εἰκονογρα-
φίας· στήν παρακολούθηση τῆς πορείας 
καί τῆς διαδρομῆς τῆς σύνθεσης ἤ τοῦ μο-
τίβου μέσα ἀπό τήν ἀνάδειξη τῶν τροπο-

ποιήσεων πού ὑφίστανται σέ διαφορετι-
κούς χρόνους καί τόπους· στήν ἀναζήτη-
ση τῆς φιλολογικῆς πηγῆς στήν ὁποία ἀντι-
στοιχεῖ ἡ εἰκόνα, στήν ἀλληλένδετη σχέση 
κειμένου καί εἰκόνας.

Περαιτέρω: ὁ συγγραφέας διερευνᾶ τίς 
ἐπιδιώξεις, τήν ἰδεολογία, τοῦ ἑκάστοτε 
παραγγελιοδότη καί, ἔτσι, ὑπογραμματί-
ζει τή διαφορετική νοηματοδότηση καί τή 
χρήση τῆς εἰκόνας σέ διαφορετικές συγκυ-
ρίες – ὅπως στό χαρακτικό τοῦ Joseph 
Gerstner (Βιέννη 1809) στό ὁποῖο ἀφαιρέ-
θηκε τόσο ἡ σημαίνουσα ἐπιγραφή Exo-
riare aliquis ὅσο καί οἱ χειροπέδες ἀπό τήν 
προσωποποιημένη σκλάβα Ἑλλάδα πού 
ὑπῆρχαν στό πρότυπο τό ὁποῖο ἀντιγρά-
φει (σ. 101-106). Διακρίνει τίς τομές, τήν 
ἀλλαγή τῆς εἰκονογραφίας ἤ τοῦ εἰκαστι-
κοῦ παραδείγματος ἐξηγώντας την μέσα 
ἀπό τίς δραματικές ἱστορικές ἀλλαγές ἤ/
καί τούς διαφορετικούς προσανατο- 
λισμούς ἀτόμων καί ὁμάδων. Χρησιμο-
ποιοῦνται ἔτσι οἱ εἰκόνες ὡς τεκμήρια μέ 
τήν πιό οὐσιαστική ἔννοια τῆς λέξης: ἑρμη-
νεύονται.

Στό βιβλίο διαβάζουμε μιά σειρά ἀπό 
ἑρμηνεῖες (καί ὄχι παρερμηνεῖες ἤ ὑπερερ-
μηνείες τίς ὁποῖες εὔστοχα, ἀλλά ὄχι κραυ-
γαλέα, ἐπισημαίνει περισσότερες φορές ὁ 
συγγραφέας – γιά παράδειγμα, ἡ ἐμπερι-
στατωμένη ἐπιχειρηματολογία του γιά τή 
χρήση τῆς γυναικείας μορφῆς ὡς προσω-
ποποίησης, σ. 110-118). Συμπυκνώνοντας, 
θά λέγαμε ὅτι μέ ὅλα τά παραπάνω, ὁ Γιάν-
νης Κόκκωνας περνάει κατά κάποιον τρό-
πο ἀπό τήν εἰκονογραφία στήν εἰκονολο-
γία: ἀπό τή συγκέντρωση ἑνός εἰκονογρα-
φικοῦ corpus, σέ κάθε περίπτωση ἐνδεικτι-
κοῦ, στήν ἑρμηνεία του. Ἔχουμε σέ γενι-
κές γραμμές τό σχῆμα περιγραφή – εἰκο-
νογραφική ἀνάλυση – εἰκονογραφική ἑρ-
μηνεία: μέ τόν μεθοδολογικό ὁπλισμό τῆς 
ἱστορίας τῆς τέχνης: ἀναγνώριση τοῦ μο-
τίβου, γνώση τῶν πηγῶν, συνθετική διαί-
σθηση (μέ τά λόγια τοῦ θεμελιωτῆ τῆς εἰκο-
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νολογικῆς ἀνάλυσης Ἔρβιν Πανόφσκι). 
Ἔτσι, ἡ ἱστορία τῶν εἰκονογραφικῶν τύ-
πων μεταβάλλεται σέ ἱστορία τῶν πολιτι-
σμικῶν συμπτωμάτων ἤ συμβόλων καθώς 
ἀπό τό θέμα-μοτίβο, περνᾶμε στήν εἰκόνα 
ὡς ἱστορία ἤ ἀλληγορία καί, τέλος, στήν ἐγ-
γενή σημασία ἤ τό περιεχόμενο τοῦ ἔργου.

Ἡ Ἑλλάδα μητέρα τῶν τεχνῶν

Συνεχίζοντας νά διαβάζουμε τό βιβλίο τοῦ 
Γιάννη Κόκκωνα ἀπό τή σκοπιά τῆς ἱστο-
ρίας τῆς τέχνης, ἄς μείνουμε σέ ἕνα ἀπό τά 
βασικά σχήματα τοῦ βιβλίου, αὐτό «τῆς 
ὀφειλῆς καί τῆς προσδοκίας γιά ἀνταπό-
δοση» (σ. 34). Ἡ προσφορά, ἐννοεῖται τῆς 
ἀρχαίας Ἑλλάδας, συνίσταται καί σέ αὐτή 
τῶν (εἰκαστικῶν) τεχνῶν, μαζί μέ ἐκείνη 
τῶν γραμμάτων καί τῶν ἐπιστημῶν, ἕνας 
ἀπό τούς συνήθεις κοινούς τόπους.

Στήν κρίσιμη παρέκβασή του, ὁ Γιάννης 
Κόκκωνας, προκειμένου νά ἐξετάσει «τί 
ἀκριβῶς ἐσήμαινε Graecia, Ἑλλάδα, γιά 
τούς ἐγγράμματους τῆς ἀναγεννησιακῆς 
Εὐρώπης» (σ. 39) παραθέτει μιά σειρά ἀπό 
κείμενα στά ὁποία γίνεται σαφές ὅτι τό ὄνο-
μα «Ἑλλάδα» δήλωνε, μεταξύ ἄλλων, τή 
μητέρα-κοιτίδα τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν συ-
νάμα μέ τή χώρα στήν ὁποία πραγματο-
ποιήθηκε ἡ τελείωσή τους. Γιά τόν γερμα-
νό οὑμανιστή Μελάγχθονα (1537), ἡ Ἑλ-
λάδα ἦταν ἡ «κατοικία τῆς παιδείας, τῆς 
θρησκείας καί ὅλων τῶν καλλίστων τε-
χνῶν» (σ. 46). Γιά τόν μαθηματικό, ἀστρο-
νόμο καί κοσμογράφο ἀπό τήν Περούτζα 
Egnazio Danti (1585) ἦταν ἡ χώρα ἡ ὁποία 
«στίς πλέον εὐγενεῖς τέχνες ξεπέρασε ὅλες 
τίς ἄλλες» (σ. 50). Ἀκόμα καί γιά τόν ἐπι-
κριτικό γεωγράφο Patrick Gordon (1699) 
«οἱ Ἕλληνες [ἦταν] οἱ πλέον φημισμένοι 

1. Γράφει ὁ Βαζάρι στό Προοίμιο στήν πρώτη ἐποχή τῶν Βίων, τό 1568: «Gostantino di Roma per 
andare a porre la sede dell’Imperio in Bisanzio; perciò che egli condusse in Grecia non solamente tutti 
i migliori scultori et altri artefici di quella età, comunche fussero, ma ancora una infinità di statue e d’altre 
cose di scultura bellissime» (βλ. ἑλληνική μετάφραση σέ: π. Ἱστορία τῆς Τέχνης, τχ. 5, 2016, σ. 150). 

στήν ἀρχαιότητα»…«καί γιά τίς τέχνες» 
(σ. 91).

Παρόμοιες στήν οὐσία τους διατυπώ-
σεις μποροῦμε νά συναντήσουμε σέ πλεῖ-
στα κείμενα περί τέχνης κατά τούς ἴδιους 
αἰῶνες. Ἡ Ἑλλάδα, πότε περισσότερο καί 
πότε λιγότερο συγκεκριμένα, εἶναι παρού-
σα σέ μιά ἱστορία τῶν τεχνῶν. Χάρη στίς 
οὑμανιστικές ἀρχές, ὅσο ἄντεξαν, στίς ἀνα-
φορές τοῦ Πλίνιου τοῦ Πρεσβύτερου καί 
στίς ἀρχαιότητες πού ἔρχονταν στό φῶς 
καί συλλέγονταν, μερικές φορές μετά μα-
νίας, καί ὀνοματίζονταν γενικευτικά «ἑλ-
ληνικές», εἶναι διακριτό, σχεδόν ἀποκρυ-
σταλλώνεται, ἕνα ἱστορικό σχῆμα καταγω-
γῆς καί ἐξέλιξης τῶν τεχνῶν στό ὁποῖο ἡ 
(ἀρχαία) Ἑλλάδα κατέχει μιάν ἀδιαμφι-
σβήτητη, ἀνυπέρβλητη θέση. Ἀρκεῖ ἐδῶ 
νά διαβάσουμε τά προοίμια στούς Βίους 
τοῦ Giorgio Vasari, στά 1550 καί στά 1568.

Τί συμβαίνει ὅμως μέ τή συγκαιρινή 
τους Ἑλλάδα; Ὑπάρχει καί κατά πόσο τῆς 
ἀποδίδεται μιά παρόμοια θέση στά περιε-
χόμενα τῶν κειμένων περί τέχνης; Ἄν μεί-
νουμε στόν Βαζάρι, βλέπουμε ὅτι ἀναγνω-
ρίζει ὡς Ἑλλάδα τό μέρος στό ὁποῖο οἱ καλ-
λιτέχνες δουλεύουν στή «maniera greca» 
(οἱ ἐπικρίσεις τους γιά αὐτή τή μανιέρα εἶ-
ναι ἄλλου εἴδους ζήτημα) καί συνάμα τό 
μέρος ἀπό ὅπου, παλαιότερα καί ἕως τόν 
13ο αἰώνα, εἶχαν ἔρθει στήν Ἰταλία ζωγρά-
φοι καί ἀρχιτέκτονες. «Grecia» εἶναι γιά 
τόν Βαζάρι καί ἡ Κωνσταντινούπολη1, ἀπό 
ὅπου ἦρθαν οἱ λόγιοι στή Σύνοδο Φερρά-
ρας-Φλωρεντίας. Μιά τέτοια Ἑλλάδα 
ὑπάρχει, σέ κάποιον βαθμό, γιά τόν Βαζά-
ρι ἀκόμα στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα: γρά-
φει στόν Βίο τοῦ Ραφαήλ ὅτι «ἦταν τόση ἡ 
σπουδαιότητα αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου πού 
διατηροῦσε σχεδιαστές σέ ὅλη τήν Ἰταλία, 
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στό Ποτσουόλι μέχρι καί τήν Ἑλλάδα»2. 
Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ ὅτι ὁ Βαζάρι ἀνήκει 
στό στενό περιβάλλον τοῦ μεγάλου δούκα 
Cosimo Αʹ τῶν Μεδίκων ὁ ὁποῖος παράγ-
γειλε τή διακόσμηση τῆς Sala Nuova del 
Guardaroba στό Palazzo Vecchio τῆς Φλω-
ρεντίας, ὅπου περιλαμβάνεται ὁ γεωγρα-
φικός χάρτης καί ἡ προσωποποίηση τῆς 
Ἑλλάδας ἀπό τόν Stefano Bonsignori, ὕ- 
στερα ἀπό τόν σχεδιασμό τοῦ εἰκονογρα-
φικοῦ προγράμματος ἀπό τόν Egnazio Da- 
nti (τόν ἴδιο πού θά σχεδίαζε καί τήν Αἴ- 
θουσα τῶν Γεωγραφικῶν Χαρτῶν περίπου 
τήν ἴδια ἐποχή, 1583, στό Βατικανό). Ὅτι 
τήν ἴδια ἐποχή τά πρωτεῖα τῆς Ἑλλάδας 
καί ἡ κληρονομιά της παρέμεναν ἀξεπέρα-
στα τό διαβάζουμε στόν γεωγραφικό χάρ-
τη τοῦ Bonsignori («nelle arti più nobili 
superò tutte le nazioni»). Ἀλλά καί λίγο ἀρ-
γότερα, τό 1590, ὅταν ὁ Domenico Fontana 
περιέγραφε τίς δυσκολίες τῆς ἀνέγερσης 
τοῦ ὀβελίσκου στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέ-
τρου στό Βατικανό, σημείωνε ὅτι ἔφτασαν 
στή Ρώμη διάφοροι ἀρχιτέκτονες γιά νά 
γνωμοδοτήσουν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί 
«ἀπό τή Ρόδο καί τήν Ἑλλάδα καί ὁ καθείς 
ἔφερε τήν ἐφεύρεσή του, ἄλλος σέ σχέδια 
ἄλλος σέ πρόπλασμα καί ἄλλος γραπτά ἤ 
ἐξηγώντας τήν ἄποψή του μέ τά λόγια»3.

Σέ μιά τέτοια ὀπτική, εἶναι μᾶλλον ἀνα-
μενόμενο αὐτό πού διαβάζουμε καί βλέ-
πουμε στό βιβλίο-ἐγχειρίδιο τῆς εἰκονο-
γραφίας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπαρόκ καί ὄχι 
μόνον, τήν Iconologia τοῦ Cesare Ripa 

2. «Era tanta la grandezza di questo uomo che teneva disegnatori per tutta Italia, a Pozzuolo e fino 
in Grecia» (Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino 
a’ tempi nostri, Ἐπιµέλεια: Luciano Bellosi - Aldo Rossi, Εἰσαγωγή: Giovanni Previtali, Τορίνο 1986, σ. 
633). 

3. «alcuni venuti di Milano, altri di Vinetia, parte di Fiorenza, di Luca, di Como, e di Sicilia, e sino di 
Rodi, e di Grecia, fra quali ancora erano alcuni Frati,e ciascheduno haueua portato la sua inuentione, 
chi in disegno, chi in modelli, e chi in scritto, altri esplicò il suo parere in viua voce», Della trasportatione 
dell’obelisco vaticano et delle fabriche di nostro signore papa Sisto V, fatte dal cavallier Domenico Fontana, 
architetto di Sva Santita, libro primo, Ρώμη, Appresso Domenico Basa, 1590, σ. 5. 

4. Cesare Ripa, Iconologia, Νεώτερη ἔκδοση, Ἐπιμέλεια: Piero Buscaroli, Εἰσαγωγή: Mario Praz, 
Μιλάνο 1992, σ. 295. 

(πρώτη εἰκονογραφημένη ἔκδοση 1603), 
συγκεκριμένα στήν προσωποποίηση τῆς 
εἰκόνας τῆς Εὐρώπης. Ἀπαριθμώντας τά 
χαρακτηριστικά της, τά ὁποῖα ἀπεικονίζον- 
ται εἴτε μέ σαφήνεια εἴτε ὑπαινικτικά στή 
γυναικεία μορφή πού παριστάνει τήν Εὐ- 
ρώπη: πλοῦτος, χριστιανισμός, ἐξουσίες 
(πάπας, αὐτοκράτορας, βασιλεῖς), ἄρμα-
τα, γράμματα, τέχνες. Οἱ τέχνες δηλώνον- 
ται μέ γνώμονες, πινέλλα καί σμίλες. Μέ 
αὐτά, γράφει ὁ Ripa, δηλώνεται ὅτι ἡ Εὐ- 
ρώπη «εἶχε καί ἔχει ἔνδοξους καί εὐφυεῖς 
ἄνδρες Ἕλληνες, Λατίνους καί ἄλλους, 
στίς τέχνες τῆς ζωγραφικῆς, τῆς γλυπτικῆς 
καί τῆς ἀρχιτεκτονικῆς»4. Ἔτσι, μοιάζει ἡ 
συμβολή τῶν Ἑλλήνων στίς τέχνες νά συ-
νεχίζει νά εἶναι παρούσα ὄχι μόνον στήν 
παλαιά ἀλλά καί τή σύγχρονη Εὐρώπη: ἡ 
Ἑλλάδα, μέ ἕναν μᾶλλον ἀόριστο τρόπο, 
ἀποτελεῖ μέρος αὐτῆς τῆς Εὐρώπης. Τό ὅτι 
ὁ Ripa δέν περιλαμβάνει μιάν ἰδιαίτερη 
προσωποποίηση τῆς Ἑλλάδας στήν Icono- 
logia δέν ξενίζει καθώς γιά καμία χώρα πέ-
ρα ἀπό τήν Ἰταλία (προσδιορισμένη ἀπό 
τόν ἴδιο ὡς «una parte dell’Europa») δέν 
περιλαμβάνει προσωποποίηση.

Γιά νά περάσουμε στό τέλος τῆς μακρᾶς 
περιόδου μέ τήν ὁποία ἀσχολεῖται ὁ συγ-
γραφέας: στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα, σέ 
μιάν Εὐρώπη σέ ἐπαναστατικό ἀναβρα-
σμό, οἱ εἰκόνες, κυρίως οἱ χάρτινες, παί-
ζουν ἕναν σημαντικό ρόλο καθώς μποροῦν 
νά φτάσουν σέ ἕνα εὐρύτερο κοινό. Χρη-
σιμοποιοῦνται τόσο ἀπό τούς ἐπαναστά-
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τες-πατριῶτες ὅσο καί ἀπό τούς ὑπερασπι-
στές τῆς παλινόρθωσης. Στό ρεπερτόριο 
αὐτῶν τῶν εἰκόνων (προερχόμενο ἀπό τά 
θρησκευτικά σύμβολα, τό μαρτύριο, τή θυ-
σία) οἱ προσωποιήσεις κυριαρχοῦν. Τότε 
εἶναι πού ὁ Robustiano Gironi παράγγει-
λε τήν εἰκόνα μιᾶς ἁλυσοδεμένης Ἑλλά-
δας στόν χαράκτη Antonio Rancati, ὁ 
ὁποῖος τήν ἀπεικονίζει μέ ἕνα σαφῶς πιό 
ρομαντικό, ἀπό τό πρότυπό του, ὕφος: τά 
πυκνά σύννεφα δηλώνουν μιά φύση πού 
συμμετέχει στό δράμα τῆς Ἑλλάδας. Ὁ ἰτα-
λός Gironi, πού συμμεριζόταν τήν προσ-
δοκία γιά ἐθνική παλιγεννεσία τῶν Ἑλλή-

νων, σαλπίζει ὅτι καί μόνον ἡ μνήμη τῶν 
παλαιῶν Ἑλλήνων «φλογίζει τίς ψυχές 
τους καί τίς ψυχές μας» (σ. 108). Τήν ἴδια 
περίπου ἐποχή, στά 1818, ὁ λόρδος Βύρω-
νας ἀπευθυνόταν παράλληλα στίς προσω-
ποποιήσεις τῆς Ἰταλίας καί τῆς Ἑλλάδας, 
βλέποντας τήν πρώτη γυμνή καί ἀνίσχυ-
ρη, καί ἀναφωνώντας γιά τή δεύτερη, πού 
κεῖται νεκρή: «Ἑλλάδα, ποιός θά σέ σηκώ-
σει ἀπό τόν τάφο σου;»5. Σάν νά ἀντηχεῖ 
τό «Exoriare aliquis»· σάν νά ἀφουγκρά-
ζεται τό Ἔγρεο, φίλα μᾶτερ.

Παναγιώτης Κ. Ἰωάννου

ANNA RANSMAYR, Untertanen des Sul-
tans oder des Kaisers. Struktur und Organi-
sationsformen der beiden Wiener griechi-
schen Gemeinden von den Anfängen im 18. 
Jahrhundert bis 1918, Βιέννη, V&R unipress 
(Vienna University Press), 2018 (8ο, 764 σ.).

Μιά ἀπό τίς κατακτήσεις τῆς ἑλληνικῆς 
ἱστοριογραφίας τῶν τελευταίων δεκαε- 
τιῶν περί τή μετανάστευση πρίν ἀπό τήν 
ἵδρυση ἑλληνικοῦ κράτους εἶναι τό γεγο-
νός ὅτι σύγχρονοι ἱστορικοί καί μελετητές 
τῶν ἑλληνικῶν παροικιῶν ἐγκολπώνονται 
θεωρίες καί ἀναλυτικά ἐργαλεῖα ἀπό διά-
φορους ἐπιστημονικούς κλάδους (δημο-
γραφία, κοινωνιολογία, ἀνθρωπολογία) ἤ 
τάσεις καί ρεύματα τῆς ἱστορικῆς ἐπιστή-
μης, διευρύνοντας τήν ὀπτική τους, μέσα 

ἀπό τόν ἐμπλουτισμό τοῦ ἑρμηνευτικοῦ 
τους προσανατολισμοῦ καί τή στροφή τους 
πρός μιά νέα θεματολογία. Συμμετέχοντας 
ἐνεργά στόν διάλογο μέ τήν ἱστορία τῆς 
οἰκογένειας, τήν ἱστορία τῶν νοοτροπιῶν, 
τήν ἱστορική ἀνθρωπολογία, τή μικροϊστο-
ρία, τήν ἱστορία τῶν ἐπιχειρήσεων κτλ., ἐν-
στερνίζονται δημιουργικά θεωρίες, μοντέ-
λα καί μεθόδους ἀπό συγγενεῖς ἐπιστημο-
νικούς χώρους, ἀναδεικνύοντας ταυτόχρο-
να τίς προοπτικές τῆς διεπιστημονικῆς διε- 
ρεύνησης πτυχῶν τοῦ μεταναστευτικοῦ-δι-
ασπορικοῦ φαινομένου. Ἀπομακρυσμένη 
ἀπό τό παραδοσιακό ἑρμηνευτικό σχῆμα, 
πού συγκροτεῖ τήν ἔννοια τῆς διασπορᾶς 
στό πλαίσιο τῆς διαχρονικῆς διάστασης 
τῆς κοινῆς καταγωγῆς, ἡ ἱστοριογραφική 
παραγωγή ἀπό τή Μεταπολίτευση καί ἐν- 
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5. Fair Greece! sad relic of departed worth! / Immortal, though no more; though fallen, great! / Who 
now shall lead thy scattered children forth, / And long accustomed bondage uncreate? / Not such thy sons 
who whilome did await, / The hopeless warriors of a willing doom, / In bleak Thermopylae’s sepulchral 
strait–/ Oh, who that gallant spirit shall resume, / Leap from Eurotas’ banks, and call thee from the tomb? 
(Childe Harold’s Pilgrimage, Canto The Second, LXXIII.)


