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Παρουσίαση του βιβλίου. Απαντά η συγγραφέας. 
 
 
- Τι συνδέει την Ελλάδα με την ιταλική ανεξαρτησία; 
Το γεγονός οτι η Ελλαδα έγινε ανεξάρτητο κράτος με τους αγώνες του 1821-1830, προκάλεσε τη 
πρώτη ρωγμή στις ευρωπαικές ισορροπίες όπως είχαν διαμορφωθεί στη Βιέννη. Εδωσε ετσι μία 
βαση ρεαλισμού και στην πορεία πρός ένα ενιαίο εθνικό κράτος στην Ιταλία. Γενικότερα η ελληνική 
ανεξαρτησία προώθησε το όλο κίνημα των ρομαντικών εθνικισμών σε ευρωπαικό επίπεδο. 
 
- Τι εννοείτε στον τίτλο με το «πολύπλευρη Ελλάς»; 
Στην εν λόγω περίοδο, 1821-1830, η εικόνα της Ελλάδας στην Ιταλία διάσχισε πολλές φάσεις. 
Ενίοτε οι προσδοκίες της Ελλάδας απέσπασαν συμπαράσταση και υποστήριξη, άλλοτε αντίθετα 
αγνοήθηκαν, η και ανατράπησαν. Αυτo προκύπτει από την λεπτολόγο ανάγνωση δύο περιοδικών, 
την «ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» του G.P. Vieusseux της περιόδου 1821-1832, την «ΝΕΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» τής 
περιόδου 1866-1915. Πρόκειται για έγκυρα περιοδικά, γνωστά στούς έλληνες γιά τον έκδηλο 
φιλελληνισμό τους. Το πρώτο περιοδικό προώθησε, μεσω του πολιτισμού, την επιθυμία για Ενωση 
των διαφόρων κρατιδίων στην Ιταλία.  Η δεύτερη σειρά του περιοδικού ήταν προσκείμενη στα 
υπουργικά επίπεδα της πρώτης περιόδου του ιταλικού ενωμένου κράτους. Για τη τριετία 1859-61, 
εξετάστηκε επίσης η αλληλογραφία ενός πολύ σημαντικού μελετητή, του  Giosue Carducci. 
 
-Η «πολύπλευρη Ελλάς» έχει πολιτικο χρώμα; 
Η πηγή που επέλεξα για τη Ενωση της Ιταλίας είχε κοντινές σχέσεις με τις κυβερνήσεις της εποχής. 
Το βιβλίο παρουσιάζει τις εκτιμήσεις που έκανε η πολιτιστική και πολιτική αφρόκρεμα μεγάλης 
επιρροής. Υποδεικνύοντας τις φάσεις και την σημασία των καταστάσεων, κάνω μια κριτική 
αναθεώρηση της προτεινόμενης αυτής μακράς περιόδου. Αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα είναι οτι 
μία διφορούμενη κατάσταση εβάρυνε μερικές φορές τις σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας. 
Εν συντομία τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Η υπό εξέταση περίοδος είναι εκείνη κατά την οποία, 
σε διαφορετικές φάσεις, η Ιταλία και η Ελλάδα απέκτησαν την μορφή έθνους, ουσιαστικά η Ιταλία 
το 1870, η Ελλάδα το 1913. Ωστόσο, το 1897, ημερομηνία συμμετοχής των ιταλών στον πόλεμο 
των Ελλήνων εναντίων της Τουρκίας στο Δομοκό, η φιλελληνική ιδέα στην Ιταλία, παρά τις δυνατές 
ρίζες της, έφτασε στο τέλος της. Με το 1900 οι φιλελληνικές ενώσεις στην Ιταλία, παίρνοντας το 
όνομα ‘Ελληνο-λατινικές’, διέπραξαν ένα είδος κατάχρησης έναντι της Ελλάδας. Το ελληνικό έθνος 
κλήθηκε ρητά να υποταχθεί στη Ρώμη. Προφανώς αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να την 
συνυπολογίσουμε και για την ιστορία που ακολούθησε: αντικατοπτρίστηκε στην επιλογή του 
Μουσσολίνι το 1940, επιλογή οχι μονο ατομική αλλα συμφωνημένη από μιά αξιόπιστη ομάδα. 
Στο σύνολό του, το βιβλίο δεν υποστηρίζει καμία πολιτική άποψη, αλλά αξιώνει μία πολιτιστική 
τοποθέτηση: εκείνη που, με βάση κατάλληλες αναφορές στις πηγές, δεν αφήνει χώρο στη 
συναισθηματική ρητορεία και στις ψευδαισθήσεις. 
 
-  Το θέμα του βιβλίου ειναι η εξέταση της Ελλάδας; 
Το θέμα του βιβλίου ειναι περισσότερο η οπτική γωνία από την οποία οι Ιταλοί υψηλής πολιτιστικής 
μόρφωσης και κύρους παρακολουθούσαν την Ελλάδα κατά την περίοδο 1821-1915. Οι Ελληνες 
εδώ δεν είναι παρόντες σαν άτομα που αποφάσισαν και έδρασαν, αλλά σαν κοινότητα που 
μετέδωσε μία συνεχή παρόρμηση στον ευρωπαικό πολιτισμό της εποχής. Εκείνη την εποχή 
αποκαλύφθηκε γόνιμη η διασύνδεση, που ελληνική γη και ιστορία υπαγόρευαν, μεταξύ σύγχρονων 
καταστάσεων και αρχαίων αναφορών.  
Ούτε ο ευρωπαικός πολιτισμός δεν είναι άμεσος πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστούν οι μορφωμένοι 
Ιταλοί, με τις σπουδές τους, που τον προωθούν, φιλοδοξώντας να προαγάγουν την Ιταλία εν μέσω 
των μεγάλων και χειραφετημένων διαστάσεων. Συγκεκριμένα η Ελλάδα καθώρησε το σφυγμό του 
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ευρωπαικού πολιτισμού με: την αρχαία ιστορία που ξαναγράφτηκε ολόκληρη, την ανάπτυξη της 
αρχαιολογίας, την ενδυνάμωση της φιλολογίας, την εισαγωγή του υπαίθριου θεάτρου, τον 
πολλαπλασιασμό των ρυθμών στη μουσική και την ποίηση, την πρόταση για τούς νέους 
Ολυμπιακούς αγώνες.  
 
-Πως επεξηγείτε τον τρόπο γραφής του βιβλίου; 
Εθεσα σαν στόχο να επιτύχω ένα τρόπο γραφής σαφή και μη διφορούμενο, αλλά με αναφορές σε 
μιά πλατιά τεκμηρίωση, που εκ των ενόντων τείνει σε θεματική διασπορά. Είναι ένα βιβλίο 
πολιτιστικής ιστορίας, που μνημονεύει πολλές συνεισφορές. 
Οι πίνακες που συνετάχθησαν, ιδίως ο πίνακας των ονομάτων, καθοδηγούν τον αναγνώστη ώστε 
να δημιουργήσει τις δικές του θεματικές διαδρομές, όχι απαραίτητα με αναφορές στα πάντα. Το 
βιβλίο, μέσω επτά κεφαλαίων βασισμένων στις δεκαετίες, χωρίζεται δε δύο μέρη, εκείνο της 
προενωτικής φάσης και εκείνο της ενωτικής. Ολα τα κεφάλαια έχουν όμοια σύνθεση: οι δύο 
πρώτες παράγραφοι είναι συνθετικές, η πρώτη αναφέρεται, γιά τη δεδομένη δεκαετία, στην 
ιστορική περίοδο, η δεύτερη στα χαρακτηριστικά των σχέσεων Ιταλίας-Ελλάδας. Οι παράγραφοι 
που ακολουθούν, παρουσιάζουν τα τεκμήρια που έλαβα υπ`όψιν: αυτές οι παράγραφοι 
αναγνωρίζονται απο την λέξη Αναγνώσεις στον τίτλο τους. Ισως αυτό το αναλυτικό μέρος είναι λίγο 
κουραστικό στούς αναγνώστες, αλλά τούς επιτρέπει τον έλεγχο των συμπερασμάτων και της 
ορθότητας τους. 
 
-Σε ποιούς αναγνώστες απευθύνεστε; 
Απευθύνομαι στούς αναγνώστες που, διαβάζοντας την ιστορία με προβληματισμό, αποδίδουν 
ευθύνες στα πρόσωπα και στην οργάνωση του πολιτισμού. Να ορισμένα ονόματα εκείνων που, 
πέραν των εκδοτών των περιοδικών, είναι οι ποιό καθοριστικοί στην πλοκή των πολιτισμών που 
παρουσιάζω εδώ: Ανδρέας Μουστοξύδης, Gino Capponi, Angelica Palli, Niccolò Tommaseo, 
Gioacchino Rossini, Margherita Albana, Δημήτρης Βικέλας, François Lenormant, Dora D’Istria, 
Ersilia Caetani Lovatelli. Ενας ρόλος πολύ σημαντικός, αλλά προβληματικός, δίνεται εδώ στούς 
ποιητές. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε τους Byron, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Σολωμός, Carducci, 
Pascoli, D’Annunzio, Καβάφης, Σικελιανός. 
 
-«Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΕΛΛΑΣ» προτείνει μία θέση; 
Επρότεινα προβληματισμούς. Αποφεύγοντας την ρητορεία, προσκαλώ να μπούμε στην ουσία των 
στερεοτύπων με κατάλληλα τεκμήρια και μέθοδο. Εδώ το συλλογικό «έθνος» δεν θεωρείται σαν 
ένα πεπρωμένο, αλλά σαν η κατάλληλη λύση γιά την κοινότητα σε ένα δεδομένο πλαίσιο 
συνθηκών. Αποκτούν βάρος τα συναισθήματα, οι διάφορες πτυχές της υλικής και της πνευματικής 
ζωής, τα ψηφίσματα της διπλωματίας. 
Μπορούμε να εξηγήσουμε έτσι την προοπτική που προτείνω με αυτό το δοκίμιο: η μελέτη της 
ιστορίας πρέπει να είναι μία εμβάθυνση τών τεκμηρίων, υπεύθυνη, αντίθετη με τα απριορι 
(απαράβατα) και τούς ρεβανσισμούς (εκδικήσεις).  
 
 
Φλωρεντία Νοέμβριος 2013. 


