ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ
Οι Φαναριώτες ήταν μία εκ των κοινωνικών ομάδων του Ελληνικού
έθνους που κατάφεραν να αναδειχθούν στον διοικητικό μηχανισμό της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αποτελούσαν μια οικονομική και κοινωνική
ελίτ της Κωνσταντινούπολης, η οποία από το 1661 έως το 1821 κατείχε
υψηλά κρατικά αξιώματα.

Mετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης η Βυζαντινή αριστοκρατία
βαθμιαία εξαφανίστηκε, καθώς πολλά μέλη της διέφυγαν στη Δύση και
άλλα έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της άλωσης. Μία νέα, όμως, τάξη
άρχισε να διαμορφώνεται στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επιβλήθηκε
βαθμιαία μέσα από την άσκηση επιστημονικών επαγγελμάτων και την
οικονομική της ευρωστία. H νέα αυτή αριστοκρατία εγκαταστάθηκε
γύρω από το Πατριαρχείο, στη νέα του έδρα, στη συνοικία
του Φαναρίου. Γρήγορα η συνοικία του Φαναρίου έγινε το κέντρο του
υπόδουλου Ελληνισμού.

Φανάρι, Κωνσταντινούπολη

Οι Φαναριώτες , όπως αποκλήθηκαν, ήταν κυρίως ελληνικής καταγωγής.
Θεωρούνταν

απόγονοι

των Βυζαντινών που παρέμειναν

στην

Κωνσταντινούπολη.
Ήταν μορφωμένοι και γνώριζαν ξένες γλώσσες.
Γρήγορα κατέλαβαν υψηλά αξιώματα στην οθωμανική αυτοκρατορία
αλλά εξαρτώνταν από τις διαθέσεις των πασάδων .

Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι

Οι Φαναριώτες συνδέονται με τον τρόπο συγκρότησης του Οθωμανικού
κρατικού μηχανισμού και τη διαχείριση υποθέσεων τόσο στο εσωτερικό
της Αυτοκρατορίας όσο και στις εξωτερικές σχέσεις με άλλα κράτη.
Για πρώτη φορά ένας Έλληνας από την Τραπεζούντα, ο Παναγιώτης
Nικούσιος , με σπουδές στην Πάδοβα και γλωσσομαθής κατέλαβε τη
θέση του μεγάλου δραγουμάνου της

Πύλης.

Έκτοτε, ορθόδοξοι

Φαναριώτες, οι οποίοι είχαν εμπειρία από την Ευρώπη, υπήκοοι της
αυτοκρατορίας, καταλάμβαναν το αξίωμα αυτό, στο οποίο σύντομα
προστέθηκαν τα αξιώματα του δραγουμάνου του στόλου και κυρίως,
από τις αρχές του 18ου αιώνα, των ηγεμόνων των αυτόνομων
παραδουνάβιων ηγεμονιών της Βλαχίας και της Μολδαβίας.

Φαναριώτες
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