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Ο Εμμανουήλ Ροΐδης
ως πολιτικός αναλυτής 

Εμμανουήλ Δ. Ροΐδης, Οι ετήσιες επιθεω-
ρήσεις στην Ώρα 1878-1889, επιμ. Λάμπρος 
Βαρελάς-Σωτήρης Τσέλικας, προλ. Σταύρος 
Ζουμπουλάκης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελ-
λάδος, Αθήνα 2021, σ. 381+3λ.

Είναι αλήθεια πως ο Εμμανουήλ Δ. Ροΐδης (1836-
1904) έχει μείνει στην ιστορία των νεοελληνικών 
γραμμάτων πρωτίστως ως συγγραφέας της –ερε-
θιστικής για τα ήθη της εποχής του– Πάπισσας 
Ιωάννας (1866) και τις μαχητικές κριτικές συμ-
βολές του. Ωστόσο, κοντά στα πιο πάνω, καθώς 
και στα διηγήματά του, στις γλωσσικές και άλλες 
μελέτες του και στις ενδιαφέρουσες μεταφράσεις 
του, υπάρχουν και τα δημοσιογραφικού προσανατο-
λισμού άρθρα του που επίσης διακρίνονται για την 
ιδιότυπη γραφή τους, τον ρέοντα λόγο τους και την 
ξεκάθαρη πολιτική θέση τους. Μάλιστα, συχνά-
πυκνά παρατηρείται η επίκληση τέτοιων κειμένων 
του από παντοίων ειδών σχολιαστές της εκάστοτε 
πολιτικής συγκυρίας, οι οποίοι παραπέμπουν σε 
αυτά, προκειμένου να καταδείξουν την επικαιρότη-
τα πολλών θέσεών του και τον ρηξικέλευθο τρόπο 
με τον οποίο αυτές είναι (μαεστρικά, επιπροσθέ-
τως, ως προς το ύφος τους) διατυπωμένες.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ετή-
σιες «Επιθεωρήσεις» που ο Συριανός δημιουργός 
συγγράφει για λογαριασμό της τρικουπικής 
εφημερίδας Ώρα, τη δωδεκαετία 1878-1889, ακο-
λουθώντας μια συνήθεια αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
εντύπων την οποία είχαν υιοθετήσει και άλλες εφη-
μερίδες της ημεδαπής, όπως η Παλιγγενεσία, ήδη 
από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1860. Και 
τούτο γιατί, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, μέσα 
από αυτές δεν καταδεικνύεται μόνο το συγγραφικό 

τάλαντο του Ροΐδη, αλλά και η πολιτική του οξυ-
δέρκεια συνυφασμένη με τη ζηλευτή ενημέρωσή 
του, απότοκες του ενεργού ενδιαφέροντός του για 
τα κοινά και της διαρκούς ενημέρωσής του, από 
ποικίλες πηγές, για όσα διαδραματίζονταν τότε 
στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική πραγματι-
κότητα. Οι ανασκοπήσεις αυτές αναδείχθηκαν, ήδη 
από το 1911, από τον οικονομολόγο, ακαδημαϊκό 
και πρώτο εκδότη (και ανιψιό) του Ροΐδη, Ανδρέα 
Μ. Ανδρεάδη (1876-1935), ο οποίος τις θεώρησε 
«αριστουργήματα της Ελληνικής δημοσιογραφί-
ας», μιας και αναλύουν, όπως θα συζητηθεί και 
πιο κάτω, πολλές από τις σύνθετες παραμέτρους 
του λεγομένου Ανατολικού Ζητήματος, διατηρώ-
ντας παράλληλα μια φρεσκάδα και διατυπώνοντας 
αλήθειες που δεν είχαν πάψει να ισχύουν τουλά-
χιστον ίσαμε την αρχή της δεύτερης δεκαετίας 
του 20ού αιώνα – χωρίς τούτο να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι επισκοπήσεις 
του αποδίδουν με ελλείψεις κάποια περιστατικά 
και οι αναλύσεις του δεν επαληθεύονται από τη 
ροή των γεγονότων.

Με τις εκτιμήσεις του Ανδρεάδη συμφωνούν 
και άλλοι μελετητές του Ροΐδη, όπως ο καθηγητής 
της Κλασικής Φιλολογίας Σίμος Μενάρδος (1871-
1933) ή ο κριτικός και ποιητής Κλέων Παράσχος 
(1894-1964), ο οποίος ξεχώριζε τη νηφαλιότητα, 
την αντικειμενικότητα, την επαρκή ενημέρωση ως 
προς τα διπλωματικά ζητήματα, την καλλιέπεια 
και τη χάρη της γραφής των εν λόγω «Επιθεωρή-
σεων». Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες που δείχνουν 
ότι ο κατεξοχήν πολιτικός αστέρας των χρόνων 
εκείνων, Χαρίλαος Τρικούπης (1832-1896), 
επτά φορές πρωθυπουργός κατά την εικοσαετία 
1875-1895, θεωρούσε τα ροϊδικά αυτά κείμενα 
πραγματικά μαργαριτάρια και στεναχωριόταν 
που το ελληνικό αναγνωστικό κοινό δεν τους είχε 
αποδώσει την αξία που τους έπρεπε.

Είναι δε γνωστές η στράτευση του Ροΐδη στο 
τρικουπικό στρατόπεδο και η μαχητικότητα με την 
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οποία υπερασπιζόταν τις θέσεις του Μεσολογγίτη 
πολιτικού ήδη από την έκδοση του σατιρικού Ασμο-
δαίου, που επιχείρησε στα 1875-1876 από κοινού 
με τον Θέμο Άννινο (1845-1916) – στράτευση που 
ενισχύθηκε ή αναδείχθηκε με όσα καταμαρτύρησε 
στους Αλέξανδρο Κουμουνδούρο (1815-1883) και 
Θεόδωρο Δηλιγιάννη (1820-1905) στα βιβλία του, 
Γεννηθήτω φως και Αντικοινοποιηθέν. Παράρ-
τημα του Γεννηθήτω φως (αμφότερα του 1878), 
από τις συζητήσεις στο πλαίσιο των διορισμών του 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη, με όσα κατήγγειλε για 
διαπλοκή του μεγαλύτερου μέρους του αθηναϊκού 
Τύπου με την αντιτρικουπική παράταξη, και, 
κυρίως, από τις συνεργασίες του με την Ώρα, η 
οποία κυκλοφόρησε, ως φιλοτρικουπικό έντυπο, 
για κοντά μια δεκαπενταετία (Νοέμβριος 1875 - 
Ιανουάριος 1890). Επομένως, οι συζητούμενες εδώ 
«Επιθεωρήσεις» παρέχουν ένα πρώτης τάξεως 
υλικό για να διαφανούν, πέραν όσων σημειώθηκαν 
ανωτέρω, οι σχέσεις του συγγραφέα τους με την 
πολιτική του Χαριλάου Τρικούπη, μιας και ο Ρο-
ΐδης δεν χάνει την ευκαιρία να αναδείξει σε αυτές 
πόσο δίκιο είχε ο πολιτικός που θαύμαζε στις επι-
λογές του, τόσο ως προς τα διεθνή δρώμενα όσο και 
στην εγχώρια καθημερινότητα της περιόδου, και 
πόσο άδικο οι αντίπαλοί του. Στη συνάφεια αυτή, 
δεν είναι λίγες οι φορές που στο δεύτερο (και πιο 
συνοπτικό) μέρος αυτών των κειμένων του, όπου 
κάνει λόγο για την εσωτερική πολιτική σκηνή, μιλά 
απαξιωτικά για τους αντιπάλους του Τρικούπη 
και σχεδόν εκθειαστικά για τον ίδιο, δείχνοντας 
κάποτε σχεδόν τυφλωμένος από τα κομματικά 
πάθη της εποχής.

Το corpus των «Επιθεωρήσεων» αυτών διατίθεται, 
πλέον, στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, για πρώτη 
φορά στο σύνολό του, χάρη στην πρωτοβουλία 
της Εφορίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στον 
ερευνητικό ζήλο των μελετητών Λάμπρου Βαρελά 
και Σωτήρη Τσέλικα, που οδήγησαν στην έκδοση 

ενός άρτια επιμελημένου και καλαίσθητου τόμου, 
ο οποίος κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021. 
Πρόκειται, σίγουρα, για μια πολύτιμη συμβολή 
όχι μόνο στις ροϊδικές σπουδές, αλλά και στην 
ενίσχυση της αυτογνωσίας του τωρινού αναγνώστη 
για πράγματα πολύ σημαντικά που επισυνέβησαν 
σε μιαν κρίσιμη και μεταιχμιακή εποχή τόσο για 
τον τόπο και τη «βαλκάνια γειτονιά» όσο και για 
τη γηραιά ήπειρο. 

Το ενδιαφέρον του Ροΐδη στις συγκεκριμένες 
«Επιθεωρήσεις» περιστρέφεται, όπως ειπώθηκε, 
γύρω από τις εξελίξεις του Ανατολικού Ζητήματος, 
όπως αυτές διαδραματίστηκαν στα χρόνια που 
ακολούθησαν το Συνέδριο του Βερολίνου (Ιούνιος-
Ιούλιος του 1878), με το οποίο επιχειρήθηκαν (και 
σε πολύ μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκαν), αφενός μεν, 
η ανατροπή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου 
(Μάρτιος του 1878), που είχε συνομολογηθεί μετά 
τη νίκη της Ρωσίας στον τελευταίο Ρωσοτουρκικό 
Πόλεμο (1877-1878), αφετέρου δε, ο επανακα-
θορισμός των συνόρων των βαλκανικών κρατών. 
Συμμετοχή στη νέα αυτή διαδικασία είχαν, εκτός 
από τις κραταιές ευρωπαϊκές δυνάμεις της περιό-
δου (Αγγλία, Ρωσία, Γερμανία, Αυστροουγγαρία, 
Γαλλία και Ιταλία), η παραπαίουσα Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και ένας αριθμός χωρών της 
Βαλκανικής (Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Ρουμανία και Ελλάδα) που διεκδικούσαν εδάφη 
από τη μοιρασιά. Οι αλλαγές στη διεθνή πολιτική 
σκηνή, κατά την εποχή αυτή, ήταν συνεχείς και 
συναρτώντο με τις ανατροπές που παρατηρούνταν 
στις κυβερνήσεις, στην κοινή γνώμη και στα διαρ-
κώς εναλλασσόμενα συμφέροντα των χωρών που 
πρωταγωνιστούσαν, αλλά και των δορυφόρων τους. 
Ενδιέφεραν δε και την Ελλάδα, μιας και, ενώ είχε 
λάβει μερίδιο από τον διαμοιρασμό των εδαφών που 
επετεύχθη στο Βερολίνο, συνέχιζε να προσπαθεί 
να ενσωματώσει στον εθνικό της κορμό και άλλες 
περιοχές στις οποίες πλεόναζε και είχε διαχρονική 
παρουσία το ελληνικό στοιχείο αλλά τις διεκδικού-
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σαν και οι Βούλγαροι. Τα ελληνικά, λοιπόν, «εθνικά 
συμφέροντα» της περιόδου βρίσκονταν διαρκώς στο 
επίκεντρο της προσοχής του Ροΐδη και οι σχετικές 
κατ᾿ έτος αναλύσεις του στόχευαν να καταδείξουν, 
εν τέλει (και πέρα από τη γλαφυρή περιγραφή 
των συμβάντων), ποια οφέλη θα μπορούσε να 
αποκομίσει η χώρα από τις διεθνείς εξελίξεις. Και 
ως προς τούτο είναι ξεκάθαρος:

Τα κατ᾿ οίκον όμως συμβαίνοντα παρ᾿ εκάστω 
τούτων ουδέποτε ήσαν το κύριον μέλημα της 
επιθεωρήσεως ταύτης, της αποβλεπούσης προ 
πάντων εις την εκτίμησιν των διεθνών σχέσεων, 
καθ᾿ όσον δύναται να προκύψη εξ αυτών όφελός 
τι ή ζημία, αφορμή ελπίδος ή ανησυχίας περί των 
ελληνικών εν Ανατολή συμφερόντων (σ. 276)·

αλλά και σχεδόν προφητικός, όταν γράφει:

Ως εκ της φοράς των πραγμάτων, ην δύναται 
μεν ν᾿ αναστείλη προσκαίρως, ουχί όμως και να 
μεταβάλη ουσιωδώς η διάθεσις των προσώπων, 
αι τουρκικαί εν Ευρώπη κτήσεις κατέστη-
σαν το μόνον νόμισμα, δι᾿ ού από ικανού ήδη 
χρόνου εξοφλούνται και θα εξακολουθήσωσιν 
εξοφλούμενοι πάντες οι εν Ανατολή διεθνείς 
λογαριασμοί. (σ. 309)

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ροΐδης θα επιλέξει αρχικά 
να υποδείξει τη συμπόρευση της Ελλάδας με τη 
θαλασσοκράτειρα Αγγλία· στη συνέχεια, ωστόσο, 
βλέποντας τη Μεγάλη Βρετανία να δίδει μεγα-
λύτερο βάρος στην αποικιακή της πολιτική και 
να μειώνει το ενδιαφέρον της για τη Βαλκανική 
Χερσόνησο, δεν διστάζει να συζητήσει προοπτικές 
συνεργασίας των Ελλήνων με την Αυστροουγγαρία 
ή και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όταν αυτές 
επιλέγονται από τους ισχυρούς παίκτες της εποχής 
να χρησιμοποιηθούν ως ανάχωμα στο «ρωσικό 
θηρίο», ή να αναφερθεί σε συμμαχία με τη Ρωσία 
– ιδίως όταν διαπιστώνει την «αχαριστία» των 
Βουλγάρων απέναντι στους Ρώσους «ευεργέτες» 
τους και τη στροφή των πρώτων προς άλλες ευρω-

παϊκές δυνάμεις. Για τον συγγραφέα της Πάπισσας 
Ιωάννας δεν κυριαρχούν οι αρχές του δικαίου 
στην εξωτερική πολιτική, αλλά ο ρεαλισμός (που 
φτάνει κάποτε στα όρια της «ψυχρής λογικής») 
και τα διδάγματα από το ιστορικό παρελθόν που 
θα βοηθήσουν στην κατανόηση και στην πρόβλεψη 
των κινήσεων στη διπλωματική σκακιέρα, που, με 
τη σειρά τους, πρέπει να επιδιώκουν «το εκάστοτε 
κατορθωτόν» (σ. 76) και το «εθνικό συμφέρον» το 
οποίο, για να επιτευχθεί, απαιτεί άμεση «εκμετάλ-
λευση» των «ευκαιριών» που προσφέρονται στους 
εμπλεκομένους, ανάλογα με τις συμμαχίες και 
τους στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς 
συσχετισμούς.

Αλλ᾿ η εν ξένη χώρα επιρροή δεν απονέμεται 
δυστυχώς αναλόγως της σπουδαιότητος των εν 
αυτή συμφερόντων, αλλά του προχείρου προς 
υποστήριξιν αυτών στόλου και στρατού. Εις 
μόνα τα εσωτερικά ζητήματα λαμβάνεται υπ᾿ 
όψιν η πλειονοψηφία, τα δε διεθνή λύονται διά 
σφαιρών και ουχί διά σφαιριδίων,

θα γράψει σε μιαν από τις πρώτες «Επιθεωρήσεις» 
του (σ. 61). Για τούτο και δείχνει να είναι μάλλον 
θαυμαστής του Βίσμαρκ και του Ντισραέλι, για 
τη συνέπεια και την ενότητα της εξωτερικής 
πολιτικής τους, ενώ, τις περισσότερες φορές, 
αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τον «κακόμαντιν» 
(σ. 60) Γλάδστωνα για τη φιλελεύθερη ρητορική 
που χρησιμοποιεί ή τους Γάλλους πολιτικούς που 
εμφανίζουν ανακολουθίες και ανατροπές στις 
διεθνείς κινήσεις τους – παρότι τα πρώτα χρόνια 
μετά το Συνέδριο του Βερολίνου θεωρούσε ότι η 
Γαλλία ήταν «η μόνη ημών προστάτις» (σ. 60), 
εξαιτίας της στάσης που η τελευταία κράτησε 
έναντι της Ελλάδας στη διάρκεια των εργασιών 
του. Της Ελλάδας που, ωστόσο, πρέπει να εννοήσει 
ότι η ευόδωση των κινήσεών της στη διπλωματία 
απαιτεί εσωτερική συνεννόηση και κατάλληλη 
προετοιμασία για να αδράξει τις ευκαιρίες που θα 
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της παρουσιαστούν, όπως γράφει στις αρχές του 
1887, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του πολιτικού 
ινδάλματός του:

Το μέγιστον των Ελλήνων ελάττωμα είναι 
η ανικανότης αυτών να εννοήσωσιν, ότι παρ᾿ 
ουδενός δικαιούνται να ζητώσι δικαιοσύνην, ότι 
η αίτησις του ανήκοντος αυτοίς είναι επαιτεία, 
ο αγών προς απόδειξιν του δικαίου των αργολο-
γία, τα παράπονα επί τη παραγνωρίσει τούτου 
αναξιοπρεπή, οι όρκοι να υπερμαχήσωσιν αυτού 
μέχρις εσχάτης πνοής γελοίοι, και μόνον συντε-
λεστικόν προς πλήρωσιν των πόθων αυτών το 
να εργάζωνται εν σιωπή, όπως καταστήσωσιν 
ασύμφορον εις τους δυναμένους ν᾿ αδικήσωσιν 
αυτούς την αδικίαν. (σ. 240)

Μάλιστα, όντας πιστός στη Realpolitik που θεω-
ρούσε ότι όφειλε να ακολουθήσει το ελλαδικό βασί-
λειο, δεν δίστασε κάποιες φορές να πάει κόντρα στο 
θυμικό των λαϊκών στρωμάτων και, εν προεκτάσει, 
στη βούληση της κοινής γνώμης ή του στρατού, 
όταν έκρινε πως δεν θα επιτυγχανόταν ο εθνικός 
στόχος – όπως συνέβη με τη στάση που κράτησε ο 
Τρικούπης (και υποστήριξε ο ίδιος) απέναντι στην 
Κρητική Επανάσταση του 1889.

Επιπροσθέτως, μέσα από τις συζητούμενες 
«Επιθεωρήσεις» αναδεικνύονται και όψεις του 
πολιτικού και κοινωνικού στοχασμού του Ροΐδη, 
που άλλοτε δείχνουν τη μετριοπάθειά του και 
τον σκεπτικισμό του, όπως όταν αναφέρεται στην 
ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών στη Γερμανία:

Περί του μέλλοντος τούτου [του κοινωνισμού], 
θεωρουμένου ως κόμματος πολιτικού, ουδέν 
δύναταί τις να προείπη ασφαλές. Αν όμως 
θεωρηθή ως αίρεσις ο κοινωνισμός, πρέπει εξ 
άπαντος να ομολογήσωμεν ότι πλησίον των 
κενών ονείρων, του ψεύδους και της μωρίας 
ενυπάρχει εν ταις θεωρίαις αυτού και μεγάλη 
τις δόσις αληθείας, προωρισμένη να κατισχύση 
τάχιον ή βράδιον πάσης αντιδράσεως και παντός 
διωγμού· (σ. 31)

άλλοτε είναι εκφρασμένες με πιο επιθετικό ύφος, 
που φτάνει τα όρια της απόρριψης και του αρνη-
τισμού, όπως στην περίπτωση της σύγκρισης των 
Κινέζων μεταναστών με τους Εβραίους, εις βάρος 
των δευτέρων:

Αλλ᾿ εν Αμερική εργάζονται τουλάχιστον διά 
των χειρών αυτών οι Σίναι, ενώ εν Ρωμουνία 
ουδέποτε έτυχε εις διάστημα πολλών ετών να 
ίδωμεν σκάπτοντα ή αχθοφορούντα Ιουδαίον. 
Ουδόλως εννοούμεν διά τούτου, ότι αργά μένουσι 
τα τέκνα του Ισραήλ, αλλά μόνον, ότι ουδέ στα-
γόνα του ιδρώτος αυτών κατέπιεν η ρωμουνική 
γη, η απειλουμένη σήμερον να καταστή διά της 
τοκογλυφίας εβραϊκή. Αν το δημοκρατικώτατον 
πάντων αμερικανικόν πολίτευμα επιτρέπη την 
κυβερνητικήν άμυναν κατά του πολλαπλασια-
σμού των Σινών, δεν βλέπομεν εν ονόματι τίνος 
δόγματος επιβάλλεται τοις Ρωμούνοις να κρη-
μνίσωσι πάντα κατά της εβραϊκής πλημμύρας 
φραγμόν· (σ. 63)

ενώ κάποτε αγγίζουν, με διάχυτη τη ροϊδική 
ειρωνεία, ζητήματα που συνεχίζουν, με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο να απασχολούν την εγχώρια 
κοινή γνώμη, καταπώς συμβαίνει με το ζήτημα 
του χωρισμού εκκλησίας και κράτους:

Ενώ δε τοιαύτη νέμεται την Δύσιν θρησκευτική 
ανεμοζάλη, κατηγορείται εν επισήμοις εγγρά-
φοις επί φανατισμώ το μόνον ίσως εντελώς ελεύ-
θερον του μολύσματος τούτου έθνος, οι Έλληνες 
ημείς, οίτινες άνευ σπαραγμών και αγώνων 
επετύχομεν, χωρίς καν να το εννοήσωμεν, του 
μάτην υπό των κατηγόρων ημών επιδιωκομένου 
σκοπού. Παρά τω σήμερον Έλληνι ο χωρισμός 
μεταξύ κράτους και δόγματος είναι τοσούτον 
μάλλον πλήρης, καθ᾿ όσον εκτελείται εν αυτώ 
τω περιβόλω της συνειδήσεως, ελαχίστης 
ασκούσης της θρησκευτικής πίστεως επί των 
πράξεων αυτού επιρροής. Ο εσωτερικός ούτος 
διχασμός επέτρεψεν εις ημάς, και μόνους ημάς, 
να συνταυτίσωμεν την αποστολήν του κράτους 
και της εκκλησίας, απαιτούντες μεν παρ᾿ αυτής 
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να οδηγήση τας ημετέρας ψυχάς εις ουρανόν, 
προ πάντων όμως ημάς αυτούς εις την ποθητήν 
πρωτεύουσαν του ελληνισμού. Ταύτα δύνανται 
ίσως να φανώσι όζοντα κατά τι ορθολογισμού, 
κατ᾿ ουδένα όμως τρόπον δικαιολογούντα μομ-
φήν επί φανατισμώ. (σ. 66)

Πράγματι, αυτό που συνεπαίρνει τον αναγνώστη 
των «Επιθεωρήσεων» είναι το μοναδικό αφηγημα-
τικό ύφος του συγγραφέα τους, με την περίτεχνη 
χρήση των γλωσσικών σχημάτων, τη ρέουσα αφή-
γηση, τη συχνή επιστράτευση παρομοιώσεων και 
μεταφορών και τον έντονα ειρωνικό λόγο. Παρότι 
κατά βάθος δημοτικιστής, γράφει υποδειγματικά 
στην καθαρεύουσα και χαίρεται κανείς να τον 
διαβάζει:

Από τριμηνίας ήδη πάντα ανεξαιρέτως τα 
άρθρα του γαλλικού τύπου ουδέν άλλο είναι 
ή θερμαί επικλήσεις των φιλοδικαίων αισθη-
μάτων και της παροιμιώδους του ηγέτου των 
φιλελευθέρων [ενν. του Γλάδστωνος] πολιτικής 
τιμιότητος και αφιλοκερδείας. Πάντα όσα έτυ-
χεν ο ανήρ, εν τη αντιπολιτεύσει ων, να εκστο-
μίση ή να γράψη υπέρ μετριοπαθούς πολιτείας 
και αποχής από παραβόλων επιχειρήσεων, 
περισυλλέγονται επιμελώς ως ρήματα ευαγγε-
λίου και υποβάλλονται αυτώ, ως οι μόνοι υγιείς 
κανόνες της μελλούσης διαγωγής. Πάσα από 
τούτων παρεκτροπή, η ελαχίστη μεταξύ των 
επαγγελιών και των έργων αντίφασις παρίστα-
ται υπό των υπερμάχων τούτων της ηθικής και 
της λογικής ως πραξικόπημα, ικανόν ν᾿ ατιμάση 
τας λευκάς τρίχας του ενδόξου πολιτευτού και 
να σωρεύση ανηκέστους επί της πατρίδος αυτού 
και της Ευρώπης όλης συμφοράς. (σ. 131-132)

Οι πηγές, τέλος, που χρησιμοποιεί ο Ροΐδης για τη 
σύνταξη των «Επιθεωρήσεων» είναι ποικίλες και 
προέρχονται είτε από ανταποκρίσεις διεθνών γεγο-
νότων που δημοσιεύονται σε ελληνικές εφημερίδες, 
είτε από άρθρα και αναλύσεις που είχαν τυπωθεί 
σε έγκριτα φύλλα του εξωτερικού – πρωτίστως της 

Αγγλίας και της Γαλλίας. Πολύγλωσσος ο ίδιος, 
ενημερώνεται με χαρακτηριστική άνεση από τον 
διεθνή Τύπο, αφομοιώνοντας τα ουσιώδη σημεία 
όσων διάβαζε και ενσωματώνοντάς τα αποτελε-
σματικά στα δικά του κείμενα.

Το βιβλίο ξεκινά με σύντομο «Προλόγισμα» του 
Σταύρου Ζουμπουλάκη, Προέδρου του Εφορευτι-
κού Συμβουλίου της ΕΒΕ (σ. 9-12), όπου αρχικά 
επισημαίνεται η σχέση του Ροΐδη με την αρχαιότε-
ρη βιβλιοθήκη της χώρας, η οποία υπήρξε μακρά 
και αποδοτική, μιας και διατέλεσε πέντε φορές 
έφορός της στο διάστημα 1880-1903, συντελώντας 
καθοριστικά στον υπερδιπλασιασμό των τόμων στα 
ράφια της και μεριμνώντας για τη σύνταξη σχετι-
κού καταλόγου και τη συγκέντρωση περισσότερων 
των 1500 χειρόγραφων κωδίκων προερχόμενων 
από διάφορα μέρη του ελληνισμού. Για τη θέση 
επιλεγόταν, συνήθως, από τις κυβερνήσεις υπό 
τον Χαρίλαο Τρικούπη, ενώ παυόταν από αυτήν, 
πρωτίστως, από εκείνες του Θεοδώρου Δηλιγιάννη 
– πλην της πρώτης παύσης του, που αποφασίστηκε 
από τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, και του τελευ-
ταίου διορισμού του, που έγινε επί πρωθυπουργίας 
Δημητρίου Ράλλη (1844-1921), οπότε και «επιβί-
ωσε» τριών διαδοχικών κυβερνήσεων ως έφορος, 
ίσαμε την πρόωρη συνταξιοδότησή του στις 10 Ια-
νουαρίου του 1903. Παράλληλα, ο Ζουμπουλάκης 
εξηγεί τη φιλολογική σημασία και την ερευνητική 
σκοπιμότητα της παρούσας έκδοσης, δίδοντας 
έμφαση στην πληρότητα του τωρινού corpus, σε 
αντίθεση με αντίστοιχες εκδοτικές απόπειρες του 
παρελθόντος, στη συνθετότητα της εποχής και 
των γεγονότων που επισκοπεί με γλωσσική και 
κριτική επάρκεια ο Ροΐδης, στην αναγκαιότητα 
υπομνηματισμού και σχολιασμού σε επίμετρο των 
περιστατικών που παρουσιάζονται στις εν λόγω 
ετήσιες «Επιθεωρήσεις» και στην ανάγκη για 
περαιτέρω μελέτη του συγκεκριμένου συγγραφέα 
ως πολιτικού δημοσιογράφου και αναλυτή.
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Ακολουθεί συνοπτικό «Εκδοτικό σημείωμα» 
των επιμελητών της έκδοσης (σ. 13-15), όπου επε-
ξηγούνται τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν και 
οι φιλολογικές τακτικές που επιλέχθηκαν, κυρίως 
ως προς την ορθογραφία των οικείων κειμένων και 
δευτερευόντως ως προς την τυποτεχνική εμφάνιση 
κάποιων λέξεων ή τίτλων. Οι επιμελητές επιλέγουν 
να ενοποιήσουν τυχόν διπλοτυπίες και γραφές 
τύπων, να εκσυγχρονίσουν ορισμένες γραφές που 
ίσως ξενίζουν τον σημερινό αναγνώστη και να 
επέμβουν ανεπαίσθητα στον τονισμό. Ωστόσο, 
κατά την άποψη του υπογραφομένου, δεν φαίνονται 
ανοίκειες στον τωρινό αναγνώστη ούτε εμποδίζουν 
την κατανόηση των γραφομένων αρκετές από 
τις λέξεις που απλοποιήθηκαν στην ανά χείρας 
έκδοση, στερούμενες έτσι, έως κάποιον βαθμό, 
ενός ορθογραφικού-ιστορικού «βάρους» συμβατού 
με την εποχή τους· με τούτο, δεν γίνεται αναφορά 
μόνο στα εξίσου αναγνωρίσιμα πρίγκιψ - πρίγκιπος 
/ πρίγκηψ - πρίγκηπος, Λορραίνης και Λωραίνης, 
Σλάβοι και Σλαύοι, Ρωσία και Ρωσσία, Πρωσία 
και Πρωσσία, βρετανικός και βρεταννικός, κλασι-
κόν και κλασσικόν, μεγαλύτερος και μεγαλείτερος, 
αλλά και στη διάκριση του αρχικού γράμματος των 
εθνικών ονομάτων ανάλογα με το αν λειτουργούν 
ως επίθετα ή ουσιαστικά (λ.χ. έλληνες - Έλληνες, 
γάλλοι - Γάλλοι: ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πά-
ντοτε κεφαλαίο αρχικό στη γραφή τους) ή στην 
επιλογή του πεζού αρχικού γράμματος σε λέξεις 
με ιδιαίτερη βαρύτητα την περίοδο της συγγραφής 
των πρωτότυπων κειμένων, όπως μηδενισμός, 
πανσλαβισμός, ελληνισμός (που επίσης γράφονταν 
από τον Ροΐδη με κεφαλαίο αρχικό). Σε κάθε περί-
πτωση, παρά τις προαναφερθείσες επισημάνσεις, 
οφείλει ο καλόπιστος αναγνώστης να παραδεχθεί 
ότι οι πιο πάνω επιλογές των επιμελητών της 
έκδοσης είναι απόλυτα θεμιτές, ακολουθούνται 
με συνέπεια και κάθε άλλο παρά αποβαίνουν εις 
βάρος της ανάγνωσης των κειμένων.

Το μεγαλύτερο μέρος του κυρίως σώματος του 

βιβλίου καταλαμβάνεται, όπως είναι φυσικό, από 
τις «Επιθεωρήσεις» του Ροΐδη που δημοσιεύτηκαν 
στην εφημερίδα Ώρα από την 1η Ιανουαρίου του 
1879 έως την Πρωτοχρονιά του 1890, καλύπτοντας 
ανελλιπώς τα έτη 1878-1889 (σ. 17-322). Οι επιμε-
λητές έχουν επιλέξει να σχολιάσουν σε υποσελίδιες 
σημειώσεις ονόματα, γεγονότα και συμφραζόμενα 
της περιόδου, τα οποία παρουσιάζονται στα ροϊδικά 
κείμενα, διευκολύνοντας έτσι τον αναγνώστη στην 
παρακολούθησή τους. Ίσως άλλοι επέλεγαν τα 
σχόλια αυτά να μπουν ως χωριστή ενότητα του 
βιβλίου, ώστε, αφενός μεν, να μη διακόπτεται η ροή 
της ανάγνωσης και να μην αποσπάται η προσοχή 
του αναγνώστη, αφετέρου δε, να έχει ο τελευταίος 
την ευκαιρία να τα διαβάσει στην ολότητά τους, ως 
ενιαίο κείμενο, δίχως επαναλήψεις και υπομνήσεις 
αρκετών από αυτά, οι οποίες παρατηρούνται στην 
τωρινή μορφή τους. Ωστόσο, από τη στιγμή που 
οι «Επιθεωρήσεις» αυτές σπανιότατα φέρουν 
σημειώσεις οι ίδιες, η επιλεγείσα στρατηγική 
αποβαίνει μάλλον επ᾿ ωφελεία της έκδοσης, αφού 
γλυτώνει αυτόν που διαβάζει τα κείμενα από συνε-
χή ξεφυλλίσματα και μπρος-πίσω στις σελίδες και 
δίνει ταυτόχρονα στους επιμελητές την ευκαιρία 
να συσχετίσουν σχόλια μεταξύ τους ευκολότερα, με 
υπομνήσεις προηγούμενων σελίδων και υποσημει-
ώσεων. Η δε τυπογραφική επιμέλεια των κειμένων 
είναι εξαιρετική και συμβάλλει καθοριστικά στην 
εγκυρότητα της έκδοσης.

Στην εγκυρότητα της εν λόγω απόπειρας συμ-
βάλλει, ακόμη, πάλι με τρόπο καίριο, το διαφωτι-
στικό «Επίμετρο» των βασικών συντελεστών της 
(σ. 323-367), οι οποίοι εστιάζουν στο περιεχόμενο 
και στο ύφος των «Επιθεωρήσεων», πάντα σε αντι-
στοιχία με τη ροϊδική θέαση των τεκταινομένων 
της εποχής και των κύριων χαρακτηριστικών της 
γραφής του. Μέσα από την επισήμανση των κα-
τευθυντήριων επιλογών του Εμμανουήλ Ροΐδη, οι 
συντάκτες του «Επιμέτρου» αφήνουν να διαφανούν 
οι κατά περιόδους βασικές πολιτικές επιλογές του 
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συγγραφέα (στη διεθνή αλλά και στην εγχώρια 
σκηνή της συγκεκριμένης δεκαετίας – και όχι 
μόνο), ενώ παρέχουν και μιαν πρώτη βάση, εδρα-
ζόμενοι σε ένα ουσιαστικό και μεστό περιεχομένου 
πρωτογενές υλικό, όχι μόνο για αποτίμηση της 
πολιτικής και κοινωνικής του φιλοσοφίας και της 
βαθιάς σχέσης του με τα τότε πολιτικά δρώμενα, 
αλλά και για συμπλήρωση (ή/και επιβεβαίωση) 
της εικόνας που έχουν οι αναγνώστες του ως προς 
βασικά υφολογικά γνωρίσματα του λόγου του.

Το βιβλίο κλείνει με ένα χρήσιμο «Ευρετήριο 
προσώπων» (σ. 369-378), όπου αποδελτιώνονται 
συστηματικά όλες οι άμεσες και έμμεσες αναφο-
ρές σε ονόματα Ελλήνων και ξένων που πρωτα-
γωνίστησαν στα τεκταινόμενα της περιόδου και 
παρελαύνουν στις σελίδες των «Επιθεωρήσεων» 
του Ροΐδη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

Ο πολιτικός στοχασμός και η ιστορία 
ως οδηγός του στη μεσαιωνική ισλαμι-
κή και αναγεννησιακή ιταλική σκέψη

Βασίλειος Σύρος, Μεσαιωνική ισλαμική πο-
λιτική σκέψη και σύγχρονη ηγεσία, μτφρ. Ν. 
Ταγκούλης-πρόλ. C. J. Nederman, Παπαζήση, 
Αθήνα 2020, σ. 136

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί μια πρωτότυπη για 
τα καθ᾿ ημάς προσπάθεια σύγκρισης δύο μεγάλων 
παραδόσεων στην πολιτική σκέψη, της Ανατολι-
κής και της Δυτικής. Ενώ στο παρελθόν, π.χ. στο 
Βυζάντιο ή και μετά από αυτό, η επαφή της καθ᾿ 
ημάς Ανατολής (η οποία στράφηκε στη Δύση εν 

τέλει) με την Μέση Ανατολή και πέραν αυτής ήταν 
δεδομένη, από τον 19ο αιώνα, και ειδικά εντός του 
20ού, η Ανατολή δαιμονοποιήθηκε σχεδόν. Το 
τολμηρό και συνάμα πρωτότυπο εγχείρημα του 
Β. Σύρου αποδεικνύει εντούτοις κάτι πέραν των 
στενών ορίων της Ελλάδας ως χώρας «δυτικής» και 
διεκδικεί μια σημαντική θέση στην βιβλιογραφία 
για την σύγκριση της δυτικής πολιτικής σκέψης 
με την ανατολική, και δη την ισλαμική, όπως 
παρατηρεί ο επιφανής Αμερικανός ιστορικός της 
πολιτικής σκέψης Κ. Νέντερμαν (C. Nederman) 
στον πρόλογο του τόμου.

Εκτός από την διεισδυτική συγκριτική ματιά 
στον πολιτικό στοχασμό του μεσαιωνικού ισλαμι-
κού κόσμου με κορυφαίους διανοητές της Ιταλικής 
Αναγέννησης, ο δεύτερος βασικός άξονας του 
πονήματος είναι ο ρόλος που έχει η ιστορική αφή-
γηση από την πένα διακεκριμένων συγγραφέων 
ως καθοδηγητής και για υφιστάμενους και για 
μελλοντικούς ηγεμόνες. Με αυτή τη σύγκριση ο 
συγγραφέας τονίζει το πασιφανές γεγονός ότι πολ-
λοί μουσουλμάνοι διανοητές διατύπωσαν απόψεις 
πολύ νωρίς (σε σχέση με την αναγεννησιακή Δύση) 
και συγκεκριμένα ήδη από τον 13ο-14ο αιώνα 
Ιμπν αλ Τακτάκ (Ibn al-Tiqtaqa) και Ζιαουντίν 
Μπαράνι (Ziya᾿ al-Din Barani)), με καταβολές 
από προγενέστερους στοχαστές του ισλαμικού 
κόσμου (π.χ. Ιμπν αλ Μουκάφα (Ibn al-Muqaffa), 
8ος αιώνας). Χωρίς να υποβαθμίζει κανείς την 
πολιτική σκέψη και στο Βυζάντιο, την ίδια εποχή 
ή και πιο πριν (από τον 11ο αιώνα ήδη), γίνεται 
κατανοητό διαβάζοντας τη μελέτη ότι η Ανατολή 
έχει αναδείξει εξίσου σημαντικές πένες πολιτικών 
διανοητών και συνάμα ιστορικών. Οι περιπτώσεις 
των μουσουλμάνων διανοητών, που αναλύονται 
συγκριτικά με τους Λεονάρντο Μπρούνι (Leonardo 
Bruni), Νικολό Μακιαβέλι (Niccolò Machiavelli) 
και άλλους Δυτικούς, δεν είναι άλλο από ανθρώ-
πους που καταγράφουν την σύγχρονή τους (και 
όχι μόνο) ιστορία, συμμετέχοντας λίγο ως πολύ σε 
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