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11:00 ÓõæÞôçóç
11:15 ÄéÜëåéììá
11:30 Ä. Äñáêïýëçò, Ç ÷ùñéêÞ ïñãÜíùóç
ôçò Èåóóáëïíßêçò ôïõ 17ïõ áé, óýìöùíá
ìå ôïí Evliya Celebi.
11:45 Á. Èåìïðïýëïõ, "Ôá åðáããÝëìáôá óôç Èåóóáëïíßêç
ôï 19ï áéþíá ìå âÜóç ôá ïèùìáíéêÜ öïñïëïãéêÜ
êáôÜóôé÷á : Êïéíùíßá êáé ïéêïíïìßá".
12:00 Ä. Êïíôïãåþñãçò, Ç Öéëüðôù÷ïò Áäåëöüôçò Áíäñþí
Èåóóáëïíßêçò êáé ç éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç
ôùí áðüñùí ôçò ðüëçò êáôÜ ôï ôåëåõôáßï ôÝôáñôï
ôïõ 19ïõ áéþíá.
12:15 Ì. ×ñéóôïðïýëïõ, Ç Öéëüðôù÷ïò Áäåëöüôçò
Áíäñþí Èåóóáëïíßêçò êáé ïé ðñüóöõãåò ôçò ðüëçò,
1914-1922.

11:45 Á. Ëéìðéôóéïýíç, Ï áöåëëçíéóìüò ôçò ºìâñïõ
êáé ôçò ÔåíÝäïõ, 1960 –1964.
12:00 Ó. ÃéÜôóçò, Ï áèëçôéóìüò êáé ïé Üëëåò áèëçôéêÝò
äñáóôçñéüôçôåò óôçí åðï÷Þ ôïõ åëëçíéêïý åìöõëßïõ
(1946-1949).
12:15 Í. Êáñáãéáííáêßäçò, Ç óõíåôáéñéóôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ
äñáóôçñéüôçôá ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÌðáëôáôæÞ áðü
ôçí ÁðåëåõèÝñùóç ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò ðñþôçò
âïõëåõôéêÞò ôïõ èçôåßáò (1944-1951).

ËÃ

12:30 ÓõæÞôçóç

12:30 ÓõæÞôçóç
13:00 Êëåßóéìï Óõíåäñßïõ
Áßèïõóá 101 ÍÝïõ Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò
10:00 Á. Âáêáëïýäç, ÓõìâïëÞ óôç ìåëÝôç ôçò áíáôñïöÞò
êáé ôçò ìüñöùóçò ôùí ðáéäéþí óôï ÂõæÜíôéï.
10:15 É. Ìðïõíüâáò, Å., Âá÷Üñïãëïõ, Ïé äÜóêáëïé êáé
ïé äáóêÜëåò óôçí ÊïæÜíç ôçí ðåñßïäï
ôçò ôïõñêïêñáôßáò. Ðáñïõóßáóç ôïõ äéäáêôéêïý
ðñïóùðéêïý.
10:30 Í. Ôüìðñïò, Ó. Ðáíôáæüðïõëïò, Äçìüóéá êáé
éäéùôéêÞ ìÝñéìíá ãéá ôá ïñöáíÜ ôïõ Áãþíá
óôï íåüôåõêôï Åëëçíéêü ÊñÜôïò:
Ôá ïñöáíïôñïöåßá ôçò Áßãéíáò êáé ôçò ¢íäñïõ.
10:45 Â. ÐëáôÞò, Ç óõìâïëÞ ôçò ëáïãñáößáò
óôçí áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ ôçò åëëçíéêÞò
åèíéêÞò óõíåßäçóçò ôùí êáôïßêùí
ôçò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò
(ôÝëç 19ïõ-áñ÷Ýò 20ïõ áé.).

25-27 ÌáÀïõ 2012 Èåóóáëïíßêç
ÁöéÝñùìá óôá 100 ÷ñüíéá
áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò Èåóóáëïíßêçò
ÔÅËÅÔÇ ÅÐÉÄÏÓÇÓ ÔÉÌÇÔÉÊÏÕ ÔÏÌÏÕ
ÓÔÇÍ ÏÌÏÔÉÌÇ ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÂÁÓÉËÉÊÇ Ä. ÐÁÐÏÕËÉÁ
ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÌÅ ÈÅÌÁ
Ç Èåóóáëïíßêç óôï äéÜâá ôïõ áéþíá 1912-2012
ÅéóçãçôÝò:
ÉùÜííçò ×áóéþôçò, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Á.Ð.È.,
ÁëêìÞíç Óôáõñßäïõ-ÆáöñÜêá, Ïìüôéìç ÊáèçãÞôñéá Á.Ð.È.
ÁëåîÜíäñá ÊáñáäÞìïõ-Ãåñüëõìðïõ, ÊáèçãÞôñéá, ÔìÞìá Áñ÷éôåêôüíùí Á.Ð.È.
ÅõÜããåëïò ×åêßìïãëïõ, Ïéêïíïìïëüãïò, ÄéäÜêôùñ Á.Ð.È.,
Óõíôïíßæåé ï ÊáèçãçôÞò ôïõ Á.Ð.È. Âáóßëçò Ê. Ãïýíáñçò

11:00 ÓõæÞôçóç
11:15 ÄéÜëåéììá
11:30 Á. ÓêáíäÜëç, Áðü ôç ÆÜêõíèï
óôçí Èåóóáëïíßêç: Ï ÌÜñêïò Ìðüôóáñçò
óôï èÝáôñï ðñüæáò êáé ôï ëõñéêü èÝáôñï.

ËÃ´ ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ
ÁöéÝñùìá óôá 100 ÷ñüíéá áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç
ôçò Èåóóáëïíßêçò

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
ÐáñáóêåõÞ 25 ÌáÀïõ 2012

Ç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôùí áíáêïéíþóåùí ïñßæåôáé óå 15´.
Áíáêïéíþóåéò ðïõ äåí èá ðáñïõóéÜóïõí ïé óýíåäñïé áõôïðñïóþðùò
äåí èá áíáêïéíþíïíôáé êáé äåí èá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá ÐñáêôéêÜ.

12:15 Ã. ÓôïõñíÜñáò, «äéÜ íÜ öïñôþóç å?ò ôÞí óêÜëáí
ôï? ? ñìõñï? óéôÜñé äéÜ ëïãáñéáóìüí ìïõ».
Ïé íáõôéëéáêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ÁëÞ ÐáóÜ
óôïí èåóóáëéêü ÷þñï.
12:30 X. ºíôïò, Âéâëßïí ðñáêôéêþí Åöïñïäçìïãåñïíôßáò
Ãïõìåíßóóçò 1863-1894.
12:45 ÓõæÞôçóç

Áßèïõóá Ôåëåôþí Ðáëáéïý Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò
18:00 ¸íáñîç - ×áéñåôéóìïß
18:15 ÔåëåôÞ åðßäïóçò ôïõ ôéìçôéêïý ôüìïõ «Áíïé÷ôïóýíç»
óôçí Ïìüôéìç ÊáèçãÞôñéá ÂáóéëéêÞ Ä. Ðáðïýëéá
18:45 Áíôéöþíçóç êáé ïìéëßá ôçò ôéìùìÝíçò ìå èÝìá:
Ç Èåóóáëïíßêç ùò éäéüôõðï ïëéêü öáéíüìåíï.
19:00 ÓõæÞôçóç Óôñïããýëçò ÔñáðÝæçò
Ç Èåóóáëïíßêç óôï äéÜâá ôïõ áéþíá 1912-2012.
ÅéóçãçôÝò:
ÉùÜííçò ×áóéþôçò, Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Á.Ð.È.
Áíáæçôþíôáò äéá÷ñïíéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôçí éóôïñéêÞ
åîÝëéîç ôçò Èåóóáëïíßêçò.
ÁëêìÞíç Óôáõñßäïõ-ÆáöñÜêá, Ïìüôéìç ÊáèçãÞôñéá Á.Ð.È.
Ðíåõìáôéêü êáé êïéíùíéêü Ýñãï åðéöáíþí ðïëéôþí.
ÁëåîÜíäñá ÊáñáäÞìïõ-Ãåñüëõìðïõ, ÊáèçãÞôñéá,
ÔìÞìá Áñ÷éôåêôüíùí Á.Ð.È.
ÌïñöÞ, ëåéôïõñãßá êáé ìíÞìç ôçò Èåóóáëïíßêçò:
¸íáò áéþíáò ÷ùñéêþí ìåôáìïñöþóåùí.
ÅõÜããåëïò ×åêßìïãëïõ, Ïéêïíïìïëüãïò, ÄéäÜêôùñ Á.Ð.È.,
ÁíáðôõîéáêÜ ïñÜìáôá êáé øåõäáéóèÞóåéò:
Ç ïéêïíïìßá ôçò Èåóóáëïíßêçò 1912-2012.
Óõíôïíßæåé ï ÊáèçãçôÞò ôïõ ÁÐÈ. Âáóßëçò Ê. Ãïýíáñçò.

Áßèïõóá 101 ÍÝïõ Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò

11:00 ÄéÜëåéììá
11:30 Ã. ÔåñåæÜêçò, Ôá ÷ùñéÜ ôçò ÌåóáéùíéêÞò
Èåóóáëßáò (12ïò-15ïò áé.): Ç åîÝëéîç ôïõ ïéêéóôéêïý
ðëÝãìáôïò óôï ÷þñï ôçò ÁíáôïëéêÞò Èåóóáëßáò.
11:45 ×. ÌáëáôñÜò, Ç êïéíùíßá ôùí Óåññþí ôïí 14ï áé.
12:00 Å. ÂÝôóéïò, ËéðïôÜêôåò ôïõ âåíåôéêïý óôñáôïý
óôçí ¹ðåéñï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ 18ïõ áé.

19:30 ÓõæÞôçóç

18:00 Ç. ÃéáííÜêçò, Ôá áñ÷áßá Ýèíç óôï éóôïñéêü
Ýñãï ôïõ Ya?qûbî (áêì. 9ïò áé. ì.×.)
18:15 È. ÆáìðÜêç, Ôï äéÜôáãìá ðïõ åîÝäùóå
ï ÷áëßöçò al-Mutawakkil êáôÜ ôùí ÷ñéóôéáíþí
êáé ôùí Üëëùí dhimmî ôï 235 ì.Å. / 849-850 ì.×.
18:30 Ó. Êïñäþóçò, Ïé Yamini (Ãáæíáâßäåò, 977-1186)
ôïõ ÁöãáíéóôÜí êáé ç ó÷Ýóç ôïõò ìå ôá ìåôáåëëçíéóôéêÜ õðïëåßììáôá óôçí ÊåíôñéêÞ Áóßá.
18:45 Å. Áìïéñßäïõ, Ïé ðçãÝò ôïõ Øåõäï-Äùñüèåïõ
ó÷åôéêÜ ìå ôç Óýíïäï ôçò ÖåññÜñáò-Öëùñåíôßáò.
19:00 Ö. ÐÝññá, ¸ëëçíåò êáé Ëáôßíïé ìåôáîý
ôïõ 14ïõ-16ïõ áéþíá: Ç ìáñôõñßá ôïõ éóôïñéïãñÜöïõ
ôùí Éùáííéôþí Éððïôþí Giacomo Bosio.

12:45 ÓõæÞôçóç

19:15 ÓõæÞôçóç

ÓÜââáôï 26 ÌáÀïõ 2012

10:00 ÃåíéêÞ óõíÝëåõóç

19:00 Á. ÊëÜøçò, Ìå ôï âëÝììá óôñáììÝíï óôç Óüöéá:
ôï åëëçíïôïõñêéêü Óýìöùíï ôçò ÅãêÜñäéáò
Óõíåííüçóçò (14 Óåðôåìâñßïõ 1933) êáé
ç åëëçíéêÞ åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ.
19:15 ×. Ìçíáóßäçò, Ï ñüëïò ôïõ áìåñéêáíéêïý
ðñïîåíåßïõ Êùíóôáíôéíïýðïëçò ùò ðåñéöåñåéáêïý
êÝíôñïõ åíçìÝñùóçò ôçò ÏõÜóéãêôïí.
Ç áìåñéêáíéêÞ ðñïóÝããéóç óôï Ìáêåäïíéêü ÆÞôçìá
(1941-1944).

11:30 Ä. Ìéóßïõ, Íïìéìüôçôá êáé äõíáóôéêü áßóèçìá
óôï ÂõæÜíôéï.
11:45 Å. ÐáíÝëç, Oé ôïé÷ïãñáößåò ðáëáéï÷ñéóôéáíéêþí
ìíçìåßùí óôç Óéëßóôñá (Âüñåéá Âïõëãáñßá) êáé
óôç Èåóóáëïíßêç (ôÜöïò ôïõ Åõóôïñãßïõ) ùò ðçãÝò
–ìáñôõñßåò ãéá ôïí ôñüðï æùÞò ìéáò áíþôåñçò
êïéíùíéêÞò ôÜîçò óôá ÂáëêÜíéá ôïí 4ï áé. ì.×.
12:00 Ã. Ëåâåíéþôçò, Ôï «èÝìá» Ïøéêßïõ êáé
ç âïñåéïäõôéêÞ ÌéêñÜ Áóßá êáôÜ ôïí 11ï áé.
Äéïßêçóç, ïéêïíïìßá êáé óôñáôéùôéêÞ ïñãÜíùóç.
12:15 Á. Ãêïõôæéïõêþóôáò, Ãíùóôïß êáé Üãíùóôïé
êñáôéêïß ëåéôïõñãïß óôï Ôõðéêüí ôçò ìïíÞò
ÐáíôïêñÜôïñïò.
12:30 Ð. Áíäñïýäçò, Ðñþéìåò áðåéêïíßóåéò
ôïõ óõìâüëïõ ôïõ äéêåöÜëïõ áåôïý óôç ÄõôéêÞ
Åõñþðç (12ïò – 13ïò áéþíáò)

ÓÜââáôï Áðüãåõìá

Áßèïõóá 112 ÍÝïõ Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò

ÐáñáóêåõÞ 25 ÌáÀïõ 2012 þñá 18:00
Áßèïõóá Ôåëåôþí Ðáëáéïý Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò Á.Ð.È.
Áíáêïéíþóåéò
ÓÜââáôï 26 ÌáÀïõ 11:30-13:00, 18:00-19:30
êáé ÊõñéáêÞ 27 ÌáÀïõ 10:00-13:00
Áßè. 101 & 112 ÍÝïõ Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò

Áßèïõóá 101 ÍÝïõ Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò

ÊõñéáêÞ 27 ÌáÀïõ 2012
Áßèïõóá 112 ÍÝïõ Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò

Áßèïõóá 112 ÍÝïõ Êôéñßïõ ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò
18:00 Ó. ÌáõñïãÝíç, Ôï Ýñãï ôïõ Oton Ivekoviæ
(1869 – 1939) óôï ðëáßóéï ôçò êáëëéÝñãåéáò
ôçò åèíéêÞò êñïáôéêÞò ôáõôüôçôáò.
18:15 ×. ÊáñäáñÜò, «Ïé äéåñãáóßåò óôç äéåèíÞ åðéôñïðÞ
Ìåôáññõèìßóåùí êáé óôçí åðéôñïðÞ ôïõ âéëáåôßïõ
Èåóóáëïíßêçò (1879-1880)».
18:30 Å. ÓôáìáôéÜäïõ, Ç «õðüèåóç ÆÜððá» êáé ï ñüëïò
ôçò óôç äéáêïðÞ ôùí åëëçíïñïõìáíéêþí
äéðëùìáôéêþí ó÷Ýóåùí ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 1892.
18:45 ¢. ÌðáôæÝëç, Ç ÐáíåðéóôçìéáêÞ Êñßóç ôïõ
1907-1908 óôç Âïõëãáñßá.

10:00 Ä. ÌÜñôïò, ÓõìâïëÞ óôïõò ðïëåïäïìéêïýò
ìåôáó÷çìáôéóìïýò áñ÷áßùí ðüëåùí:
Ç ðåñßðôùóç ôçò ÂÝñïéáò.
10:15 Ã. Ôóüôóïò, Ôï äßêôõï ôùí ïéêéóìþí ôçò ÄõôéêÞò
Ìáêåäïíßáò êáôÜ ôï 1530: äéåñåýíçóç éóôïñéêÞò
ãåùãñáößáò.
10:30 Ñ. ÁããåëÜêç, Ç äçìïãñáöéêÞ åîÝëéîç óôïí êáæÜ
Ìïíáóôçñßïõ âÜóåé ïèùìáíéêþí öïñïëïãéêþí
êáôáóôß÷ùí áðü ôïí 16ï Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 18ïõ áé.
10:45 N. Karan, Ç Öëþñéíá ìÝóá áðü ôçí ïèùìáíéêÞ
ðçãÞ ''Ôapu Tahrir 16''.

Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα:
Η Θεζζαλονίκη ζηο διάβα ηου αιώνα 1912-2012

1

Ιωάννηρ Χαζιώηηρ
Αναζηηώνηαρ διαχπονικά χαπακηηπιζηικά ζηην ιζηοπική εξέλιξη ηηρ
Θεζζαλονίκηρ

Κσδηθνπνηψληαο θαηά θάπνηνλ ηξφπν φζα θαηά θαηξνχο επηζεκάλζεθαλ
απφ ηε ζρεηηθή ηζηνξηνγξαθία, ζα δψζσ επηγξακκαηηθά ηα θαηά ηε γλψκε κνπ
δηαρξνληθά «ραξαθηεξηζηηθά», πνπ παξνπζίαζε ε Θεζζαινλίθε ζηε καθξά
δηάξθεηα. Τα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο ηζηνξηθά απηά
θαηλφκελα, είλαη ηα εμήο (ε ζεηξά αιιάδεη αλάινγα κε ηελ επνρή):
(α) H ζηαζεξή κέζα ζην ρξφλν αζηηθή ιεηηνπξγία: ζε αληίζεζε κε άιιεο
ειιεληθέο πφιεηο (π.ρ. ηελ Αζήλα), νη νπνίεο, ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο ηεο
ηζηνξίαο ηνπο, εθθπιίζηεθαλ ζε άζεκεο θψκεο, ε Θεζζαινλίθε δελ έπαςε πνηέ,
απφ ηελ ίδξπζή ηεο σο ηηο κέξεο καο, λα δηαηεξεί ηα γλσξίζκαηα ηεο «πφιεο»,
ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ, κε ηελ νηθνλνκηθή θαη, θπξίσο, ηελ θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ.
(β) Η ειιεληθή ηζηνξηθή ζπλέρεηα: παξά ην γεγνλφο φηη ε Θεζζαινλίθε
θαηνηθήζεθε γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ αξθεηνχο (θαη ζπρλά
ππέξηεξνπο αξηζκεηηθά) θαηνίθνπο αιινγελνχο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
πξνέιεπζεο, αθφκα θαη ζηηο θξηζηκφηεξεο πεξηφδνπο ησλ μέλσλ θπξηαξρηψλ θαη
ησλ εζλνηηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ αλαηξνπψλ, ε πφιε δελ έραζε πνηέ – ζηε
ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο – ηνλ ηζηνξηθφ ειιεληθφ ππξήλα ηεο. Τν γεγνλφο
ζα πξέπεη κάιινλ λα απνδνζεί ζηελ νξγαληθή ζχλδεζή ηεο (παξαγσγηθή θαη
δεκνγξαθηθή) κε ηε «δεμακελή» απφ φπνπ αληινχζε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηεο, δειαδή ηελ ειιελφθσλε ή ειιελνξζφδνμε ελδνρψξα ηεο, ε νπνία φκσο
δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, αιιά απισλφηαλ απφ ηα
Άγξαθα σο ην Μνλαζηήξη θαη ην Μειέληθν θαη απφ ηελ Πίλδν θαη ηηο πεγέο ηνπ
Αιηάθκνλα σο ηε Ρνδφπε θαη ηηο εθβνιέο ηνπ Νέζηνπ.
(γ) O κεηξνπνιηηηθφο ραξαθηήξαο: ε Θεζζαινλίθε ζπλδεφηαλ ζηελά – θαη
ακθίδξνκα – κε έλαλ επξχηαην γεσγξαθηθφ ρψξν, πνπ ηνλ απνηεινχζαλ άιινηε
ε κείδσλ Μαθεδνλία θαη άιινηε κεγάια ηκήκαηα ηεο λνηηναλαηνιηθήο
Eπξψπεο. Γηα κεγάια δηαζηήκαηα (θαη άζρεηα απφ ηνλ ππεξβνιηθφ
ραξαθηεξηζκφ ηεο θαηά ηνλ 19ν αηψλα σο «νηθνλνκηθήο πξσηεχνπζαο» ησλ
Bαιθαλίσλ), ε πφιε θξάηεζε ηε «κεηξνπνιηηηθή» ζέζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη,
θπξίσο, ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ κεγάινπ κέξνπο απηήο ηεο
πεξηνρήο. Η παξάδνζε ζηηο κέξεο καο ζπληζηά έλαλ πνιηηηθφ νξακαηηζκφ ή,
έζησ, θαη κηαλ «έκκνλε ηδέα» γηα ην κέιινλ ηεο.
(δ) H δεπηεξαγσληζηηθή ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε θξαηηθή
πξσηεχνπζα (ηελ Πέιια ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα, ηελ Kσλζηαληηλνχπνιε ζηε
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Αναζητώντας διαχρονικά χαρακτηριστικά
βπδαληηλή θαη νζσκαληθή πεξίνδν, ηελ Aζήλα κεηά ηελ απειεπζέξσζε). Oη
εμαηξέζεηο αθνξνχλ ζχληνκα κεζνδηαζηήκαηα πνπ κάιινλ επηβεβαηψλνπλ ηνλ
θαλφλα.
(ε) H ζρεηηθή δηνηθεηηθή απηνλνκία: ε απφζηαζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ
ηνπο κεραληζκνχο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ζπληέιεζε ψζηε λα απνθηήζεη ζηελ
ηζηνξία ηεο θαη λα αμηνπνηήζεη αξθεηά ζηνηρεία δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο. Έηζη,
ήδε απφ ηελ ειιεληζηηθή επνρή ιεηηνχξγεζαλ εδψ θνηλνηηθά ζέζκηα θαη θνξείο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ επέδεζαλ θαη κεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ Pσκαίσλ,
αιιά θαη θαηά ηηο επφκελεο, πεξηζζφηεξν απηαξρηθέο, πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο
ηεο, έζησ θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε κεηαβαιιφκελεο κνξθέο.
(ζη) O δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο: ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο αλάκεζα ζηε
λνηηναλαηνιηθή Eπξψπε, απφ ην έλα κέξνο, θαη ηελ «Aλαηνιή», απφ ην άιιν,
πξφζθεξε ζηε Θεζζαινλίθε έλα γεσ-νηθνλνκηθφ κνλνπψιην, πνπ ηε κεηέηξεςε,
ήδε απφ ηα ξσκατθά θαη πξσηνρξηζηηαληθά ρξφληα, ζε ζηαπξνδξφκη, κέζσ ηνπ
νπνίνπ δηαθηλνχληαλ αλζξψπηλεο νκάδεο, πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, αιιά
θαη θνηλσληθέο θαη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο
ηδενινγίεο. Tν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηελ ππαγσγή ηεο γηα
αηψλεο ζε πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο (ξσκατθή, βπδαληηλή, νζσκαληθή)
επεξέαζε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηεο
«πξνζψπνπ».
(δ) Τν λεσηεξηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ: ε θαηά πεξηφδνπο θνηλσληθή
ζχλζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφζηαζή ηεο απφ ηνπο
κεραληζκνχο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, βνεζνχζε ηνπο πνιίηεο ηεο λα
απνζηαζηνπνηνχληαη, σο έλα βαζκφ, απφ ηηο θαηεζηεκέλεο λννηξνπίεο πνπ
επηρσξηάδνπλ αλαπφθεπθηα ζηελ αηκφζθαηξα ηεο φπνηαο πξσηεχνπζαο. Tν
δεδνκέλν απηφ – ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηε ζπλχπαξμε αλζξψπηλσλ νκάδσλ
κε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθν-πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο – επέηξεςε ζηελ πφιε,
αθφκα θαη ζηνπο πξψηνπο δχζθνινπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, λα
απνθηήζεη ηελ εηθφλα ελφο αζηηθνχ θέληξνπ φπνπ ε φζκσζε ή θαη ν
αληαγσληζκφο εηεξνγελψλ ζηνηρείσλ πξνζέδηδαλ, ζε γεληθέο γξακκέο, ζηηο
ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θνζκνπνιηηηθφ, λεσηεξηθφ ή αθφκα θαη
«θηιειεχζεξν» ραξαθηήξα. Απηφ ην θιίκα επέηξεςε ζηελ πφιε – ηνπιάρηζηνλ
ζε θάπνηεο επνρέο – θαη λα αλαλεψζεη
θαη λα δηεπξχλεη ηα θνηλσληθά ηεο πξφηππα θαη ηνπο πιηθνχο θαη
πλεπκαηηθνχο ηεο νξίδνληεο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο πην γφληκεο πεξηφδνπο ηεο
ηζηνξίαο ηεο.
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Ιω. Χασιώτης
Πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά έγηλαλ ηζρλά, ηζρλφηαηα, θαηά ηελ
πξψηκε Τνπξθνθξαηία, ηδηαίηεξα φηαλ (θαηά ηνλ 17ν αηψλα) ε νζσκαληθή
παξαθκή έγηλε πιένλ ελδεκηθή. Αιιά επαλεκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη
ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, δίλνληαο ζηε Θεζζαινλίθε ηελ εηθφλα «ηεο πην
κνληέξλαο πφιεο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο». Η εμέιημε απηή βέβαηα ήηαλ σο
έλα βαζκφ θαη απνηέιεζκα ησλ δξαζηηθψλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ
επέβαιαλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Γελ ζα
επηκείλσ ζ’ απηά, επεηδή είλαη αξθεηά γλσζηά. Δθείλν πνπ ζα ήζεια,
ηειεηψλνληαο λα επηζεκάλσ φηη κεηά ην 1912 κεξηθά απφ ηα δηαρξνληθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλέθεξα (θαη ηα νπνία, ζαο παξαθαιψ, λα κελ ηα
εθιάβεηε σο εμηδαληθεπηηθά, γηαηί δελ ήηαλ ηέηνηα), επαλεκθαλίζηεθαλ σο
κεηαιιαγκέλα θαη βξαρχρξνλα κεηέσξα ζε θάπνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, γηα λα
ραζνχλ φκσο θαη πάιη, αλακέλνληαο – «in the future», φπσο ζα έιεγε θαη ν
Mzower – ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα επαλεκθαληζηνχλ, ζε δηαθνξεηηθέο
βέβαηα κνξθέο θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Γηα πνιινχο νη αλαηξνπέο
ζηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ράξηε ηεο λνηηναλαηνιηθήο θαη ηεο αλαηνιηθήο
Eπξψπεο δεκηνχξγεζαλ κεξηθέο απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, δειαδή ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαζχλδεζε ηεο πφιεο καο, γηα άιιε κηα θνξά ζηελ
ηζηνξία ηεο, κε ηνπο ιανχο, ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο αγνξέο ησλ πεξηνρψλ
απηψλ θαη ζπλεπψο θαη ηελ επαλεκθάληζε ζηνηρείσλ κε θνζκνπνιηηηθφ
ραξαθηήξα. Αιιά φζα ιέγνληαη θαη γξάθνληαη απφ ηψξα γηα ηνλ κεγαιεηψδε
κεηξνπνιηηηθφ ξφιν ηεο Θεζζαινλίθεο ζηε βαιθαληθή ή ηελ αλαηνιηθνεπξσπατθή ηεο «ελδνρψξα» θαη ηελ εθ λένπ αλάδεημή ηεο ζε ζηαπξνδξφκη
πιηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, δελ απνθιείεηαη λα κείλνπλ ζην επίπεδν ησλ
πξνζδνθηψλ· ζε κεξηθέο κάιηζηα θνηλσληθέο νκάδεο, πέξαζαλ ήδε ζην πεδίν
ησλ ζπιινγηθψλ παξαηζζήζεσλ. Δμάιινπ, δελ είκαζηε αθφκα ζε ζέζε λα
εθηκήζνπκε καθξνπξφζεζκα θαη ηνλ ξφιν πνπ ζα παίμεη ε ζπλερψο
αλαππζζφκελε ηερλνινγία, επηηαρχλνληαο ή θαη εθηξέπνληαο απξνζδφθεηα απφ
ηε Θεζζαινλίθε ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ ζα επαλαθέξνπλ ή ζα αλαθαιέζνπλ
ην αιινηηλφ γεσγξαθηθφ ηεο πιενλέθηεκα, πνπ δελ απνθιείεηαη λα πάςεη λα
είλαη πηα δηθφ ηεο γεσ-νηθνλνκηθφ κνλνπψιην.
Βιέπεηε, ε αλάιπζή κνπ «γιίζηξεζε» θαη πάιη ζε πξνβιεκαηηζκνχο πνπ
ζπλδένληαη κε έλα ελδερφκελν «κέιινλ» ηεο πφιεο. Αιιά κνινλφηη ε ηδηφηεηα
ηνπ ηζηνξηθνχ κνχ απαγνξεχεη απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ε ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε απηήο ηεο πφιεο δελ κε αθήλεη αζπγθίλεην αθφκα θαη ζε απηήο ηεο
κνξθήο ηνπο νξακαηηζκνχο.
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Αλκμήνη Σηασρίδοσ-Εαθράκα
Γιατρονική πορεία ηης Θεζζαλονίκης μέζα από ηο έργο επιθανών πολιηών

ην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ ησλ εθαηό ρξόλσλ από ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά όξηα κηαο
νκηιίαο ζθόπηκν είλαη λα αλαθαιέζνπκε ζηε κλήκε καο ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ
20νύ αηώλα θαη λα πξνβάινπκε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δξάζεηο νξηζκέλσλ
πνιηηώλ, πνπ κπνξεί θαη λα κε γελλήζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε, έπαημαλ όκσο
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε θαη ηελ ηζηνξία ηεο.
Από ηελ απγή ηνπ 20νύ αηώλα γεγνλόηα κεγάιεο ζεκαζίαο έπαημαλ
θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηηο ηύρεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο
εηδηθόηεξα: Ο Μαθεδνληθόο Αγώλαο (1904-1908) κε πξσηαγσληζηή ηνλ Παύιν
Μειά. Μεηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ Λάκπξνπ Κνξνκειά ηνλ Μάην ηνπ 1904 σο
γεληθνύ πξνμέλνπ ηεο Διιάδνο ζηελ ηνπξθνθξαηνύκελε Θεζζαινλίθε ην
Διιεληθό Πξνμελείν έγηλε ην θέληξν, όπνπ νξγαλώζεθε ν αγώλαο ησλ Διιήλσλ
γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο. ηεγαδόηαλ ζην θηίξην πνπ βξίζθεηαη
ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγίαο νθίαο θαη Πξνμέλνπ Κνξνκειά δίπια ζηε
Μεηξόπνιε θαη νηθνδνκήζεθε κε ζρέδηα ηνπ αξρηηέθηνλα Ernst Ziller θαη
δαπάλε ηνπ Αλδξέα πγγξνύ. Δθεί ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην Μνπζείν ηνπ
Μαθεδνληθνύ Αγώλα. Σνλ Ηνύλην ηνπ 1908 εθδειώζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην
θίλεκα ησλ Νενηνύξθσλ θαη απαίηεζε από ηνλ απνιπηαξρηθό νπιηάλν Αβδνύι
Υακίη Β΄ λα επαλαθέξεη ην ύληαγκα ηνπ 1876. Οη ειπίδεο ησλ ππόδνπισλ
ιαώλ όηη ζα εγθαηληαδόηαλ κηα πεξίνδνο θηιειεπζεξηζκνύ θαη ηζνλνκίαο
δηαςεύζηεθαλ. Σν 1909 εθζξνλίζηεθε ν Αβδνύι Υακίη θαη θπιαθίζηεθε από
ηνπο Νεόηνπξθνπο ζηε Βίιια Αιιαηίλε, όπνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ε Πεξηθέξεηα
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Μεηά ην θίλεκα ζηνπ Γνπδή ην 1909 θαη ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1910
ε λίθε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζα άιιαδε ηελ πνιηηηθή θπζηνγλσκία ηεο
ρώξαο. Ο Βεληδέινο πξέζβεπε όηη ε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ήηαλ απαξαίηεηε, έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε
εζσηεξηθή αλαζύληαμε ηεο ρώξαο θαη ε ζηξαηησηηθή πξνπαξαζθεπή. ηαζεξή
πεπνίζεζή ηνπ ήηαλ επίζεο όηη ε απνηίλαμε ηεο ηνπξθηθήο εγεκνλίαο ήηαλ
δπλαηό λα επηηεπρζεί κόλν κε κηα ζπλεξγαζία ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ. Όζηεξα
από επίπνλεο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνλ Μάην ηνπ 1912 ππνγξάθεθε
ειιελνβνπιγαξηθή ζπλζήθε πνπ είρε ακπληηθό ραξαθηήξα.
Γηάθνξα γεγνλόηα επέζπεπζαλ ηελ θήξπμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνύ Πνιέκνπ
από ηε Βνπιγαξία, εξβία, Μαπξνβνύλην θαη Διιάδα ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ. Ζ
πξνέιαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ θαη νη λίθεο ζηελ Διαζζόλα, ην αξαληάπνξν
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θαη ηα Γηαλληηζά άλνημαλ ηνλ δξόκν γηα ηε Θεζζαινλίθε. Σν βξάδπ ηεο 18εο
Οθησβξίνπ ην ειιεληθό ηνξπηιηθό ππ’ αξηζκόλ 11 κε θπβεξλήηε ηνλ
ππνπινίαξρν Νηθόιαν Βόηζε βύζηζε ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ην ηνπξθηθό
ζσξεθηό Φεηίρ-η-Μπνπιέλη. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, ην βξάδπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 1912, θαη ελώ κία βνπιγαξηθή ηαμηαξρία θαη κία κεξαξρία
θαηεπζύλνληαλ πξνο ηε Θεζζαινλίθε, ύζηεξα από ζθιεξέο δηαπξαγκαηεύζεηο ν
Σαμίλ παζάο ζπλππέγξαθε κε δύν Έιιελεο αμησκαηηθνύο, ηνλ Βαζίιεην
Γνύζκαλε θαη ηνλ Ησάλλε Μεηαμά, ην πξσηόθνιιν παξάδνζεο ηεο
Θεζζαινλίθεο. ηηο 11 ην πξσί ηεο 28εο Οθησβξίνπ ν αξρηζηξάηεγνο δηάδνρνο
Κσλζηαληίλνο κε ην επηηειείν ηνπ θαη ηελ Α΄ Μεξαξρία κπήθε ζηε
Θεζζαινλίθε, όπνπ έγηλε δνμνινγία ζηνλ λαό ηνπ Αγίνπ Μελά. Ωζηόζν ε
νξηζηηθή επηδίθαζε ηεο πόιεο ζηελ Διιάδα δελ είρε αθόκε θξηζεί. Καζώο είρε
επηηξαπεί ν ζηξαησληζκόο Βνπιγάξσλ ζηελ πόιε, νη Βνύιγαξνη πξνέβαιαλ
δηθαίσκα θαηνρήο. Δπηπιένλ ζηε πλδηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ νη Μεγάιεο
Γπλάκεηο θξαηνύζαλ επακθνηεξίδνπζα ζηάζε. Ζ Απζηξία ήζειε λα ηε δώζεη
ζηνπο Βνπιγάξνπο, ελώ νη δπλάκεηο ηεο Αληάλη δελ απέθιεηαλ δηεζλνπνίεζε
ηεο πόιεο. Με δηπισκαηηθνύο ρεηξηζκνύο ηνπ Δι. Βεληδέινπ απνθεύρζεθε κηα
ηέηνηα, νιέζξηα γηα ηα ειιεληθά εζληθά ζπκθέξνληα, ιύζε. Ζ ληθεθόξα έθβαζε
ηνπ Β΄ Βαιθαληθνύ Πνιέκνπ ην 1913 Διιάδαο, εξβίαο, Ρνπκαλίαο θαη
Σνπξθίαο ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο νδήγεζε ζηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ,
κε ηελ νπνία επηζθξαγίζηεθε ε ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ ειεύζεξε
ειιεληθή επηθξάηεηα.
Σελ επνκέλε ηεο απειεπζέξσζεο μεθίλεζε αθηνπιντθώο από ηνλ Πεηξαηά ν
επηθαλήο λνκνκαζήο Κσλζηαληίλνο Ραθηηβάλ σο εθπξόζσπνο ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο ζηε Μαθεδνλία θαη κεηά Γεληθόο Γηνηθεηήο κε επηηειείν από
δηθαζηηθνύο, ηεισλεηαθνύο, πξνμεληθνύο θαη άιινπο ππαιιήινπο κε θύξηα
απνζηνιή ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο πνπ
απέξξεαλ από ην Γηεζλέο Γίθαην, ηελ νξγάλσζε δηαθόξσλ ππεξεζηώλ,
δαζνθπιαθήο, πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, ηελ θαηάξηηζε ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ,
ηελ εηζαγσγή ηνπ ειιεληθνύ ζεζκνύ ησλ δηθαζηεξίσλ1.
ηηο 9 Ννεκβξίνπ 1912 ηδξύεηαη ε Δθορεία Αρταιοηήηων. Πξώηνο
πξντζηάκελνο σο ην 1916 ν Γεώξγηνο Οηθνλόκνο, κεηέπεηηα Καζεγεηήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, πνπ απνζπάζηεθε από ην εθζηξαηεπηηθό ζώκα. Πξώην
ηνπ κέιεκα ε πεξηζπιινγή αξραηνηήησλ ζην Γηνηθεηήξην. ηηο αξρέο ηνπ 1913
πεξηέθξαμε ηελ αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ θαη κε επαλεηιεκκέλα έγγξαθα
1
Βι. ελδεηθηηθά Π. Β. Πεηξίδεο, «Θεζζαινλίθε 1912-1940: Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο», Τνηο
αγαζνίο βαζηιεύνπζα Θεζζαινλίθε, Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, επηκέιεηα Η. Κ. Υαζηώηεο, Θεζζαινλίθε
Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο 1997, η. Α΄, ζ. 180-186.
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πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ λνκάξρε θαη ηε Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο όηη δελ
έπξεπε λα θαηεδαθηζηνύλ από ηηο ειιεληθέο αξρέο ν Λεπθόο Πύξγνο θαη ηα
ηείρε ηνλίδνληαο όηη «θηλδπλεύνκελ λα θαλώκελ απνιύησο αληζηόξεηνη». Να
ζεκεηώζνπκε όηη ην παξαιηαθό ηείρνο ην είραλ θαηεδαθίζεη ην 1874 νη Σνύξθνη
γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ πξνθπκαία. Σόηε θαηεδαθίζηεθαλ θαη νη γλσζηέο
από ηηο βπδαληηλέο πεγέο πύιεο ηνπ αλαηνιηθνύ ηείρνπο, ε Καζζαλδξεσηηθή
(ηεο Καιακαξίαο) θνληά ζηελ Κακάξα θαη ηεο Ρώκεο θνληά ζηνλ Λεπθό
Πύξγν, όπσο θαη ην λνηηνδπηηθό ηείρνο πνπ έλσλε ην παξαζαιάζζην κε ηε
Υξπζή Πύιε (ηνπ Βαξδαξίνπ) θαη ν αληίζηνηρνο πξνο ηνλ Λεπθό Πύξγν πύξγνο
ηνπ δπηηθνύ ηκήκαηνο, ν Σνπ-Υαλέο. ηηο 23 Απγνύζηνπ ηνπ 1913 ν Λεπθόο
Πύξγνο θαη ηα ηείρε θεξύζζνληαη δηαηεξεηέα κλεκεία. Αθόκε ν Οηθνλόκνο
θξνληίδεη γηα ηελ πάηαμε ηεο αξραηνθαπειίαο.
Σν θζηλόπσξν ηνπ 1915, ελώ δηαξθνύζε ν Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο (19141918), κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο νπδεηεξόηεηαο από ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν,
αγγινγαιιηθά ζηξαηεύκαηα απνβηβάδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ωο ηα ηέιε
Ηαλνπαξίνπ 1916 είραλ απνβηβαζηεί 125.000 Γάιινη θαη 100.000 Βξεηαλνί
ζηξαηηώηεο. Δγθαζηζηνύλ ζηξαηόπεδα, ππξνβνιεία ζηηο ηνύκπεο θαη ηηο
ηξάπεδεο. Καηά ηηο εθζθαθέο βξίζθνπλ αξραία. Πξνβαίλνπλ θαη ζε
ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο. ηαλ επηζηξέθεη από ηελ επηζηξάηεπζε ν Γ.
Οηθνλόκνο εηδνπνηεί ην πκκαρηθό ηξαηεγείν όηη ζα επηζεσξεί θαλνληθά ηηο
αλαζθαθέο θαη ηνπο εθηζηά ηελ πξνζνρή όηη ζύκθσλα κε ηνλ λόκν πεξί
Αξραηνηήησλ ρξεηάδεηαη πξνγελέζηεξε άδεηα2.
ηηο 21 Μαΐνπ 1916 ν αξρεγόο ηεο ζηξαηηάο ηεο Αλαηνιήο ζηξαηεγόο
αξάηγ θήξπμε ζηε Θεζζαινλίθε ζηξαηησηηθό λόκν. Μεξηθνύο κήλεο αξγόηεξα,
ζηηο 16 Απγνύζηνπ 1916, εθδειώζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην θίλεκα ηεο Δζληθήο
Ακύλεο, κε ζηόρν λα δηαηεξήζεη ηε Μαθεδνλία ππό ειιεληθή θπξηαξρία. Σν
θίλεκα μεθίλεζε, όηαλ νη «ζύκκαρνη» αμίσζαλ ηελ απνρώξεζε ηνπ ειιεληθνύ
ζηξαηνύ από ηελ πόιε επλνώληαο ηελ εγθαηάζηαζε ζ’ απηήλ ηνπ αξρεγείνπ ηνπ
έξβνπ βαζηιηά. Δπηθεθαιήο ηνπ θηλήκαηνο θέξνληαλ ν Αιέμαλδξνο Εάλλαο, ν
Πεξηθιήο Αξγπξόπνπινο, ν Γεκήηξηνο Γίγθαο θαη άιινη επηθαλείο
Θεζζαινληθείο. Παξά ηηο αξρηθέο ηνπ αληηξξήζεηο, κε ηελ παξόηξπλζε ησλ
Γάιισλ θαη θάησ από ηε ζπγθίλεζε πνπ πξνθάιεζε ε θαηάιεςε ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο από ηνπο Γεξκαλνύο θαη ηνπο Βνπιγάξνπο, ζηηο 26
επηεκβξίνπ 1916 ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο έθζαζε ζηε Θεζζαινλίθε κε
Βι. Η. Βνθνηνπνύινπ, «Σα πξώηα 50 ρξόληα ηεο Δθνξείαο Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Θεζζαινλίθεο»,
Ζ Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912 (Σπκπόζην, Θεζζαινλίθε 1-3 Ννεκβξίνπ 1985), Κέληξν Ηζηνξίαο
Θεζζαινλίθεο, Απηνηειείο εθδόζεηο αξ. 2, Γήκνο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1986, ζ. 1-65, θπξίσο ζ.
1-4. Βι. επίζεο Υξ. Μαπξνπνύινπ-Σζηνύκε, «Ζ Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ Θεζζαινλίθεο (ν
ξόινο ηεο ζηε λεόηεξε ηζηνξία ηεο πόιεο», Ζ Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912, ζ. 67-78.
2
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ζπλεξγάηεο ηνπ από ηελ Κξήηε θαη ζρεκάηηζε πξνζσξηλή θπβέξλεζε. Βάζε ηεο
ε Τξηαλδξία: Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν λαύαξρνο Παύινο Κνπληνπξηώηεο θαη ν
ζηξαηεγόο Παλαγηώηεο Γαγθιήο (εμνύ θαη ε νλνκαζία ηεο ζπλνηθίαο θαη
ζήκεξα ηνπ Γήκνπ Σξηαλδξίαο ηεο Θεζζαινλίθεο)3.
Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1917 κεγάιε ππξθαγηά θαηέζηξεςε ην κεγαιύηεξν
κεζεκβξηλό θαη θεληξηθό ηκήκα ηεο πόιεο καδί θαη ηνλ λαό ηνπ πνιηνύρνπ
Αγίνπ Γεκεηξίνπ αθήλνληαο 100.000 αζηέγνπο. Με πξσηνβνπιίεο ηνπ ηόηε
αξκόδηνπ ππνπξγνύ Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ, επηηξνπή από δηαπξεπείο
Έιιελεο θαη μέλνπο πνιενδόκνπο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γάιινπ αξρηηέθηνλα
Δξλέζη Δκπξάξ εθπόλεζε ξπκνηνκηθό ζρέδην, ην νπνίν όκσο ππνλνκεύηεθε
από δηαθόξνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζπκθέξνληα4. Σν 1920 αξρίδεη ε εθαξκνγή
ηνπ λένπ ζρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ν έθνξνο Αξραηνηήησλ Δπζηξάηηνο
Πειεθίδεο, αξγόηεξα Καζεγεηήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, δεηεί κε έγγξαθα
πξνο ηνλ Ννκνκεραληθό Θεζζαινλίθεο λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα δύν ζεκεία ηεο
πόιεο: ηε ζέζε ηνπ αξραίνπ ζηαδίνπ θαη ηνλ ρώξν, όπνπ βξίζθνληαλ ηα Δίδσια,
νη πεξίθεκεο Incantadas (νη καγεκέλεο) θνληά ζην Καδαληδηιάξ ηδακί – ηελ
Παλαγία ησλ Υαιθέσλ. Κάλεη επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο πξνο ην Τπνπξγείν λα
κε θαηαρσζζνύλ κλεκεία, πξνηείλεη, όπσο αξγόηεξα θαη ν Νηθόιανο
Παπαδάθεο, ηελ ίδξπζε Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ «όπηζζελ ηνπ Λεπθνύ
Πύξγνπ», πνπ ζα απνηειέζεη «θέληξνλ ηεο πλεπκαηηθήο κνξθώζεωο ηεο
πόιεωο»5.
Σν 1922 κε ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ
1.500.000 Έιιελεο πξόζθπγεο θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα. Πξνζηέζεθαλ θαη νη
Έιιελεο από ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία ζύκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Νετγύ.
Αιιάδεη ε δεκνγξαθηθή ζύλζεζε ηεο πόιεο. Σν 1928 ζηνπο 244.680
Θεζζαινληθείο, νη 117.041 εηλαη πξόζθπγεο, πνζνζηό 47,8% πεξίπνπ.
Σν 1924 εμαγγέιιεηαη από ηνλ πξσζππνπξγό Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ ε
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δεύηεξνπ Πανεπιζηημίοσ ηεο ρώξαο ζηε
Θεζζαινλίθε. ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειώζεηο θαηά ηελ Γ΄ πληαθηηθή
πλέιεπζε ζηηο 23-3-1924 ν Παπαλαζηαζίνπ πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηόρνπο πνπ
πξέπεη λα ππεξεηήζεη ην λέν Παλεπηζηήκην θαη ηνλίδεη: «Τνῦ Παλεπηζηεκίνπ
ηνύηνπ ἡ θαιὴ ὀξγάλωζηο θαὶ ηὰο Νέαο Χώξαο ζὰ ὠθειήζῃ θαὶ ηὴλ
Πεηξίδεο, Θεζζαινλίθε 1912-1940, ζ. 186 θ.εμ.
Πεηξίδεο, Θεζζαινλίθε 1912-1940, ζ. 189-190. Δ. Α. Υεθίκνγινπ, «Θεζζαινλίθε, 1912-1940:
Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο», Τνηο αγαζνίο βαζηιεύνπζα Θεζζαινλίθε, η. Α΄, ζ. 198-204. Α. ΚαξαδήκνπΓεξόιπκπνπ, «ρεδηαζκόο ηεο λενειιεληθήο Θεζζαινλίθεο κεηά ην 1917. Ηδηνηππία θαη επηπηώζεηο ηνπ
πνιενδνκηθνύ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε», Ζ Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912, ζ. 405-518.
5
Βνθνηνπνύινπ, Σα πξώηα 50 ρξόληα ηεο Δθνξείαο, ζ. 5-8, 9-10.
3
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ἐπηζηεκνληθήλ παξ’ ἠκῖλ δξάζηλ ζα πξναγάγε, ζπληεινῦζα ἐκκέζωο εἰο ηὴλ
βειηίωζηλ θαὶ ηνῦ ἐλ Ἀζήλαηο Παλεπηζηεκίνπ». Οη αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ καξηπξνύλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Αζελώλ λα πνδεγεηήζνπλ
ην λέν ίδξπκα. Σα αθαδεκατθά έηε 1926-1927 θαη 1927-1928 ιεηηνύξγεζε κόλν
ε Φηινζνθηθή ρνιή ζηε Βίιια Αιιαηίλε, πξηλ κεηαθηλεζεί ζην νζσκαληθό
Ηληαληηέ6 (ην θηήξην Παιαηάο Φηινζνθηθήο). «Γεκηνπξγείηαη κηα δηαθνξεηηθή
παξάδνζε, έλα δηαθνξεηηθό θιίκα από ηεο Αζήλαο, πνπ δίλεη ζην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο κηα ζθξαγίδα πην θηιειεύζεξε, πην δεκηνπξγηθή»7.
Παξάιιεια κε ην αλώηαην πλεπκαηηθό ίδξπκα, ην 1925 εμαηξεηηθή ώζεζε
ζηελ νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ
βνξεηνειιαδηθνύ ρώξνπ έδσζε ε ίδξπζε ηεο Γιεθνούς Δκθέζεως
Θεζζαλονίκης. Δκπλεπζηήο θαη γεληθόο δηεπζπληήο ηεο σο ηνλ ζάλαηό ηνπ, ην
1935, ν Νηθόιανο Γεξκαλόο. Γελλήζεθε ην 1862 ζηνλ Βάβδν ηεο Υαιθηδηθήο.
Παηέξαο ηνπ ν Κσλζηαληίλνο Ληόιηνο, δηθνιάβνο ζηνλ Πνιύγπξν. Οινθιήξσζε
ηηο εγθύθιηεο ζπνπδέο ζηε ρνιή ηεο Υάιθεο. Δξγάζηεθε σο βνεζόο ζε
θαξκαθείν ηεο κύξλεο θαη κεηά ζπνύδαζε Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην
Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Νπκθεύηεθε ηε Υαξίθιεηα, αδειθή ηνπ δηθεγόξνπ
πύξνπ Πάηζε, κεηέπεηηα Γεκάξρνπ Αζελώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ
ηνπ εξγάζηεθε σο βνεζόο Καζεγεηνύ, σο λπθηεξηλόο ηειεγξαθεηήο θαη ζηε
ζπλέρεηα παξέδηδε ηδηαίηεξα καζήκαηα. Αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπ ήηαλ θαη ν
γηνο ηνπ ηέθαλνπ Γξαγνύκε, ν εξσηθόο Ίσλ. Σειείσζε κε άξηζηα ηηο ζπνπδέο
ηνπ θαη ην δηδαθηνξηθό θαη ζπλέρηζε ζηελ Ηέλα ηεο Γεξκαλίαο θνληά ζηνλ
θπζηνδίθε θαζεγεηή Υέθει. Με ππνηξνθία κεηέβε ζηε Νάπνιε ηεο Ηηαιίαο, γηα
λα κειεηήζεη ην πεξίθεκν ελπδξείν ηεο. Δθνδηαζκέλνο κε κία ζπζηαηηθή
επηζηνιή ηνπ Υέθει επέζηξεςε ζηελ Διιάδα. Με εηζηηήξην πνπ ηνύ εμαζθάιηζε
ν Βιάζεο Γαβξηειίδεο ηαμίδεπζε ζηελ Αίγππην, όπνπ ζπλάληεζε ηνλ εζληθό
επεξγέηε Αβέξσθ, δελ θαηόξζσζε όκσο λα ηνλ πείζεη γηα ηελ ίδξπζε ζηελ
Αζήλα επηζηεκνληθνύ ελπδξείνπ, πνπ ζα ζπληεινύζε ζηελ πξνώζεζε ηεο
ηρζπνηξνθίαο θαη ζπνγγαιηείαο. Πάιη κε ηε βνήζεηα θίισλ ηνπ ηαμίδεςε ζηελ
Οδεζζό, όπνπ ζπλάληεζε ηνλ εζληθό επεξγέηε Γξεγόξην Μαξαζιή, ν νπνίνο
ύζηεξα από ηξεηο κήλεο θαη αθνύ επηθνηλώλεζε κε ηνλ Υέθει δέρζεθε λα ηνλ
βνεζήζεη. Σν 1899 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη εμαζθάιηζε από ηελ θπβέξλεζε
κία έθηαζε 50 ζηξεκκάησλ ζην Φάιεξν, κία έθηαζε άλπδξε θαη ρσξίο
Idadye: Οζσκαληθή ρνιή Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ από ην 1850.
Πεηξίδεο, Θεζζαινλίθε 1912-1940, ζ. 191-192. Β. Κπξηαδόπνπινο, Τα πελήληα ρξόληα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1976, ζ. 46 θ.εμ.. Ν. Π. Σεξδήο, «Ζ εθπαίδεπζε ζηε
Θεζζαινλίθε: Ζ λεόηεξε θαη ζύγρξνλε πεξίνδνο», Τνηο αγαζνίο βαζηιεύνπζα Θεζζαινλίθε, η. Β΄, ζ. 260275, θπξίσο ζ. 265 θ.εμ.
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βιάζηεζε. Υξεηάζηεθε λα θάλεη εθηεηακέλεο επηρσκαηώζεηο θαη γεσηξήζεηο θαη
λα αιιάμεη ην ηνπίν. Δθεί ίδξπζε έλαλ ππνδεηγκαηηθό δσνινγηθό θήπν θαη ην
ελπδξείν. Ο Εσνινγηθόο Κήπνο Αζελώλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1902 θαη
πξνζείιθπε ρηιηάδεο επηζθέπηεο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μαξαζιή ην 1907
δπζηπρώο δηαθόπεθε ε ρνξεγία θαη κε ηελ έθξεμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
ππήξρε αδπλακία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Σα δώα πέζαηλαλ ην έλα κεηά ην
άιιν. Σν ηειεπηαίν ιηνληάξη έζβεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1917. Σα δώα
βαιζακώζεθαλ θαη παξαρσξήζεθαλ ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Ο Νηθόιανο Γεξκαλόο ζπλέγξαςε αξθεηά πξσηνπνξηαθά γηα ηελ Διιάδα
ζπγγξάκκαηα, ην θπξηόηεξν ήηαλ Ο Βίνο ηωλ Εώωλ (Δθδόζεηο Διεπζεξνπδάθε).
Ωο πθεγεηήο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο νξγάλσζε θαη δηεύζπλε
θπζηνγλσζηηθό κνπζείν. Σν 1914 ν Γεληθόο Γηνηθεηήο Μαθεδνλίαο ηέθαλνο
Γξαγνύκεο ηνύ αλαζέηεη λα κειεηήζεη ηηο καθεδνληθέο ιίκλεο θαη λα εμεηάζεη
πώο δηελεξγείηαη ζ’ απηέο ε ηρζπνηξνθία θαη ε αιηεία θαη πνηά κέηξα έπξεπε λα
ιεθζνύλ. Σν 1915 θαη 1920 εθιέρηεθε βνπιεπηήο Θεζζαινλίθεο, πξώηνο ζηε
ζεηξά ζην ςεθνδέιηην ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο. Πξσηνζηάηεζε ζηελ
θαηάξγεζε ηνπ θόξνπ ηεο δεθάηεο θαη ηε θνξνινγηθή εμνκνίσζε ησλ αγξνηώλ
ηεο Β. Διιάδαο κε ηνπο αγξόηεο ηεο Παιαηάο. Σν 1930 σο δεκνηηθόο
ζύκβνπινο εμεηέιεζε γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ρξέε δεκάξρνπ
Θεζζαινλίθεο. Σν 1925 παξά ηα ζνβαξά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά εκπόδηα
ζπιιακβάλεη ηελ ηδέα ηεο ίδξπζεο κηαο δηεζλνύο έθζεζεο ζηε Θεζζαινλίθε.
Γελ θάκθζεθε από ηα πξνζθόκκαηα πνπ ζπλάληεζε από δηάθνξεο πιεπξέο θαη
πξνρώξεζε ζπζπεηξώλνληαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ όρη κόλν ηνπο νκντδεάηεο
ηνπ αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο ησλ Βεληδειηθώλ.
Ζ πξώηε Γηεζλήο Έθζεζηο Θεζζαινλίθεο εγθαηληάζζεθε ζηηο 3 Οθησβξίνπ
1926 θαη είρε πιήξε επηηπρία8. πσο ιέγεη ν εγγνλόο ηνπ Γεώξγηνο Υξεζηίδεο
ζε κία ζπλέληεπμε, «ν Νηθόιανο Γεξκαλόο ήηαλ παξάδεηγκα ζπλερνύο εγθξάηεηαο
θαη επίπνλεο εξγαζίαο. Μηθξόζωκνο, κε ζειεκαηηθό πεγνύλη θαη ζπηλζεξνβόιν
πλεύκα, εηιηθξηλήο, ιηηνδίαηηνο, πεξλνύζε αηέιεηωηεο ώξεο κε ηα βηβιία ηνπ. Γελ
επηδίωμε ηίηινπο θαη ηηκέο. Σπλέρηζε λα εξγάδεηαη ωο ηνλ ζάλαηό ηνπ γηα ηα
νξάκαηά ηνπ, ζηα νπνία πίζηεπε. Ζ αδάκαζηε ζέιεζε, ε επηκνλή θαη ν
επξεκαηηθόο λνπο ηνπ πξνίθηζαλ ηνλ βνξεηνειιαδηθό ρώξν κ’ έλα έξγν κεγάιεο
νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, εηο πείζκα ηωλ θπβεξλώληωλ, πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα ην

8
Ν. Γεξκαλόο, ν Βαβδηλόο (1862-1935). Ηδξπηήο θαη Γηεπζπληήο ηνπ Εωνινγηθνύ Κήπνπ Αζελώλ (19021917). Ηδξπηήο θαη Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΘ (1925-1935), Έλσζε Βαβδηλώλ Θεζζαινλίθεο «Νηθόιανο
Γεξκαλόο». 80 ρξόληα από ηελ ίδξπζή ηεο (θείκελα Δ. Υεθίκνγινπ – Δ. Ρνύπα).
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δνπλ λα εδξεύεη λνηηόηεξα»9. Πέζαλε ζηα 75 ηνπ ρξόληα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
ππεξληθήζεη ηα γξαθεηνθξαηηθά πξνζθόκκαηα, γηα λα απνθηήζεη ε Γ.Δ.Θ.
νξηζηηθέο θαη ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο. Λίγν πξηλ πεζάλεη, ην 1935,
ηειεγξάθεζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ όηη ν ζηόρνο είρε επηηεπρζεί. Ζ έθζεζε
απνθηνύζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρώξνπ, όπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Λίγν
αξγόηεξα, έθηαλε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ δεύηεξν ηειεγξάθεκα, ην νπνίν ηνύο
γλώξηδε ηνλ ζάλαηό ηνπ.
Σν 1938 ηδξύεηαη ε Γημοηική Βιβλιοθήκη Θεζζαλονίκης. Αληηκέησπνο
κ’ έλα ζσξό πξνβιήκαηα γηα ηελ νξγάλσζή ηεο, ν πνηεηήο Γεώξγηνο
Βαθόπνπινο, ν θαη’ νπζίαλ σο ηόηε Γηεπζπληήο ηεο, εηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν
λα θαιέζνπλ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αληώλην ηγάια, έθνξν ηεο
Παλεπηζηεκηαθήο Βηιηνζήθεο, σο «ηερληθό ζύκβνπιν». Καη έγηλε ε πξώηε
εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο θαη ν ηγάιαο αλαδείρζεθε
«ηηκήο έλεθελ» Πξόεδξόο ηεο. «Δίρα πειαγώζεη ζ’ έλα πιήζνο από
βηβιηνζεθνλνκηθνύο θαλόλεο θαη κόλν ε πείξα ηνπ Σηγάια κε βνεζνύζε λα ηνπο
βάιω ζε θάπνηα ηάμε. Πήγαηλα ηαθηηθά ζην ζπίηη ηνπ, όπνπ ζπδεηνύζακε
εμαληιεηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο λέαο Βηβιηνζήθεο», γξάθεη ν Γ. Βαθόπνπινο. Σα
εγθαίληα ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Θεζζαινλίθεο έγηλαλ ζηηο 16 Απξηιίνπ
193910.
Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, ην άββαην 29 Απξηιίνπ 1939, ύζηεξα από
πξόζθιεζε ηνπ Καζεγεηή Αληώληνπ ηγάια ζηελ αίζνπζα ηεο Γεκνηηθήο
Βηβιηνζήθεο ζηε ΥΑΝΘ ηξηαληαηέζζεξηο επηθαλείο πνιίηεο κε επηθεθαιήο ηνλ
δήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κσλζηαληίλν Μεξθνπξίνπ ππέγξαςαλ ην πξαθηηθό γηα
ηελ ίδξπζε «εηδηθνύ ζωκαηείνπ ζθνπόλ έρνληνο ηελ ππνβνήζεζηλ ηεο εξεύλεο ηεο
Ηζηνξίαο θαη ηεο Λανγξαθίαο ηεο Μαθεδνλίαο ωο θαη ηελ ππνβνήζεζηλ ηεο
αλαπηύμεωο ηεο ελ γέλεη πλεπκαηηθήο δωήο ελ Μαθεδνλία ππό ηνλ ηίηινλ
"Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών"». «Τε ζπγθίλεζε πνπ αηζζάλζεθα», γξάθεη
ζε ζεκεηώζεηο ηνπ ν ηγάιαο, «ύζηεξα από ηελ απόθαζε απηή, πωο είρα
πξνζθέξεη θη εγώ θάηη γηα ηελ αγαπεκέλε καο Μαθεδνλία, κνύ ηελ αύμεζαλ
Μαθεδόλεο κε ηα δάθξπά ηνπο (Η. Τζάκεο, Θ. Νάηζηλαο, Β. Νώηεο), όηαλ κε
ζπλεράξεζαλ γηα ην γεγνλόο απηό»11.
ην πξώην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ν
Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θαη Αληηπξόεδξνο ν Αληώληνο ηγάιαο, γηαηί, όπσο
9
πλέληεπμε ζην πεξηνδηθό ησλ απνθνίησλ ηνπ Κνιιεγίνπ Αλαηόιηα, Anatolia Alumnus, Οθηώβξηνο
2000.
10
Γ. Θ. Βαθόπνπινο, Σειίδεο απηνβηνγξαθίαο, η. 2 Ζ αλάζηαζε, Αζήλα 1971, ζ. 69-70.
11
Μ. Ν. Ρνύζζνο-Μειηδώλεο, Αληώληνο Σηγάιαο (1890-1981). Ο δάζθαινο ηεο Μαθεδνλίαο, Αζήλα
1991, ζ. 38-39. Βι. θαη εδώ ζεκ. 12: Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ, Χξνληθό 1939-2007.
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γξάθεη ν ίδηνο, «είρα ηε γλώκε πξώηνο πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθώλ
Σπνπδώλ ζα έπξεπε λα είλαη ν πξώηνο πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο». Γεληθόο
Γξακκαηέαο ππήξμε ν Αιέμαλδξνο Λέηζαο. Λόγσ θόξηνπ εξγαζίαο ν Γήκαξρνο
δελ παξέζηε πνηέ ζηηο ζπλεδξηάζεηο – όπσο εμάιινπ είρε ζέζεη σο όξν γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γ.. Έηζη πξνήδξεπε ν ηγάιαο.
Σέιε ηνπ 1940 εθδίδεηαη ν πξώηνο ηόκνο ηνπ πεξηνδηθνύ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ
αθηεξσκέλνο «εἰο ηνὺο ἡξωηθῶο ὑπὲξ ηῆο ἐιεπζεξίαο ἀγωληδνκέλνπο Ἕιιελεο»,
από 656 ζειίδεο, πνπ επηκειήζεθε ν Καζεγεηήο ηγάιαο. Οη Γεξκαλνί, κε ηελ
είζνδό ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, δηέηαμαλ λα πνιηνπνηεζεί
ην ηεύρνο γηαηί ην Γ.. αξλήζεθε λα απαιείςεη ηα πξνιεγόκελα ηα ζίγνληα ηνπο
Ηηαινύο, ελώ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Αιέμαλδξνο Λέηζαο θπιαθίζηεθε επί
ηξίκελνλ. Καη ε Δηαηξεία πξόθνςε θαη απέθηεζε ζπγαηξηθά ηδξύκαηα, όπσο ην
Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, ην Ηζηνξηθό Αξρείν Μαθεδνλίαο, ην
Κέληξν Απνδήκσλ Μαθεδόλσλ, επηβιεηηθά θηήξηα, όπσο κπνξεί λα δεη θαλείο
θαη ζην πινύζην Χξνληθό 1939-2007 ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθώλ πνπδώλ κε
εμίζνπ πινύζην θσηνγξαθηθό θαη αξρεηαθό πιηθό, πνπ εμέδσζε ν Γήκνο
Θεζζαινλίθεο θαη ε Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ ζην πιαίζην ησλ 42σλ
Γεκεηξίσλ (2007)12.
Ο Αληώληνο ηγάιαο είρε γελλεζεί ην 1890 ζηε ύξν. Ήηαλ Καζνιηθόο. Με
ππνηξνθία ζπνύδαζε ζην Μαμηκηιηαλό Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ Φηινζνθία
θαη Θενινγία θαη ην 1915 αλαθεξύρζεθε δηδάθηνξαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή
ηνπ Μνλάρνπ κε βαζκό magna cum laude. Δπόπηεο θαζεγεηήο ηνπ ήηαλ ν
δηεζλνύο θήκεο Βπδαληηλνιόγνο Αύγνπζηνο Heisenberg. Από ην 1920-1926
εξγάζηεθε σο ζπληάθηεο ζην Ηζηνξηθό Λεμηθό ηεο Διιεληθήο Γιώζζεο. Σελ 1ε
Ννεκβξίνπ 1926 εθιέρζεθε θαη δηνξίζηεθε Έθηαθηνο Καζεγεηήο ζηελ
απηνηειή έθηαθηε έδξα Παππξνινγίαο – Παιαηνγξαθίαο θαη αξγόηεξα, ην 1940,
Σαθηηθόο Καζεγεηήο ζηελ έδξα ηεο Μεζαησληθήο Διιεληθήο Φηινινγίαο.
Γίδαμε επίζεο Δηζαγσγή εηο ηαο Φηινινγηθάο Δπηζηήκαο, Βπδαληηλή
Γηπισκαηηθή θαη Υξνλνινγία.
Μία από ηηο θξνληίδεο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην, όπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ
ε νξγάλσζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Βηβιηνζήθεο, πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην
1928, ελώ παξάιιεια ζηξάθεθε ζηελ έξεπλα ησλ Αξρείσλ ησλ Βηβιηνζεθώλ
ηνπ Αγίνπ ξνπο θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Καξπόο ησλ εξεπλώλ ηνπ
δηάθνξεο κειέηεο θαη ην βηβιίν ηνπ Από ηελ Πλεπκαηηθή δωή ηωλ Διιεληθώλ
Κνηλνηήηωλ ηεο Μαθεδνλίαο. Α΄ Αξρεία θαη Βηβιηνζήθαη ηεο Γπηηθήο

12
Ν. Η. Μέξηδνο – Κ. Ν. Πιαζηήξαο, Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ. Χξνληθό 1939-2007, Γήκνο
Θεζζαινλίθεο – Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 11-20 (ίδξπζε θαη ζθνπνί ηεο
Δηαηξείαο), ζ. 32-33 (πεξηνδηθό Μαθεδνληθά).
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Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 1939. Σν ζύγγξακκα όκσο πνπ ηνλ θαζηέξσζε
δηεζλώο ήηαλ ε Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γξαθήο, Θεζζαινλίθε 1934. Δίρα ηελ
ηύρε λα γλσξίζσ ηνλ Καζεγεηή Αληώλην ηγάια από ηα παηδηθά κνπ ρξόληα θαη
ζαλ κηθξό αληίδσξν γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, ηηο ζπδεηήζεηο πνπ είρακε, αλέιαβα
κε κεγάιε ραξά ηελ επηκέιεηα ηεο β΄ έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ από ην Κέληξν
Βπδαληηλώλ Δξεπλώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηε
ζεηξά Βπδαληηλά Κείκελα θαη Μειέηαη αξ. 12, Θεζζαινλίθε 1974.
ηηο 7 Απξηιίνπ 1941 εηζήιζαλ ζηε Θεζζαινλίθε ηα γεξκαληθά
ζηξαηεύκαηα. Μεηά ιίγνπο κήλεο ν Γεληθόο Γηνηθεηήο παξαθάιεζε ηνλ Αληώλην
ηγάια λα αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηνπ Γ.. ηνπ αλαηνξίνπ. Δπί 2,5 θαηνρηθά
ρξόληα πεξηόδεπε ζηα ρσξηά γηα αλεύξεζε ηξνθίκσλ. «Αλ δελ ήηαλ ν Σηγάιαο,
ζα είρε θιείζεη ην Σαλαηόξην», έιεγαλ ν Γ. Γηνηθεηήο θαη νη αζζελείο.
Σν 1940 ζηελ Δύμεηλν Λέζρε ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ην Λαϊκό
Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, όπνπ δίδαμαλ νθηώ Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ.
πληδξπηήο κε ηνλ γηαηξό Θενθύιαθην Θενθπιάθηνπ αιιά θαη εκςπρσηήο θαη
νξγαλσηήο ν Αληώληνο ηγάιαο13. Ωο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζηελ Αζήλα ην
1981 δηαηεξνύζε ηε καθξόρξνλε θηιία κε καζεηέο θαη θίινπο, ηνλ Απόζηνιν
Βαθαιόπνπιν, ηνλ Γεώξγην Βαθόπνπιν θαη πιήζνο άιισλ.
Ο Γεώξγηνο Βαθόπνπινο γελλήζεθε ζηε Γεπγειή ην 1913. Λνγνηέρλεο,
κεηείρε ζηε ινγνηερληθή ζπληξνθηά Θεζζαινλίθεο πνπ ην 1932 άξρηζε λα
εθδίδεη ην πεξηνδηθό Μαθεδνληθέο Ζκέξεο (ηζηνξηθή ε θσηνγξαθία κε ηα κέιε
ηεο)14. Γηεπζπληήο ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο από ην 1939, πξνβιεκαηίζηεθαλ
ην 1979 καδί κε ηε ζύδπγό ηνπ Αλαζηαζία Βαθνπνύινπ πνύ λα δηαζέζνπλ ηελ
πεξηνπζία πνπ είραλ απνθηήζεη. «Να θηίζνπκε έλα ζπίηη ζηε Χαιθηδηθή;», γξάθεη
ραξηηνινγώληαο. Ζ πεξηνπζία είρε πξνέιζεη από ην θξνληηζηήξην Αγγιηθώλ ηεο
ζπδύγνπ, από όπνπ είραλ πεξάζεη πεξίπνπ 40.000 καζεηέο, πνιινί από ηνπο
νπνίνπο είλαη δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο, έκπνξνη...... «Δγώ ήκνπλ έλαο απιόο
Γηεπζπληήο ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο», γξάθεη. Έηζη απιά. «Απηό ην θάηη πνπ
έκεηλε έπξεπε λα επηζηξαθεί ζηελ πεγή ηνπ, ην θνηλωληθό ζύλνιν»15.
Παξνπζηάζηεθαλ ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, ε πξόηαζή ηνπο έγηλε δεθηή, ν
Γήκνο παξαρώξεζε ην νηθόπεδν ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε, όπνπ
αλεγέξζεθε ην Βαθοπούλειο Πνεσμαηικό Κένηρο ηοσ Γήμοσ Θεζζαλονίκης.
πσο είπε ζηα εγθαίληα ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1983 ν Γ. Βαθόπνπινο «γελλήζεθε
Ρνύζζνο, Αληώληνο Σηγάιαο, ζ. 33-34.
Γ. Κεραγηόγινπ, «Ζ ινγνηερληθή παξαγσγή ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912», Τνηο αγαζνίο
βαζηιεύνπζα Θεζζαινλίθε, η. Β΄, ζ. 278.
15
Γ. Θ. Βαθόπνπινο, Σειίδεο απηνβηνγξαθίαο, η. 5 Ύζηεξα από δέθα επηά ρξόληα, Θεζζαινλίθε 1991,
ζ. 108.
13
14
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Έργο επιφανών πολιτών τησ Θεςςαλονίκησ
ην πλεπκαηηθό καο παηδί πνπ ην δώζακε πξνο πηνζεζία ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο.
Αξγόηεξα, ζ’ άιιν δεκνηηθό νηθόπεδν ζα βνεζνύζακε λα ζεκειηωζεί θαη ην
θηήξην ηεο Κεληξηθήο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, πνπ απνηεινύζε έλα πξνζωπηθό
κνπ όλεηξν, από ηνλ θαηξό πνπ ηελ δηεύζπλα»16. «Αλ δελ γίλεη θνηλή ζπλείδεζε όηη
ε Βηβιηνζήθε απνηειεί ηελ ππνδνκή, όπνπ ζα ζηεξηρζνύλ όια ηα παηδεπηηθά θαη
πνιηηηζηηθά νηθνδνκήκαηα, πξέπεη λα απειπηζηνύκε γηα ην κέιινλ απηνύ ηνπ
ηόπνπ»17. Καη ην όλεηξό ηνπ έγηλε πξαγκαηηθόηεηα. Σν θηήξην ηεο Γημοηικής
Βιβλιοθήκης ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Δζληθήο Ακύλεο θαη Αιεμάλδξνπ βώινπ
θνζκεί ηελ πόιε καο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο.
ηελ πιαηεία Ηππνδξνκίνπ δεζπόδεη έλα άιιν πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ
Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ην ΜΔΓΑΡΟΝ ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΑΗ ΗΟΤΛΗΑ
ΜΠΗΛΛΖ, ην πνιπόξνθν θηήξην ηνπ Κένηροσ Ηζηορίας Θεζζαλονίκης.
Πεξηιακβάλεη γξαθεία δηνηθήζεσο, γξαθεία επηζηεκόλσλ κειεηεηώλ,
βηβιηνζήθε, αλαγλσζηήξην, αίζνπζεο γηα εθζέζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα.
Δγθαηληάζηεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Κσζηή ηεθαλόπνπιν ζηηο
28-10-1995. Έξγν ηνπ Κέληξνπ ε ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλόκεζε αξρεηαθνύ
πιηθνύ, ν εκπινπηηζκόο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηζηνξηθά βηβιία γηα ηελ ηζηνξία ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο, εθδόζεηο ηζηνξηθώλ κειεηώλ, ε νξγάλσζε
ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ θ.ά.
Ο Αλαζηάζηνο Μπίιιεο γελλήζεθε ζηνλ Λαγθαδά ηνλ Μάην ηνπ 1928.
Δίλαη ην όγδνν θαη ηειεπηαίν παηδί πξνζθπγηθήο νηθνγέλεηαο από ην ρνιάξην
ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ν κόλνο επηδώλ ζήκεξα. Σνλ Μάξηην ηνπ 1941 ζηε
κεγάιε εαξηλή επίζεζε ηνπ Μνπζνιίλη έραζε ζηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο ηνλ
κεγάιν ηνπ αδειθό. Σν γεγνλόο απηό, όπσο θαη ε καύξε επνρή ηεο θαηνρήο, ε
πείλα, ε εμαζιίσζε θαη ν θόβνο ησλ Διιήλσλ, επέδξαζαλ ζηνλ ραξαθηήξα θαη
ηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ Σάζνπ Μπίιιε κε απνηέιεζκα λα αθνζησζεί ζε πξάμεηο
θηιαιιειίαο, αιιειεγγύεο θαη πξνζθνξάο πξνο ηνλ άλζξσπν. Αξσγόο θαη
ζπκπαξαζηάηεο ζηηο πξσηνβνπιίεο απηέο ε ζύδπγόο ηνπ Ηνπιία Υξηζηάθε πνπ
θαηάγεηαη από ηελ Έδεζζα, θόξε ηεο Νίλαο θαη ηνπ Υξήζηνπ Υξηζηάθε, πνπ
είρε ρξεκαηίζεη Γηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο.
Σν Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο δελ είλαη ην κνλαδηθό δεκηνύξγεκα θαη
δσξεά ηνπ δεύγνπο Μπίιιε πξνο ηνλ ιαό ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη άιια
ηέζζεξα επαγή ηδξύκαηα.
ηηο 2-11-1986 εγθαηληάζηεθε ην Νηπιαγωγείο, έλα πξόηππν
αξρηηεθηνληθό θηίζκα ζηελ νδό Ησλίαο, πλνηθηζκόο Βόηζε ηνπ Γήκνπ
16
17

Βαθόπνπινο, Σειίδεο απηνβηνγξαθίαο, η. 5, ζ. 109.
Βαθόπνπινο, Σειίδεο απηνβηνγξαθίαο, η. 5, ζ. 59.
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Καιακαξηάο. Δθηόο από άλεηεο αίζνπζεο δηαζέηεη αίζνπζα αλακνλήο γνλέσλ
θαη θεδεκόλσλ, γξαθείν δηδαζθάισλ, ηαηξείν, καγεηξεία, απνζεθεπηηθνύο
ρώξνπο θαη άλεηνπο ρώξνπο πγηεηλήο. ήκεξα ζηεγάδνληαη ην 18ν θαη 21ν
Γεκνηηθά ρνιεία.
Σηέγη ηοσ Σώμαηος Δλληνίδων Οδηγών. Πεληαόξνθν θηήξην επί ηεο
νδνύ Σεγέαο 2 θαη Μάξθνπ Μπόηζαξε. Δγθαηληάζηεθε ζηηο 13-11-1988.
Γηαζέηεη δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, εηδηθή ηαηληνζήθε γηα ηπθινύο, ηκήκαηα
παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηα νπνία παξέρνληαη από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό
κάζεζε θαη ςπραγσγία.
Κένηρο Προζηαζίας Ζλικιωμένων. Πεληαόξνθν θηήξην ζηελ θεληξηθή
πιαηεία ηνπ Γήκνπ Σξηαλδξίαο. Δγθαηληάζηεθε ζηηο 3-12-1989. ηηο επξύρσξεο
αίζνπζεο πξνζθέξνληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο ηνπ Γήκνπ θαζεκεξηλά θαη δσξεάλ
ηαηξηθή
πεξίζαιςε,
θπζηθνζεξαπεία,
εξγαζηνζεξαπεία,
ςπραγσγία.
Δγγεγξακκέλνη 1250.
Κένηρο Ορτηζηρικής Τέτνης Θεζζαλονίκης. Πεληαόξνθν θηήξην ζηε
ζπκβνιή ησλ νδώλ Μάξθνπ Μπόηζαξε θαη Μαληηλείαο ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο. Δγθαηληάζηεθε ζηηο 25-5-1992. ηηο επξύρσξεο θαη θαηάιιεια
εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο δηδάζθνληαη νη δεκνηηθνί ρνξνί ηεο παηξίδαο καο,
ξπζκηθή γπκλαζηηθή θαη θιαζηθό κπαιέην, θαζώο θαη ρνξνγξαθία,
ζθελνγξαθία, ηζηνξία ζεάηξνπ, ρνξνύ, κνπζηθήο θ.ά. Δγγεγξακκέλνη 537.
Ο Αλαζηάζηνο θαη ε Ηνπιία Μπίιιε έθαλαλ πνιιέο δσξεέο ζε ζρνιεία,
θνηλσθειή ηδξύκαηα θαη δηέζεζαλ κεγάια πνζά γηα λα θαιπθζεί έλα κέξνο ηεο
δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ
ηνπ Αίκνπ (ΗΜΥΑ).
Απηό όκσο πνπ πξέπεη λα εμάξνπκε είλαη όηη ζηελ νηθνδόκεζε όισλ απηώλ
ησλ θηεξίσλ επέβιεπαλ νη ίδηνη, ην θάζε κάξκαξν, ηελ θάζε πέηξα θαη
παξαθνινπζνύλ αθνύξαζηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
ηε ζύληνκε απηή εηζήγεζε παξνπζηάζακε επηιεθηηθά ηελ πξνζσπηθόηεηα
θαη ην έξγν νξηζκέλσλ κόλν πνιηηώλ από ηνπο πάξα πνιινύο, γηα ηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα θαπρηέηαη ε πόιε καο. Πνιίηεο κε νξάκαηα, κε ζηέξεα εζηθή ππνδνκή
θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα πνπ δελ απέβιεπαλ ζε πξνζσπηθά νθέιε θαη
πξνβνιή, αιιά κε ζεκλόηεηα θαη απαξάκηιιε ζέιεζε πξνζέθεξαλ ηε γλώζε
θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ πινύην πην πνιύ ζαλ επθαηξία γηα έξγα θηιαιιειίαο
παξά ζαλ αθνξκή γηα θνκπαζκό, θνκπνξξεκνζύλε. «Πινύηῳ ηε ἔξγνηο κᾶιινλ
θαηξῷ ἤ ιόγνπ θόκπῳ ρξώκελνη» (Θνπθπδίδε Δπηηάθηνο 40.1).
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Αλεξάνδρα Καραδήμου-Γερόλυμπου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μορφή, λειτουργία και μνήμη της πόλης.
Ένας αιώνας συνεχών μεταμορφώσεων1

Από το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα, η Βόρειος Ελλάδα και ειδικότερα η
Μακεδονία εισήλθαν σε μια νέα περίοδο εξέλιξης, που σημάδεψε την
μεταγενέστερη διαδρομή τους. H εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας ευνόησε ιδιαίτερα την περιοχή αυτή,
που ήταν η πλησιέστερη στον ευρωπαϊκό χώρο οθωμανική επαρχία και διέθετε
μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς με ισχυρές επιχειρηματικές διασυνδέσεις στα
διεθνή οικονομικά κέντρα. Η επέκταση του διεθνούς εμπορίου και η ανάπτυξη
ορισμένων βιομηχανικών δραστηριοτήτων έθεσαν τις βάσεις για την
μεταγενέστερη «απογείωση» της βορειοελλαδικής οικονομίας.
Αν και οι εξελίξεις επηρεάζουν όλες τις ελληνικές πόλεις, καμία ωστόσο
δεν γνώρισε τόσο πολύμορφους μετασχηματισμούς όσο η Θεσσαλονίκη: εθνική
ταυτότητα, ενδοχώρα, σύνθεση του πληθυσμού της, παραγωγική υποδομή,
χωρικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονικές ιδιοτυπίες και αντιμετώπιση της
παράδοσης, όλα όσα καθορίζουν την φυσιογνωμία μιας πόλης υπέστησαν
βαθιές μεταβολές.
Οι έντονες μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού της (ανταλλαγές
πληθυσμών, ολοκαύτωμα, μετανάστευση εσωτερική και εξωτερική 1950-1980,
αφίξεις ξένων μεταναστών μετά το 1990), και η εντυπωσιακή επέκταση και
«ανοικοδόμηση» στο μεσοπόλεμο και μετά από το 1960, είχαν μια οδυνηρή
συνέπεια: το ξεθώριασμα της πολυκύμαντης ιστορίας της και τις αθέλητες ή
καθοδηγημένες παρεκτροπές της ιστορικής μνήμης (είτε αυτές οφείλονται σε
μισαλλοδοξία των ατόμων, είτε σε διχαστικές πολιτικές του ελληνικού
κράτους).
Η τέχνη της μνήμης βασίζεται σε ένα σύστημα τόπων και εικόνων που
συσχετίζονται με μια αφήγηση. Συνεχής ανανέωση του πληθυσμιακού
δυναμικού και ευρεία αναδιάρθρωση του αστικού τοπίου εγκυμονούν μεγάλους

Το κείμενο αντλεί ιδέες και διατυπώσεις από τις μελέτες της Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου, H
ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917, Θεσσαλονίκη 1985-86 και 1995 και
Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Θεσσαλονίκη και βορειοελλαδικές πόλεις στο τέλος του 19ου αιώνα, Αθήνα
1997 και Θεσσαλονίκη 2004. Επίσης από το κεφάλαιο που υπογράφει η ίδια, «Ο αστικός χώρος της
Θεσσαλονίκης. Μακριές διάρκειες και γρήγοροι μετασχηματισμοί με φόντο την βαλκανική ενδοχώρα»
στο Γ. Καυκαλάς – Λ. Λαμπριανίδης – Ν. Παπαμίχος (επιμ.), Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο. Η πόλη ως
διαδικασία αλλαγών, Αθήνα 2008, σ. 95-150.
1
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κινδύνους για την απώλεια της ιστορικής μνήμης, μια βασική παράμετρο της
σύγχρονης ζωής που απέκτησε ιδιαίτερο βάρος στον 20ό αιώνα.
Αν και η θέση και η λειτουργία της πόλης ως λιμανιού την εμπλέκουν
φυσιολογικά από την αρχαιότητα σε υπερτοπικά εμπορικά δίκτυα, ας
περιορισθούμε στα νεώτερα χρόνια, και ας θυμηθούμε ότι από τον 19ο αιώνα
και την βιομηχανική επανάσταση, η κυκλοφορία του κεφαλαίου και η
οικονομική και εμπορική αλληλεξάρτηση γιγαντώνονται και επηρεάζουν
ουσιαστικά την εξέλιξη των πόλεων-λιμανιών. Για την Θεσσαλονίκη η απαρχή
των νεώτερων μετασχηματισμών της πόλης ως συνέπεια της προσαρμογής της
στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χρονολογείται στα 1869-70. Από το
τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα το άνοιγμα προς τις διεθνείς αγορές, η σύνδεση
της περιοχής με δίκτυα ακτοπλοϊκής και σιδηροδρομικής συγκοινωνίας με την
Eυρώπη, οι προσπάθειες για εκβιομηχάνιση και οι μεγάλες επενδύσεις σε
ακίνητα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την αναμόρφωση των
παραδοσιακών χωρικών μορφών και τον «εκδυτικισμό» των αστικών χώρων.
Μέχρι το 1870, δηλ. πριν από 140 μόλις χρόνια, η πόλη κρατούσε το
«αρχαίο» της σχήμα, στην ίδια πάντα έκταση των 300 εκταρίων,
περιχαρακωμένη στο εσωτερικό του βυζαντινού τείχους. Η κατεδάφιση των
τειχών και η κατασκευή προκυμαίας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτέλεσαν τον πρώτο μεγάλο μετασχηματισμό,
το πρώτο βήμα για την μετατροπή της από μεσαιωνική εσωστρεφή σε σύγχρονη
ανοιχτή πόλη, καθώς επέτρεψαν την άμεση επαφή με τη θάλασσα και το λιμάνι
και την επέκταση του οικισμένου χώρου στα περίχωρα.
H εξέλιξη αυτή οφείλεται στις νέες συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας/
του εμπορίου της Mεσογείου, ειδικά μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ,
όπως και στις ευρύτατες ανακατατάξεις στα Βαλκάνια, και προσδιόρισε τον
ανανεωμένο ρόλο της, διεθνή και τοπικό, ως κέντρου μιας νέας βαλκανικής
πραγματικότητας.
Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, ο πληθυσμός αυξάνεται (το 1913 έχει
φθάσει τις 160.000) με συνέπεια την άμεση εξάπλωση της πόλης, την σημειακή
ανανέωση του κέντρου, την εμφάνιση σύγχρονων «ευρωπαϊκών» συνοικιών και
παράλληλα την περαιτέρω υποβάθμιση των ήδη φτωχών γειτονιών. Πρόκειται
για μια εξέλιξη διφυή-αντιφατική, όπως σε μεγάλο βαθμό συνέβη και στις
ευρωπαϊκές πόλεις μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Το 1912 κατά την
απελευθέρωση, «…η πόλις η περιλαμβανομένη εντός των μεσαιωνικών τειχών
δεν απέβαλεν ακόμη την παλαιάν μορφήν της», σημείωνε ο οξυδερκής Π.
Κοντογιάννης. Kαι συνέχιζε, γνωρίζοντας πόσο ισχυρές αποδεικνύονται οι
αντιστάσεις του χώρου: «Δεν θα την αποβάλη δε και μετά πάροδον ίσως
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αιώνων». Και όμως η ιστορία διέψευσε αυτές τις λογικές διαπιστώσεις μέσα σε
ελάχιστα χρόνια....
Η δεκαετία 1912-1922 είναι κρίσιμη: απελευθέρωση και αλλαγή
κυριαρχίας, παγκόσμιος πόλεμος και «κατάληψή» της από το στρατό της
Αντάντ, διχασμός και πρωτεύουσα του κράτους της Θεσσαλονίκης, πυρκαγιά
και καταστροφή του ιστορικού κέντρου το 1917, Mικρασιατική καταστροφή και
ανταλλαγή των πληθυσμών. Πολύγλωσση και πολυπολιτισμική, δυτικόφιλη
αλλά και «ανατολίτικη», η πόλη βίωσε το τέλος του πολέμου σ' ένα μεταίχμιο,
πόλη-πέρασμα μεταξύ δύο εποχών και δύο κόσμων.
Με την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, η ελληνική διοίκηση, συνεπής με
τον σχεδόν απαράβατο κανόνα που θέλει κάθε νικηφόρα δύναμη που
εγκαθίσταται σε μια πόλη να παρεμβαίνει αμέσως σε στοιχεία του αστικού της
τοπίου ώστε να σφραγίσει την παρουσία της στο χώρο, ο Γενικός Διοικητής
Κωνσταντίνος Ρακτιβάν αναθέτει μια μελέτη για την αναδιοργάνωση του χώρου
της πόλης το 1913, σε μια επιτροπή με εισηγητή τον αρχιτέκτονα Aριστοτέλη
Zάχο2.
Πρόκειται για ένα ελάχιστα γνωστό επεισόδιο της πολεοδομικής ιστορίας
της Θεσσαλονίκης. Oι προτάσεις της επιτροπής, που διαλύθηκε το 1915 λόγω
της κήρυξης του πολέμου, αξίζουν μια σύντομη αναφορά. Aν και δεν
προχώρησαν ποτέ σε πραγματοποιήσεις – το σχέδιο μάλλον κάηκε μαζί με το
Δημαρχείο της πόλης – αποκαλύπτουν την διαφορά με τον σχεδιασμό που έγινε
μετά την πυρκαγιά του 1917, μόλις τρία χρόνια αργότερα.
Ο ιστορικός βέβαια δεν δέχεται να συζητήσει τί θα μπορούσε να είχε
συμβεί στη θέση αυτού που πραγματικά συνέβη. Είμαι σίγουρη πάντως ότι
θέλγεται όταν ένα μικρό παράθυρο τού ανοίγεται σε μια τέτοια θέαση. Και με
την έννοια αυτή το όραμα του Ζάχου για τη Θεσσαλονίκη του 20ού αι., τρία
χρόνια προτού η φοβερή πυρκαγιά του 1917 εξαλείψει αδυσώπητα το παρελθόν
της πόλης, αποκτά μιαν αυτόνομη ιστορική σημασία και γεννά ερεθιστικά
ερωτήματα: προς ποιά κατεύθυνση θα εξελίσσονταν οι αποσπασματικές και
ημιτελείς μεταμορφώσεις της μεσαιωνικής πόλης, όπως είχαν προγραμματισθεί
από τις οθωμανικές αρχές από το 1870; Πώς θα αντιμετωπίζονταν οι
παραδοσιακές γειτονιές και τα μνημεία των διαφορετικών κοινοτήτων, η λαϊκή
αρχιτεκτονική και οι ιδιοτυπίες του πολεοδομικού ιστού, που αποτύπωναν τις
περιπέτειες και τις μεταμορφώσεις του αστικού χώρου μέσα στη μακριά
2
Α. Καραδήμου Γερόλυμπου, «Oυτοπίες αρχιτεκτόνων: H Θεσσαλονίκη του Aριστοτέλη Zάχου
(1914)» στο (επιμ. Σ. Ζαφειρόπουλος), ΟΡΙΟΝ. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Δ. Φατούρο,
Eπιστημονική Eπετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Tμήμα Aρχιτεκτόνων, τ. IE' (1998), τεύχος Α', σ.
331-348.
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ιστορική διάρκεια; Πού θα χωροθετούνταν οι ραγδαία αυξανόμενες νέες
κεντρικές λειτουργίες; Πού θα κατοικούσαν τα νέα αστικά στρώματα; Kι
ακόμα, πώς θα κατάφερνε να προσαρμοσθεί το δαιδαλώδες πλέγμα των στενών
δρόμων στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις (της κυκλοφορίας αυτοκινήτων, της
ανέγερσης υψηλότερων κτιρίων χάρη στη χρήση του μπετόν, της εγκατάστασης
ενεργειακών δικτύων-εξηλεκτρισμός κλπ);
Το σχέδιο Ζάχου, που υποστηρίζεται από τον Γεώργιο Οικονόμο, πρώτο
έφορο της αρχαιολογικής υπηρεσίας που έχει μόλις συγκροτηθεί, υποδεικνύει
τα βασικά κατ’ αυτόν μνημεία της πόλης, που είναι οι βυζαντινοί ναοί και τα
τείχη και ο Λευκός Πύργος. Από τις πρώτες πράξεις του εφόρου είναι η κήρυξη
ως διατηρητέων των τειχών και του Λευκού Πύργου (Διάταγμα 1219,
23.8.1913). Παράλληλα, με το σχέδιο Ζάχου προτείνεται η δημιουργία μικρών
πλατειών μπρος από τα σημαντικότερα μνημεία (ΜΟΝΟΝ ΕΠΩΝΥΜΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ), καθώς και η διαπλάτυνση μερικών βασικών αρτηριών όπως της
Εγνατίας, της οδού Αγίου Δημητρίου και της κάθετης προς την θάλασσα οδού
Βενιζέλου, μαζί με την παραλιακή λεωφόρο. Προτείνεται επίσης η χάραξη μιας
ευρύτατης περιφερειακής αρτηρίας-βουλεβάρτου με τετραπλή δενδροστοιχία
γύρω από ολόκληρο τον ιστορικό πυρήνα δίπλα στα τείχη και η μετατροπή του
Επταπυργίου σε αρχαιολογικό πάρκο. Οι χώροι ζωής και λατρείας των τριών
βασικών κοινοτήτων της πόλης δεν αξιολογούνται ως διατηρητέοι, καθώς οι
τρέχουσες απόψεις της εποχής προέβαλλαν μόνον τα μνημεία της αρχαιότητας
και της πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Οι σημαντικότεροι νέοι δημόσιοι χώροι
και εξυπηρετήσεις χωροθετούνται δίπλα στον Λευκό Πύργο και σε άμεση
επαφή με την πλέον εξευρωπαϊσμένη περιοχή της πόλης, τις ανατολικές
συνοικίες. Ουσιαστικά προτείνεται η δημιουργία ενός νέου κέντρου εκτός του
ιστορικού πυρήνα, ο «εκσυγχρονισμός» του οποίου δεν είναι ευχερής.
Αντίστοιχη υπήρξε η εξέλιξη στον Βόλο αλλά και στην Καβάλα, όπου τα νέα
κέντρα αναπτύχθηκαν έξω από τους ιστορικούς πυρήνες.
H πυρκαγιά του 1917 (70000 άστεγοι, 3/4 των οποίων ήταν εβραίοι),
εξάλειψε τελειωτικά την «ανατολίτικη» όψη της πόλης και την παραδοσιακή
της διάρθρωση. Ο επανασχεδιασμός της Θεσσαλονίκης βασίσθηκε πάνω στις
πλέον προωθημένες απόψεις, όπως είχαν διατυπωθεί στα διεθνή συνέδρια των
πολεοδόμων από το 1910 και ανέμεναν την εφαρμογή τους μετά το τέλος του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η πόλη εντός των τειχών ανασχεδιάσθηκε από την
αρχή, «ως ένα λευκό χαρτί», αγνοώντας τις ποικίλες δεσμεύσεις που ο χρόνος,
οι ιστορικές περιπέτειες και η μορφή της ιδιοκτησίας πάντα επιβάλλουν. Tο
σχέδιο που εκπόνησε για τη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Eπιτροπή Σχεδιασμού υπό
την καθοδήγηση του Γάλλου αρχιτέκτονα Eρνέστ Eμπράρ (Ernest Hébrard),
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αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εγγραφή της πολεοδομίας της εποχής στις τοπικές
ιδιομορφίες. Το σχέδιο εισήγαγε ένα ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, συγκέντρωση
των δημοσίων υπηρεσιών και δημιουργία ενός πολιτικού κέντρου για την πόλη
(άξονας Αριστοτέλους), ορθολογική οργάνωση των χώρων παραγωγής και
κατανάλωσης, αυστηρά γεωμετρικά σχήματα οικοδομικών τετραγώνων και
οικοπέδων, και μεγάλους ελεύθερους χώρους για πλατείες και πάρκα.
Ουσιαστικά προτάθηκε μια διεθνοποιημένη πολεοδομική μορφή που θεωρήθηκε
ότι απαντούσε επαρκώς στις ανάγκες μιας διεθνοποιημένης πόλης με
πολυεθνική προέλευση των κατοίκων. Ενώ κατά την ανοικοδόμηση της πόλης,
η πολιτεία χρησιμοποίησε τις διαδικασίες εφαρμογής του σχεδίου ως μοχλό για
την ενδυνάμωση της ελληνικής κυριαρχίας, την άσκηση μεταρρυθμιστικής
πολιτικής και τον κοινωνικό και χωρικό εκσυγχρονισμό της πόλης.
Η ανασχεδιασμένη πόλη αναδύεται σταδιακά στα μεσοπολεμικά χρόνια και
είναι πολύ διαφορετική από την προηγούμενη παραδοσιακή της εικόνα. Θα
ήθελα λίγο να συζητήσουμε την λειτουργία της μνήμης, την οποία αναζητά και
αξιοποιεί ο Εμπράρ, χρησιμοποιώντας όλες τις εμπειρίες και τεχνικές του
embellissement (εξωραϊσμού) και των μεγάλων συνολικών συνθέσεων της
ευρωπαϊκής πολεοδομίας του 18ου-19ου αιώνα, για να οικοδομήσει και να
αναδείξει μια χωρική ταυτότητα μιας πόλης που έχει υποστεί βαρύτατα
πλήγματα ακριβώς στην ταυτότητά της.
Υπερβαίνοντας την αντιμετώπιση των ιστορικών κτισμάτων ως μονάδων
και ανατρέχοντας στην πολεοδομική διάσταση:
Παρεμβαίνει έμπρακτα στη συζήτηση περί ελληνικότητας στην
αρχιτεκτονική – και για να είμαστε ακριβέστεροι, μάλλον ανοίγει τη συζήτηση,
εισάγοντας το «νέο-βυζαντινό» στυλ στα δημόσια κτίρια που σχεδιάζει αλλά και
στα ιδιωτικά, στα οποία επιβάλλει συγκεκριμένες όψεις (εφαρμόστηκαν μόνον
στην Αριστοτέλους). Συμφωνώντας με τον Β. Κολώνα, νομίζω ότι πρέπει να το
δούμε μάλλον ως νέο-οριενταλιστικό.
Αναδεικνύει όλα τα σημαντικά βυζαντινά μνημεία χρησιμοποιώντας τα ως
εστιακά/γενεσιουργά σημεία ενός δικτύου δημοσίων χώρων (πλατειών,
πεζοδρόμων, δεντροφυτεμένων αρτηριών), ώστε να γίνει ελκυστικότερο το νέο
σχέδιο και ν’ αποκτήσει η πόλη τους ελεύθερους χώρους που δεν υπήρχαν στο
παρελθόν.
Εντάσσει τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης δίπλα σε πορείες πεζών
(κατά μήκος των δρόμων, εφαπτόμενους σε πλατείες). Στην επιλογή αυτή
οφείλεται η νέα χάραξη του πεζοδρόμου της Δημ. Γούναρη, που συνδέει την
Pοτόντα με την Aψίδα του Γαλερίου και στη συνέχεια, περνώντας από την
πλατεία Nαυαρίνου, κατεβαίνει ως τη θάλασσα, συνδυάζοντας τον
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αρχαιολογικό περίπατο και στοιχεία του τοπίου της πόλης (λόφους, θάλασσα)
με μια πολυσύχναστη περιοχή εργασίας και κατοικίας. Αντίστοιχα χαράσσονται
περίπατοι δίπλα στο ανατολικό τείχος και ένα επίμηκες πάρκο δίπλα στο δυτικό.
Προστατεύει και διατηρεί οθωμανικά μνημεία με ειδικές πολεοδομικές
χαράξεις (ρυμοτομικές) που σέβονται την χωροθέτηση και τον κτιριακό τους
όγκο. Αξίζει να θυμίσουμε ότι για την απόφασή του αυτή δέχεται ισχυρή
πολεμική εναντίον του, την οποία αντιμετωπίζει επικαλούμενος την μεγάλη
αισθητική και καλλιτεχνική αξία των κτισμάτων αυτών.
Εισάγει την έννοια της διατήρησης ολόκληρων παραδοσιακών τμημάτων
της πόλης όπως η διατήρηση της Άνω Πόλης (της παλιάς πόλης). Αναφέρονται
λόγοι ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Επεκτείνει την έννοια της διατήρησης και στο επίπεδο των παραδοσιακών
χρήσεων των Μπαζάρ (λαϊκές αγορές), που αντιγράφηκαν από πολλές
βορειοελλαδικές πόλεις όπως οι Έδεσσα, Σέρρες, Δράμα κλπ.
Εδώ αξίζει να σταθούμε για λίγο. Mια από τις σημαντικότερες ιδέες του
νέου σχεδίου της Θεσσαλονίκης ήταν η πρόταση για τη δημιουργία ενός
«πολιτικού κέντρου» με μνημειακό χαρακτήρα, που έλειπε από την πόλη και
προοριζόταν να αποτελέσει την καρδιά του ιστορικού κέντρου. Έτσι, ο άξονας
της Αριστοτέλους, που επρόκειτο να συγκεντρώσει τις «ευγενείς»
δραστηριοτήτες (πολιτική, διοίκηση, οικονομία, αναψυχή, πολιτισμός),
εκφράζοντας τα δυτικά πρότυπα και το νέο πνεύμα της πόλης, χαράχθηκε με
μήκος 1 χλμ. κάθετα στην θάλασσα. Κάτω από την Εγνατία, στο γεωμετρικό
κέντρο της πόλης, διασταυρώνεται με έναν άλλο άξονα, τον άξονα των
«μικροαγορών» ή μπαζάρ (περιοχές Βλάλη, Βατικιώτη, Μπεζεστενίου), την
περιοχή που ο Εμίλ Ζολά έχει ονομάσει «το στομάχι της πόλης».
Έτσι, την μεγάλη πολεοδομική επέμβαση του 1917 μαρτυρούν οι χαράξεις
και οι προγραμματισμένες αρχιτεκτονικές των όψεων στα κτίρια, στην ευγενή
εκδοχή του άξονα της Αριστοτέλους αλλά και στην ταπεινή εκδοχή των κτιρίων
της αγοράς που, εξυπηρετώντας συγχρόνως το μικρεμπόριο και τις λαϊκές
ανάγκες, και ανοίγοντας το κέντρο σε όλο τον κόσμο της πόλης, δίνουν
σύγχρονη έκφραση στα παλιά ανατολίτικα παζάρια. Στην εποχή του οι
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αντέδρασαν έντονα σε αυτό που
θεωρούσαν εντελώς υποτιμητικά ως «ανατολίτικο παζάρι». Ωστόσο, νομίζω
πως πρόκειται για μια ιδιοφυή χάραξη του Εμπράρ, που πέτυχε την
πολυλειτουργικότητα και την κοινωνική και χρησιακή συνύπαρξη, χαρίζοντας
διαρκή ζωντάνια και κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Οι αλλαγές του αστικού χώρου δεν περιορίζονται στο νεοσχεδιασμένο
κέντρο. Η προσφυγική εγκατάσταση, στους χαρακτηρισμένους ως
ανταλλάξιμους χώρους αλλά και κυρίως στην περίμετρο της πόλης,
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μεταμορφώνει ουσιαστικά το τοπίο της Θεσσαλονίκης. Στο μεσοπόλεμο η
παλιά Θεσσαλονίκη δίνει τη θέση της σε έναν χώρο «μοντέρνο», ομοιογενή,
χωρίς τις προηγούμενες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγάλο
μετασχηματισμό της πόλης, η οποία, την ίδια περίοδο χάνει σε μεγάλο βαθμό
τον σύνθετο πολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς εγκαταλείπεται υποχρεωτικά από
τους μουσουλμάνους, αλλά και από ένα σημαντικό αριθμό εβραίων. Tο 1940,
εβδομήντα χρόνια μετά την κατεδάφιση του τείχους, η Θεσσαλονίκη έχει
διπλασιάσει τον πληθυσμό της (278.000) και εξαπλασιάσει την επιφάνειά της
(2000 εκτάρια).
Πολεμικές καταστροφές – 7% του κτιριακού αποθέματος, βίαιες μεταβολές
στη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού και η απουσία ιδιωτικών ή δημοσίων
επενδύσεων επιδρούν στον χώρο της πόλης μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1950. Η πόλη απογυμνώνεται με τραγικό τρόπο από τον πολυάριθμο εβραϊκό
πληθυσμό που την είχε σφραγίσει με την παρουσία του επί 5 αιώνες. Oι
συνθήκες κατοικίας επιδεινώνονται, ενώ τις δυσκολίες επιτείνει η μαζική
εισροή εσωτερικών μεταναστών από την ύπαιθρο. Θα παρακολουθήσουμε μια
τρίτη περίοδο μετασχηματισμών, που διαρκούν μέχρι περίπου το 1980. Στην
προσπάθεια να αμβλύνει το στεγαστικό πρόβλημα και να αναθερμάνει την
τοπική οικονομία, που υποφέρει από την μετεμφυλιακή ατμόσφαιρα του ψυχρού
πολέμου, το ελληνικό κράτος θα στρέψει το ιδιωτικό κεφάλαιο στον αστικό
χώρο, ώστε να επενδύσει στη γη. Η απελπιστική στασιμότητα της οικονομίας
και η ισχνή παρουσία επενδυτών θα αντιμετωπισθούν με τα δύο ειδικά
διατάγματα του 1956 και 1960, που επέτρεψαν μια ιδιαίτερα υψηλή
εκμετάλλευση των οικοπέδων της Θεσσαλονίκης, υπερβαίνοντας τα γενικώς
ισχύοντα στην επικράτεια. Χάρη στις προοπτικές του κέρδους που υπόσχονται
(εργολαβικό και αντιπαροχή), αναπτύσσεται έντονη ανοικοδόμηση με
πολυκατοικίες, που καλύπτουν με ασφυκτικό τρόπο και αδιάκριτα, το κέντρο
και τις συνοικίες. Παράλληλα, μεγάλα δημόσια έργα (Σχέδιο Μάρσαλ)
διαμορφώνουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της πόλης (διανοίξεις αρτηριών και
αποξήλωση των τραμ, ανέγερση σιδηροδρομικού σταθμού, θεάτρου, μουσείων,
νοσοκομείων, επέκταση του λιμανιού, κατασκευή της νέας παραλίας, κτιριακά
συγκροτήματα του πανεπιστημίου και της Διεθνούς Έκθεσης). Γύρω στα 1970
η ταχύτατη ανοικοδόμηση της παλιάς ιστορικής λεωφόρου των Εξοχών με
ογκώδεις οικοδομές που καλύπτουν τους παλιούς μεγάλους κήπους, θα
εξαφανίσει έναν σημαντικό αριθμό κομψών κτιρίων των αρχών του αιώνα. Η
πόλη πλημμυρίζει με τσιμέντο καθ’ύψος (με τις πολυκατοικίες) αλλά και στην
επιφάνειά της, καθώς οι περισσότεροι δημόσιοι χώροι ασφαλτοστρώνονται για
να διευκολύνουν την κίνηση των αυτοκινήτων που αυξάνεται συνεχώς.
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Οι 330.000 κάτοικοι του 1961 υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο το 1971!
Στην επόμενη δεκαετία (1981) ο πληθυσμός φθάνει στις 706.000 και η έκταση
της – νόμιμης – πόλης τα 6.000 εκτάρια. Οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι το 1975
κανένα ενδιαφέρον δεν εκδηλώνεται για την νεώτερη μνήμη της πόλης. Η
παλαιότερη ιστορική κληρονομιά πλουτίζεται σημαντικά από τις ανασκαφές
μεταπολεμικά στην περιοχή των βυζαντινών ανακτόρων (πλατεία Ναυαρίνου)
και στην αρχαία Aγορά (πλατεία Δικαστηρίων).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Θεσσαλονίκη αλλά και όλες οι
ελληνικές πόλεις γνωρίζουν νέες μορφές εξέλιξης του χώρου τους. Με την
είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εισροή πόρων από τα κοινοτικά ταμεία και
τα νέα μοντέλα διακυβέρνησης, η ελληνική κοινωνία αλλάζει. Η διεύρυνση των
μεσαίων στρωμάτων δημιουργεί νέες απαιτήσεις ποιότητας και την υιοθέτηση
στυλ ζωής και καταναλωτικών προτύπων που δεν περιορίζονται μόνο σε μια
μικρή ομάδα προνομιούχων: νέες διεργασίες ανοίγουν την τέταρτη φάση των
μετασχηματισμών, που ξεκινά σε συνθήκες ευμάρειας, ψευδεπίγραφης όπως
αποδείχθηκε, καθώς ακολουθεί μια συνολική κρίση.
Η συμπαγής πόλη, με το ισχυρό – ιστορικό – της κέντρο και τις
διαφορετικές συνοικίες γύρω του αρχίζει να διαρρηγνύεται και διασπείρεται
στην περιαστική περιοχή (2001, πληθυσμός 810.000, έκταση 14.000 εκτάρια).
Καταγράφονται περισσότερα από ένα αυτοκίνητα ανά οικογένεια, καλπάζουσα
ανάπτυξη της βιομηχανίας της αναψυχής και της καφετέριας, καταναλωτικές
συνήθειες που καλύπτονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα εκτός πόλεως
(Mediterranean Cosmos, IKEA, Carrefour, Praκtiker, Makro), multiplex
κινηματογράφοι, περιοχές αναψυχής (Waterland), ενώ δίπλα εγκαθίστανται
«πολυτελή» trendy ξενοδοχεία και νοσοκομειακές μονάδες, καζίνο, νυχτερινά
κέντρα και ιδιωτικά σχολεία. Παντού ο κατακερματισμός της γης, η άτακτη
δόμηση και η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού παράγουν περιοχές μη
ελκυστικές με απουσία υποδομής και ελεύθερων χώρων. Μέσα στο ανοργάνωτο
αυτό μωσαϊκό, πάνω στις χαράξεις ενός αγροτικού υποβάθρου χωρίς κανένα
ίχνος δημόσιας παρέμβασης, ανεγείρεται το σκηνικό της οικονομικής
δραστηριότητας ενός ανώριμου και ατίθασου καπιταλισμού που αδιαφορεί για
την ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, παρά την πολιτικά ορθή
ρητορική περί του αντιθέτου. Αν και λείπουν ακόμη εμπεριστατωμένες μελέτες,
μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η αδυναμία ή η άρνηση των αρχών να
επέμβουν και η εντεινόμενη χωρική υποβάθμιση αντανακλούν, στο πλαίσιο της
γενικότερης οικονομικής κρίσης, την ολοφάνερη κοινωνική ρευστότητα, την
κυριαρχία της απληστίας και του ατομικού πλουτισμού μέσω της αστικής γης,
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αλλά και την έλλειψη «αστικής συνείδησης» της πλειονότητας των κατοίκων –
αυτό το αίσθημα του ανήκειν στην πόλη.
Στα θετικά της περιόδου ας σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά έχουμε την
δυνατότητα να συζητήσουμε – περίπου νηφάλια – για την «μνήμη της πόλης»
υπερβαίνοντας διχασμούς και αποκλεισμούς του παρελθόντος. Σταδιακά
αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προστασία και την ανάδειξη της
ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των διαφόρων εθνοτικών ομάδων
που έζησαν στην πόλη. Οι νέες ιδέες για την σηματοδότηση της ιστορικής
ταυτότητας στον σχεδιασμό των πόλεων, οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις, η
τουριστική ανάπτυξη και μεγάλα διεθνή ή τοπικά καλλιτεχνικά γεγονότα ή
αθλητικές διοργανώσεις, πιλοτικά προγράμματα και αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί
επιδρούν θετικά στην διαμόρφωση του αστικού σκηνικού.
Η ιστορία της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι μας επιτρέπει να είμαστε
αισιόδοξοι. Στην μακραίωνη και συνεχή ιστορική παρουσία της Θεσσαλονίκης
το αστικό τοπίο φέρει τα σημάδια χρόνων ακμής, καταστροφών και παρακμής,
ενώ ο πληθυσμός της τελεί κάτω από μια αέναη ανασύσταση καθώς
διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες εγκαθίστανται, ριζώνουν και ξεριζώνονται
μετασχηματίζοντας τα χωρικά δεδομένα. Έτσι, η Θεσσαλονίκη αναδύεται ως
μια πόλη εξαιρετικά παλιά αλλά και εντυπωσιακά νέα. Ως μια πόλη
«φαντασμάτων»3 αλλά και μια πόλη συνεχώς αναγεννώμενη, όπου τα σταθερά
στοιχεία της γεωγραφίας και η εμμονή της οικονομικής λειτουργίας
επιβάλλονται πάνω στον αρχιτεκτονικό χώρο και στις ανθρώπινες ομάδες που
τον κατοικούν. Ας ελπίσουμε ότι οι ιστορικές διεργασίες μας επιφυλάσσουν, σε
σύντομο χρόνο, νέες δημιουργικές εξελίξεις.

3

M. Mazower, Salonica, City of Ghosts, London 2004.
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Η εισήγησή μου αφορά τα κυριότερα αιτήματα εν σχέσει με την
οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης τα οποία διατύπωσαν κατά καιρούς εν
ονόματι των Θεσσαλονικέων οι τοπικές elites και οι διοικητικοί μηχανισμοί. Το
κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνει υποθέσεις εργασίας που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω τεκμηρίωση, επαλήθευση ή απόρριψη. άπτεται
γεγονότων και αλλαγών που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία
εκατονταετία, όπως και ορισμένων θεωρητικών προβλημάτων.
Ι. Το συλλογικό υποκείμενο. Ποιοί είναι οι Θεσσαλονικείς
Η έκφραση «Θεσσαλονικείς» αποτελεί ένα γενικό σχήμα που χρήζει
διευκρινίσεων. Από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα ο πληθυσμός
της Θεσσαλονίκης πολλαπλασιάστηκε, όπως και η έκτασή της. Επίσης η
σύνθεση του πληθυσμού άλλαξε ριζικά.
Στην τελευταία οθωμανική απογραφή του 1904 καταγράφτηκαν 95.037
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης1. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στο
πολεοδομικό συγκρότημα της μείζονος Θεσσαλονίκης κατοικούσαν 1.012.059
άτομα2. Πριν ωστόσο καταλήξουμε σε μια εύκολη απάντηση περί
δεκαπλασιασμού του πληθυσμού, θα πρέπει να εξετάσουμε το γεωγραφικό
παράγοντα.
Η απογραφή του 1904 δεν μας δίδει γεωγραφική εικόνα. Αν υποθέσουμε
ότι η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού του έτους 1904 δεν διέφερε από
εκείνην της επόμενης απογραφής, την οποία διενήργησε η ελληνική διοίκηση το
1913, το 75% των Θεσσαλονικέων κατοικούσε εντός της παλαιάς περιτειχίστου
περιοχής και μόνον το 25% εκτός αυτής, σε συνοικίες ανατολικώς και δυτικώς
της παλαιάς πόλεως3. Μέσα στην παλαιά πόλη, δηλαδή, κατοικούσαν περίπου

1
M. Şaşmaz, «Analysis of the Population Table of the Census of Salonica of 1903-4», OTAM, 5
(1994), σ. 349-377.
2
ΦΕΚ Β΄3465/28.12.2012.
3
Η απογραφή του 1913 απέδωσε 157.889 κατοίκους. Υλικό από την απογραφή αυτή τηρείται στο
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, φ. 28 και 45. Βλ. Κ. Ρακτιβάν,
Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής διοικήσεως Μακεδονίας, Αθήναι 1951, σ. 51ˑ Β.
Δημητριάδης, «Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η ελληνική κοινότητά της κατά το 1913»,
Μακεδονικά 23 (1983), σ. 88-116. Ε. Χεκίμογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη 1900-1936: Όψεις
λειτουργίας και το πρόβλημα της χωροθέτησης, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 88-91. Ε. Χεκίμογλου,
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70.000 άτομα το 1904 και 115.000 το 1913. Η αύξηση προήλθε εν μέρει από
την εγκατάσταση μουσουλμάνων προσφύγων στην αραιοκατοικημένη ως τότε
ανατολική Άνω Πόλη (συνοικίες Ahmed Subası, Iki Serife και Mesud Hassan)4.
Στην απογραφή του 2001 ο πληθυσμός των δημοτικών διαμερισμάτων που
βρίσκονται εντός της παλαιάς περιτειχίστου περιοχής (πρώτο και τρίτο
διαμέρισμα)5 ήταν μόλις 84.000 (και έκτοτε μειώθηκε)6. Δηλαδή, τα τελευταία
χρόνια κατοικούν μέσα στην περιτείχιστο λιγότερα άτομα από ό,τι το 1913, όσα
περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα7.
Ο εξαπλασιασμός του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος της
μείζονος Θεσσαλονίκης που σημειώθηκε ανάμεσα στις απογραφές του 1913 και
του 20118 συμβάδισε με τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων πυρήνων γύρω από
την παλαιά πόλη. Υπήρξε αποτέλεσμα δημιουργίας αυτών των πυρήνων και όχι
της «αύξησης» του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Η περιτείχιστη Θεσσαλονίκη
είχε εμβαδόν 3 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Προς σύγκριση, η έκταση του
πολεοδομικού συγκροτήματος της μείζονος Θεσσαλονίκης είχε φτάσει το 1990

Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία και Μεσοπόλεμος. Κείμενα για την ιστορία και την τοπογραφία της πόλης,
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 330-345.
4
Για την αύξηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές βλ. Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία της
Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 90, 94, 97. Για την
έλευση μουσουλμάνων βλ. την ανάλυση του Şaşmaz, ό.π. (πίνακας στο παράρτημά του).
5
Το δεύτερο διαμέρισμα απλώνεται δυτικά από το Βαρδάρη, το τέταρτο περιλαμβάνει τις περιοχές
μεταξύ της νέας παραλίας και της Χαριλάου, το πέμπτο την Τούμπα, ενώ υπάρχει και το διαμέρισμα
Τριανδρίας. Περίπου δύο στους τρεις κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης κατοικούν στα διαμερίσματα
τέταρτο και πέμπτο. Με τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα, αν η Τούμπα γινόταν αυτοτελής δήμος θα
αποσπούσε το μισό πληθυσμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6
Ο πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης (ο οποίος εκτός από την περιτείχιστο περιλαμβάνει την
Τούμπα, την πολυπληθή ανατολική περιοχή – από Αγία Τριάδα μέχρι Χαριλάου – την Τριανδρία και
συνοικίες ανατολικά από την πλατεία του Βαρδάρη) μειώθηκε κατά 13% στην περίοδο 2001-2011, βάσει
των στοιχείων της ΕΣΥΕ.
7
Από τους 95.000 κατοίκους του 1904, οι 15.000 περίπου ήταν νέοι στην πόλη και προέρχονταν από
την ύπαιθρο. Πιθανολογώ ότι αυτοί κυρίως εποίκησαν τις συνοικίες έξω από την πυκνοκατοικημένη
περιτείχιστο.
8
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (βλ. υποσ. 2), στο πολεοδομικό συγκρότημα της μείζονος
Θεσσαλονίκης (από τη Σίνδο μέχρι την Αγία Τριάδα και από την Νεοχωρούδα ως το Χορτιάτη)
κατοικούσαν 1.012.059 άτομα, έναντι 954.027 ατόμων που απογράφηκαν το 2001. Ο συνολικός
πληθυσμός, δηλαδή, αυξήθηκε κατά 6% στη δεκαετία 2001-2011. Από αυτόν, μόνον 32% (325.182
άτομα) κατοικούσαν πλέον στο Δήμο Θεσσαλονίκης έναντι 39% το 2001 (375.276). Η μείωση του
πληθυσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν 13% (50.094 άτομα). Αντίθετα, στους λοιπούς δήμους το
2011 απογράφηκαν 686.877 άτομα έναντι 578.751 ατόμων το 2001 (αύξηση 19% ή 108.126 άτομα).
Συνεπώς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συρρικνώνεται προς όφελος των περιφερειακών δήμων, οι οποίοι επί
πλέον απορροφούν και την εσωτερική μετανάστευση.
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τα 74 τετραγωνικά χιλιόμετρα9 και σήμερα είναι αρκετά μεγαλύτερη λόγω της
ένταξης αγροτικών εκτάσεων στα πολεοδομικά σχέδια των περιφερειακών
δήμων. Αν ο πληθυσμός εξαπλασιάστηκε στην εκατονταετία, η έκταση που
καταλαμβάνει αυξήθηκε κατά 30 περίπου φορές.
Με βάση τα δημογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα που προαναφέρθηκαν,
ίσως δεν είναι υπερβολική η διαπίστωση ότι στη διάρκεια του αιώνα που
εξετάζουμε συνέβη ακριβώς το αντίστροφο από εκείνο που πραγματοποίησε ο
Κάσσανδρος στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Εκείνος συγκέντρωσε τους
κατοίκους των πέριξ πολισμάτων σε μια ενιαία πόλη. Στην εποχή μας
παρακολουθούμε τη διασπορά των κατοίκων σε αριθμό πολισμάτων που
δημιουργούνται και επεκτείνονται γύρω από την πόλη του Κάσσανδρου. Η
αφετηρία αυτής της διαδικασίας ήταν η δημιουργία προσφυγικών συνοικισμών
στην περίοδο του μεσοπολέμου. Ωστόσο, η συνέχιση αυτής της διαδικασίας
υπήρξε πολύ πιο σύνθετη και όπως δείχνουν οι πληθυσμιακές, γεωγραφικές και
διοικητικές μεταβολές συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας10.
Ένα άλλο στοιχείο, πέραν της γεωγραφικής διασποράς, είναι η ποιοτική
μεταβολή στις τοπικές elites. Η αστική τάξη είχε μεταλλαχθεί στο χρονικό
διάστημα από το 1912 μέχρι τη δεκαετία του 1930, για τρεις λόγους: (α) γενική
αποχώρηση του μουσουλμανικού πληθυσμού, είτε εκούσια (1912-1922) είτε
κυρίως με την υποχρεωτική ανταλλαγή11, (β) αποχώρηση εβραίων
επιχειρηματιών, (γ) κατάληψη του επιχειρηματικού χώρου από νέες στην πόλη
χριστιανικές οικογένειες.
Σε ό,τι αφορά το τελευταίο σημείο, δηλαδή την εγκατάσταση
επιχειρηματικών χριστιανικών οικογενειών, η έρευνα της καταγωγής 146
οικογενειών που στην περίοδο του μεσοπολέμου κατείχαν μερίδιο ελέγχου σε
ανώνυμες εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη έδωσε τα εξής αποτελέσματα:
ποσοστό 46% προέρχονταν από την ενδοχώρα (Κεντρική – Δυτική Μακεδονία
και Βόρειος Ήπειρος), 31% από τη Ρωμυλία και τα οθωμανικά εδάφη, 8% από

Κ. Αβδελίδης, Η χωρική εξέλιξη τεσσάρων μεγάλων ελληνικών πόλεων, (Κείμενα εργασίας ΕΚΚΕ),
Αθήνα 2010, σ. 40.
10
Για την αστικοποίηση των πέριξ βλ. τώρα τη διδακτορική διατριβή: Χ. Χριστοδούλου, Αστικοποίηση
και χώροι κοινωνικού αποκλεισμού: εγκαταστάσεις κατοίκησης στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 19802000, Τμήμα Αρχιτεκτόνων μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2008 http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader
/id/23577.
11
Για το μουσουλμανικό πληθυσμό βλ. τώρα τη διδακτορική διατριβή: Γ. Γκλαβίνας, Οι
μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923). Αντιλήψεις και πρακτικές της ελληνικής
διοίκησης. Σχέσεις με χριστιανούς γηγενείς και πρόσφυγες, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη 2009 http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/26685.
9
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την Παλιά Ελλάδα και μόνον 5% ήταν Θεσσαλονικείς, υπό την έννοια ότι
εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη και τον 19ο αιώνα12.
Το θέμα της εβραϊκής μετανάστευσης στην περίοδο του μεσοπολέμου δεν
έχει διερευνηθεί επαρκώς. Από έναν κατάλογο ευπόρων Θεσσαλονικέων – ο
κατά μεγάλη πλειονότητα εβραίων – που συνέταξε η Τράπεζα της Ανατολής
στις αρχές του εικοστού αιώνα, ελάχιστοι είχαν απομείνει στη Θεσσαλονίκη στα
τέλη της δεκαετίας του 192013. Από την προαναφερθείσα έρευνά μας προέκυψε
ότι μόνον 14 εβραϊκές οικογένειες περιλαμβάνονται στις 146 οικογένειες που
κατείχαν πλειοψηφική μερίδα σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα τη Μακεδονία
στην περίοδο 1920-194014.
Έχουν δημοσιευτεί αριθμοί εβραίων μεταναστών από τη Θεσσαλονίκη στο
Παρίσι15 (οι οποίοι όμως δεν είναι ασφαλείς), καθώς και πιο αληθοφανείς
αριθμοί μεταναστών στην Παλαιστίνη16. Σε «αυστηρώς εμπιστευτική»
υπηρεσιακή αναφορά της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, με χρονολογία
13.12.1932, ο αρμόδιος για την παρακολούθηση του εβραϊκού τύπου
δημοσιογράφος Ιωάννης Μινάρδος πληροφορεί τον Γενικό Διοικητή
Μακεδονίας Φ. Δραγούμη ότι «έξοδος των Ισραηλιτών παρατηρείται από της
επαύριον της καταλήψεως της Θεσσαλονίκης. Φεύγουσι κατά το μεγαλύτερον
μέρος οι πλούσιοι, οι διαθέτοντες οπωσδήποτε κεφάλαια, οι εύποροι.
Πολυάριθμοι είναι αι διαλυθείσαι κατά το διάστημα της εικοσαετίας μεγάλαι
ισραηλιτικαί επιχειρήσεις, εις περιόδους μάλιστα καθ’ ας δεν υπήρχον αι σήμερον
υφιστάμεναι συνθήκαι του περιορισμού των εργασιών»17. Αν και ο συντάκτης
Ε. Χεκίμογλου, «Επαγγελματικές πτυχές της εγκατάστασης των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη του
Μεσοπολέμου», στο Ελένη Ιωαννίδου (επιμ.), Η μεταμόρφωση της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση των
προσφύγων στην πόλη (1920-1940), Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνικού Δήμου Καλαμαριάς,
Θεσσαλονίκη 2010, σ. 129. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της μελέτης Ε. Ρούπα – Ε. Χεκίμογλου, Μεγάλες
επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οικογένειες, στη σειρά Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη
Θεσσαλονίκη, τ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 2004, όπου βιογραφικές πληροφορίες και γενεαλογικά δέντρα των
επιχειρηματιών, καθώς και οικονομικά στοιχεία των εταιρειών τους.
13
Ρούπα – Χεκίμογλου, ό.π., σ. 8-10, 34.
14
Χεκίμογλου, «Επαγγελματικές πτυχές», σ. 129.
15
Βλ. προσφάτως Κ. Σεχίδης – Ι. Σκούρτης, «Το μεταναστευτικό ρεύμα θεσσαλονικέων Εβραίων μετά
το 1929», Πρακτικά ΛΒ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011), Θεσσαλονίκη
2012, σ. 243-253, όπου και αναφορά σε παλαιότερες συμβολές του Ι. Σκούρτη. http://histsociety.
web.auth.gr/Praktika%202011%20-%20Periexomena.htm.
16
Βλ. Σ. Σρούγκο, «Τα βασικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης και της προσαρμογής των
Θεσσαλονικέων λιμενεργατών στον εργασιακό χώρο της Χάιφα κατά την περίοδο 1933-1935»,
Θεσσαλονικέων Πόλις 19 (Μάιος 2006), σ. 142-171.
17
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, Φάκ. 39 Γενικός Διοικητής Μακεδονίας,
Ισραηλιτικά Θεσσαλονίκης – Ισραηλιτικός Τύπος (1930-1934), έγγραφο γραφείου τύπου της Γ. Δ.
Μακεδονίας 4381/13.12.1932.
12
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κάθε άλλο παρά διακρινόταν για την αντικειμενικότητά του, η μαρτυρία του για
την μετανάστευση ευπόρων συγκλίνει με τις άλλες συναφείς ειδήσεις, χωρίς να
λύνει το πρόβλημα των αριθμών.
Ένα προσωρινό συμπέρασμα από τα παραπάνω δεδομένα είναι ότι οι
επιχειρηματικές elites της Θεσσαλονίκης του μεσοπολέμου δεν είχαν ρίζες στην
πόλη και είναι πολύ πιθανόν ότι δεν διακατέχονταν από αστική συνείδηση, με
την έννοια της σύνδεσης των ιδιωτικών συμφερόντων τους με τα ευρύτερα
τοπικά συμφέροντα.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση προφορικών μαρτυριών
από απογόνους της αστικής τάξης του μεσοπολέμου έδειξε ότι η μεγάλη
πλειονότητά τους δεν κατοικεί πλέον στη Θεσσαλονίκη ούτε ασχολείται με
επιχειρήσεις18. Από αντιπαραβολή των ονομάτων των πλουσιότερων
«Θεσσαλονικέων» του μεσοπολέμου με τις σημερινές μεγαλύτερες
επιχειρήσεις, δεν προκύπτει συσχέτιση. Οι ισχυροί μεταπολεμικοί
επιχειρηματίες δεν αποτελούν συνέχεια των μεγαλύτερων19 επιχειρηματικών
οικογενειών του μεσοπολέμου, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν
έχουν επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ρίζες στο μεσοπόλεμο.
Συνοπτικώς, η επιχειρηματική elite του μεσοπολέμου και των πρώτων
μεταπολεμικών χρόνων δεν ήταν εντόπια ούτε ιδεολογικώς συμπαγής και δεν
φαίνεται να είχε συνείδηση ότι αποτελούσε de facto ηγέτιδα δύναμη του
άστεως20. Με άλλα λόγια, η διαδικασία σχηματισμού τοπικής αστικής τάξης
βρισκόταν στα αρχικά στάδια. Η πόλη δεν αποτελούσε ζωτικό χώρο της elite,
διότι δεν είχαν συσσωρευτεί οι απαραίτητες ιστορικές προϋποθέσεις21. Η

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας έρευνάς μας για την ιστορία της επιχειρηματικότητας στη
Θεσσαλονίκη η Ευφροσύνη Ρούπα έλαβε συνεντεύξεις από 200 περίπου πρόσωπα, τα πλείστα των
οποίων διέμεναν στην Αθήνα, αρκετοί στο εξωτερικό και λιγότερο από 30% στη Θεσσαλονίκη.
19
Στην έρευνά μας για την ιστορία της επιχειρηματικότητας για να εντοπίσουμε τις κατά τεκμήριο
σημαντικότερες επιχειρηματικές παρουσίες χρησιμοποιήσαμε το αντικειμενικό κριτήριο του μεριδίου
ελέγχου σε ανώνυμο εταιρεία.
20
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε μελετώντας και την πολιτική συμπεριφορά της. Αν και
επιχειρηματίες λαμβάνουν μέρος στα πολιτικά δρώμενα, ο πολιτικός στίβος κυριαρχείται από
μικροαστούς. Βλ. Ε. Χεκίμογλου, Ο Νικόλαος Μάνος και ο μεσοπόλεμος στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
2010.
21
Διακρίνω το γενικό έλεγχο του χώρου τον οποίο πρέπει να επιτύχουν οι elites «για να
μετασχηματιστούν σε κυρίαρχη τάξη» από την απλή οικειοποίηση μέσα από τις σχέσεις ιδιοκτησίας. Ας
μου επιτραπεί για το θεωρητικό αυτό ζήτημα να παραπέμψω (ίσως για πρώτη φορά) στη διδακτορική
διατριβή μου, Η ιστορικότητα και η χωρικότητα του πλεονάσματος. Χώρος και μηχανισμός απόσπασης του
πλεονάσματος στην Ελλάδα, 1800-1870, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1987,
ειδικώς σ. 91-100. Αναρτημένη στο http://thesis.ekt.gr/0554.
18
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διαμόρφωση των «οραμάτων» που θα αναφέρουμε έχει άμεση σχέση με αυτό το
ποιοτικό χαρακτηριστικό της τοπικής κοινωνίας.

ΙΙ. Τι είναι «όραμα»
Ο όρος «όραμα» δεν είναι βέβαια επιστημονικώς δόκιμος. Χρησιμοποιείται
εν προκειμένω σκοπίμως για να υποδείξει την διαφορά ανάμεσα: (α) στο
σχεδιασμό, που περιλαμβάνει στόχους, μέσα και διαδικασία για την επίτευξη
των στόχων, (β) στη διατύπωση αποσπασματικών αιτημάτων ή απλών
επιθυμιών είτε χωρίς εξεύρεση κατάλληλων μέσων και προαγώγιμης
διαδικασίας είτε με την ψευδή πεποίθηση τόσο τα μεν όσο και η δε θεωρούνται
υποχρέωση τρίτων. Τα «οράματα» ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία.
Σημασία στην περίπτωση αυτή έχει το υποκείμενο το οποίο διατυπώνει
επιθυμίες. Εννοείται εν προκειμένω ότι αναφερόμαστε σε εκπροσώπους των
elites ή άλλων ομάδων και όχι σε μεμονωμένες προσωπικότητες. Η διατύπωση
«οραμάτων» προϋποθέτει τη διαμόρφωση μιας συλλογικότητας. Ένας αριθμός
ανθρώπων προσβλέπει σε ένα μέλλον το οποίο αφορά το σύνολο της πόλης.
Έτσι, η περιοδολόγηση των οραμάτων μας δείχνει την εξέλιξη στο σχηματισμό
της συλλογικής συνείδησης για την πόλη, ενώ κάθε όραμα μπορεί να κριθεί και
ως προς το βαθμό συλλογικότητας, αν δηλαδή απηχεί ευρύτερα ή στενότερα
συμφέροντα.
Για την περιοδολόγηση χρησιμοποιούμε ως κριτήριο τη μεγέθυνση της
υλικής παραγωγής. Έτσι, διακρίνουμε δύο φάσεις στη διατύπωση οραμάτων για
τη Θεσσαλονίκη: τη φάση των προσδοκιών και τη φάση των διαψεύσεων. Η
πρώτη συνδέεται με τη μακροχρόνια περίοδο μεγέθυνσης της υλικής παραγωγής
και η δεύτερη με την επακολουθήσασα περίοδο συρρίκνωσης της υλικής
παραγωγής. Ως διαχρονικό κριτήριο ανάπτυξης της υλικής παραγωγής
υιοθετούμε τον αριθμό απασχολούμενων στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία,
δηλαδή στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας22.
ΙΙΙ. Η φάση των προσδοκιών
Η φάση των προσδοκιών περιλαμβάνει έξι διαδοχικά οράματα για την
οικονομική ανάπτυξη που προβλήθηκαν από το 1912 μέχρι το 1980.

22
Υπενθυμίζεται ότι στην περίοδο που αναφερόμαστε η πλειονότητα των μονάδων του δευτερογενούς
τομέα ήταν εργασιακής και όχι κεφαλαιακής έντασης, οπότε δεν ισχύει η ενδεχόμενη ένσταση ότι είναι
δυνατή η συσσώρευση κεφαλαίου με παράλληλη μείωση της απασχόλησης.
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Όραμα πρώτο: η Θεσσαλονίκη ελεύθερο λιμάνι. Το όραμα εκφράστηκε
αμέσως μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη και
αφορούσε τη διατήρηση ευνοϊκών για το εμπόριο συνθηκών, οι οποίες
ανατράπηκαν από την εξέλιξη των βαλκανικών πολέμων και την αλλαγή των
συνόρων. Το ζήτημα που τέθηκε δεν ήταν συνηθισμένο: Ένας περιφερειακός
λιμένας, ο οποίος κάλυπτε τις εισαγωγές μιας εκτεταμένης ενδοχώρας, έχανε
λόγω της μετάθεσης των συνόρων τις εσωτερικές αγορές του. Η Θεσσαλονίκη
και η γύρω περιοχή της είχαν περιέλθει στην Ελλάδα, ενώ η Αλβανία και η
βόρεια Μακεδονία περιήλθαν στα γειτονικά κράτη. Πώς μπορούσε να
αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη αλλαγή, χωρίς να συρρικνωθεί το δια του
λιμένος εμπόριο της Θεσσαλονίκης; Διατυπώθηκε τότε από τους εμπόρους της
πόλης το αίτημα της μετατροπής της σε διεθνή λιμένα, στον οποίον δεν θα
ίσχυαν δασμοί και έμμεση φορολογία. Το αίτημα αυτό εκφράστηκε με ποικίλες
μορφές και παραμέτρους. Στην πιο ακραία του μορφή η Θεσσαλονίκη θα ήταν
ένα είδος «ελεύθερης» πόλης, είτε εκτός είτε εντός των ορίων του ελληνικού
κράτους23. Η απαγόρευση δασμών και έμμεσων φόρων θα ήταν κατοχυρωμένη
Σε επιστολή του Διευθυντή Οικονομικών Μακεδονίας, Γεωργίου Κοφινά, προς τον Υπουργό
Οικονομικών Αλέξανδρο Διομήδη, με ημερομηνία 6.2.1913, διαβάζουμε: «Σήμερον η ενταύθα
εκδιδομένη εφημερίς “Εμπρός” έχει τηλεγράφημα ότι οι εν Λονδίνω Ισραηλίται έκαμον διαβήματα περί
διεθνοποιήσεως της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι τα διαβήματα ταύτα είναι συνέπεια μυστικών ενεργειών
των ενταύθα Ισραηλιτών, γενομένων από των πρώτων ημερών της παρ’ Ελλήνων καταλήψεως της
Θεσσαλονίκης, οπότε εγένοντο τα γνωστά επεισόδια. Ο κ. Kral, γενικός πρόξενος της Αυστρίας μοι είπεν
ότι, όχι ενταύθα, αλλά εξ Ευρώπης έχει μάθει, ότι οι ενταύθα Ισραηλίται – οίτινες νυν είναι λίαν
ευχαριστημένοι εκ της καλής διοικήσεως και ιδίως εκ των εις την πρωτοβουλίαν μου οφειλομένων υπέρ του
εμπορίου των μέτρων και ιδεών – είχον κάμει έ κ τ ο τ ε διαβήματα, ων αι συνέπειαι φαίνεται ότι
υφίστανται ως σήμερον και επομένως ανάγκη παρίσταται οι ενταύθα Ισραηλίται, τώρα που είναι
ευχαριστημένοι, να ποιήσωνται εναντία διαβήματα προς εξάλειψιν των εκ των πρώτων διαβημάτων
εντυπώσεων παρά τοις εν Ευρώπη Club των ομοφύλων των, οίτινες φαίνεται ότι έχουσι κάμει τας σχετικάς
ενεργείας παρά τοις υπουργοίς των εξωτερικών εν Λονδίνω κλπ. Επί του ζητήματος τούτου θα ομιλήσω
μετά τινων επιφανών ενταύθα Ισραηλιτών, οίτινες ανεπιφυλάκτως εκφράζονται προς εμέ υπέρ της Ελλάδος
κλπ». Μερικές μέρες αργότερα, στις 15.2.1913, ακολουθεί νέα επιστολή, του ίδιου συντάκτη προς τον
ίδιο παραλήπτη, η οποία διευκρινίζει περαιτέρω το θέμα: «Παρεπιδημεί ενταύθα εκ Κωνσταντινουπόλεως
le maître Salem, διάσημος δικηγόρος ισραηλίτης, άλλοτε εδώ και νυν εν Κωνσταντινουπόλει. Εκ της μετ’
αυτού συνομιλίας μου συνήγαγον ότι οι Εβραίοι αποβλέπουσιν εις δύο τινά. (α) Εις την ουδετεροποίησιν
των σιδηροδρομικών γραμμών, προς εξασφάλισιν της ελευθερίας του εμπορίου της Θεσσαλονίκης,
απειλουμένης εκ της υπό των Σέρβων και Βουλγάρων κατοχής των γραμμών τούτων, ένεκεν της αυθαιρέτου
χρήσεως αυτών εκ μέρους των δι’ ιδίους σκοπούς (…). (β) Εις την neutralisation, ουδετερότητα ολοκλήρου
της πόλεως Θεσσαλονίκης από τ ε λ ω ν ε ι α κ ή ς α π ό ψ ε ω ς και ουχί από πολιτικής. Σκοπός δηλαδή
τούτου είναι να γίνη η Θεσσαλονίκη ελληνική μεν, αλλά ελεύθερος λιμήν, ουχί μόνον franco punto, ούτως
ώστε το ελληνικόν δασμολόγιον, οι έμμεσοι ελληνικοί φόροι της καταναλώσεως και τα ελληνικά μονοπώλια
να μην εφαρμοσθούν, αλλά να εφαρμοσθή μόνον η άμεσος φορολογία. Μία τοιαύτη άποψις του ζητήματος
έχει βεβαίως πλείστους όσους λόγους δικαιολογούντας αυτήν, έστω και ως προσωρινήν ή μεταβατικήν
λύσιν». Αρχείο Διομήδη, στην κατοχή Ν. Παντελάκη, νυν Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, επιστολές
23
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με διεθνή συνθήκη ώστε να μην υπόκειται σε απλές νομοθετικές μεταβολές εκ
μέρους της κυρίαρχης χώρας. Το σχέδιο αυτό θα κατοχύρωνε την εμπορική
λειτουργία, αλλά θα περιόριζε την ελληνική κυριαρχία στην πόλη24. Στην πιο
μετριοπαθή μορφή του, το αίτημα περιορίστηκε στη δημιουργία μιας ελεύθερης
ζώνης στο λιμένα, από την οποία μεταφέρονταν εμπορεύματα προς
διαμετακόμιση σε άλλες χώρες. Με αυτή την εκδοχή του το αίτημα
διατυπώθηκε από την ελληνική διοίκηση25. Η εν λόγω εκδοχή απομάκρυνε κάθε
αμφισβήτηση για την ελληνική κυριαρχία. Ωστόσο, το εμπόριο της
Θεσσαλονίκης συρρικνώθηκε τα επόμενα χρόνια μέχρι το 1922, λόγω και των
πολέμων, και αυξήθηκε σημαντικά στην περίοδο 1923-1932. Στη συνέχεια
επηρεάσθηκε από τη διεθνή οικονομική κρίση26.
Όραμα δεύτερο: η κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Η κοινωνική ένταξη
ενός σχετικώς μεγάλου αριθμού προσφύγων (άνω των 116.000) σε μια πόλη με
υποπολλαπλάσιο γηγενή χριστιανικό πληθυσμό27 αποτέλεσε ένα πολύπλοκο
φαινόμενο που ελάχιστα έχει μελετηθεί. Αν και το ζήτημα της ένταξης των
προσφύγων έχει πάψει προ πολλού να υφίσταται, είναι βέβαιο ότι παρέμεινε

Δ/42 και Δ/47. Βλ. και Ε. Χεκίμογλου, Κοφινάς προς Διομήδη: Δοκίμια και τεκμήρια για την οικονομική
ιστορία της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 33-35.
24
Βλ. τεκμηρίωση του θέματος από άλλες πηγές στο Ν. Μ. Gelber, «An attempt to internationalize
Salonika, 1912-1913», Jewish Social Studies 17 (1955), σ. 105-120. Η εβραϊκή επιχειρηματική elite
θεωρούσε ως την πλέον επιθυμητή λύση να καταστεί η πόλη και η γύρω περιοχή ουδέτερο διεθνές
λιμάνι, υπό την εγγύηση των εμπόλεμων βαλκανικών κρατών, της Τουρκίας και των «Μεγάλων
Δυνάμεων». Η χρήση του λιμένος θα ήταν ελεύθερη για όλα τα κράτη.
25
Βλ. Γ. Κοφινάς, Τα οικονομικά της Μακεδονίας, Αθήναι 1914, σ. 105-108, όπου απόσπασμα από την
150/5.6.1913 έκθεσή του. Ο συντάκτης καταγράφει ως απώτερο σκοπό την κατάκτηση «νέων εδαφών
καταναλώσεως», όπως «αι παραδουνάβιοι χώραι και αι νήσοι, αλλά και η ανατολική λεκάνη της
Μεσογείου, και αυτή η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολις».
26
Γ. Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν, Θεσσαλονίκη 1936, σ. 183.
Αλ. Δάγκας, Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 2000, σ. 314.
27
Κατά την απογραφή του 1928 απεγράφησαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης 244.680 άτομα, από τα οποία
είχαν γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη 88.050, σε άλλους δήμους ή κοινότητες του ελληνικού κράτους 39.783
και στο εξωτερικό 116.847. (Βλ. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. IV.
Τόπος γεννήσεως – θρησκεία και γλώσσα – υπηκοότης, εν Αθήναις 1935, σ. ξδ΄). Εξ απόψεως
θρησκεύματος κατεγράφησαν 1.024 μουσουλμάνοι, 55.250 εβραίοι, 2.654 καθολικοί, 968
διαμαρτυρόμενοι και 184.784 ορθόδοξοι χριστιανοί (αυτόθι, σ. πγ΄). Από το συνδυασμό των στοιχείων
αυτών, και με την υπόθεση ότι οι εσωτερικοί μετανάστες και οι εκ Τουρκίας πρόσφυγες (γεννηθέντες στο
εξωτερικό) προέρχονταν από την κατηγορία των ορθοδόξων, προκύπτει ότι 36.000 περίπου ορθόδοξοι
είχαν γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη (αριθμός που απομένει αν από τους γηγενείς αφαιρεθούν οι εβραίοι, οι
μουσουλμάνοι, οι καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι).
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ανοιχτό για τις δύο πρώτες γενιές28. Το όραμα της ένταξης απορρόφησε μεγάλο
μέρος της ζωτικότητας και των πόρων του ελληνικού κράτους, ενώ αποτέλεσε
κυρίαρχο πεδίο στις πολιτικές συγκρούσεις της εποχής.
Από το 1914 άρχισαν να καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη προσφυγικά
ρεύματα από τη Βουλγαρία και την Τουρκία29. Ήδη το 1920, πριν από την
έλευση του μεγάλου ρεύματος της μικρασιατικής καταστροφής, υπήρχαν πάνω
από 30.000 πρόσφυγες σε έναν πληθυσμό που δεν ξεπερνούσε τους 175.00030
και περιλάμβανε ήδη 70.000 πυροπαθείς31. Δηλαδή, η πλειονότητα του
πληθυσμού διαβίωνε υπό συνθήκες προσωρινότητας και κακής στέγασης. Επί
πλέον, 44.000 άτομα κατοικούσαν στα πέριξ χωριά, τα περισσότερα των οποίων
έχουν ενσωματωθεί πλέον στο πολεοδομικό συγκρότημα της μείζονος
Θεσσαλονίκης32.
Από το 1922, με την έλευση 120.000 περίπου νέων προσφύγων,
Μικρασιατών και Θρακιωτών, δημιουργήθηκαν γύρω από το αστικό κέντρο
δεκάδες συνοικισμοί φτωχών και απόρων προσφύγων μαζί με τους

Όποιος από τους παλαιότερους συγκρατεί εικόνες από την Τούμπα ή την Καλαμαριά της δεκαετίας
του 1960 αντιλαμβάνεται πολύ καλά την οριοθέτηση των δύο γενεών.
29
Υπουργείον Οικονομικών, Έκθεσις περί των εν Μακεδονία προσφύγων, Αθήναι 1916, σ. 42. Βλ. και
Οι διωγμοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρασία, εν Αθήναις 1915.
30
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή του
πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920 (π. η.). Γενικά στατιστικά αποτελέσματα. Α΄
Πληθυσμός – Β. Οικογένεια, εν Αθήναις 1928, σ. 9. Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την
εξής κατανομή κατά χώρο και φύλο:
Περιοχή
Άρρενες
Θήλεις
Θεσσαλονίκης
90.836
78.287
Λιμήν
1.149
49
Καρά Ισίν
447
411
Λεμπέτ
69
59
Χαρμάνκιοϊ
1.622
1.461
Σύνολο
94.123
80.267
28

Χ. Κ. Παπαστάθης, «Ένα υπόμνημα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα 1917 και την
περίθαλψη των θυμάτων», Μακεδονικά 18 (1978), σ. 121-124. Ε. Χεκίμογλου, «Υπό σκηνάς: Η
Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά του 1917», Μακεδονική Ζωή 287 (Απρίλιος 1990), σ. 39- 42. Σπ. Δ.
Λουκάτος, «Η πυρκαϊά της Θεσσαλονίκης, Αύγουστος 1917. Δύο ανέκδοτες εκθέσεις», Θεσσαλονίκη
[Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης] τ. 2 (1990),
σ. 318-319 υπ. 11.
32
ΦΕΚ Α΄ 244/27.12.1921, Β.Δ. «περί δημοσιεύσεως εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως των
αποτελεσμάτων της ενεργηθείσης κατά την 18 Δεκεμβρίου 1920 απογραφής του πληθυσμού του Βασιλείου»,
σ. 113-115. Σε 25 οικισμούς, τους περισσότερους εγκαταλειμμένους από τους μουσουλμάνους κατοίκους
τους, εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες του κύματος 1914-15. Έκθεσις περί των εν Μακεδονία προσφύγων,
ό.π., σ. 36.
31
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συνοικισμούς πυροπαθών που ίδρυσε η Ισραηλιτική Κοινότητα. Η κοινωνική
ενσωμάτωση αυτών των κατηγοριών του πληθυσμού ήταν συνάρτηση της
ένταξής τους στην εσωτερική αγορά. Η ένταξη αυτή επιχειρήθηκε με δύο
μορφές: με τη μορφή μισθωτής εργασίας και με τη μορφή της μικρής
ιδιοκτησίας33. Η μαζική διεύρυνση της εργατικής δύναμης με τη μορφή
μισθωτής εργασίας μόνον εν απορροφήθηκε από την αγορά και προκάλεσε
μακροχρόνια πτώση των πραγματικών ημερομισθίων34. Αν και η εσωτερική
ζήτηση μεγάλωσε, γρήγορα έφτασε σε σημείο κόπωσης και επακολούθησε
στασιμότητα35. Η ιλιγγιώδης αύξηση των επαγγελματιών και μικρεμπόρων που
εκδηλώθηκε το 1927, με την καταβολή των προσφυγικών αποζημιώσεων, δεν
ήταν βιώσιμη και είχε απλώς ως αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό του
μικροαστικού κεφαλαίου36.
Στην τριετία 1932-1934, όταν η διεθνής οικονομική ύφεση έπληξε και την
Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν οι μισές βιοτεχνίες και επτά στα δέκα
εμπορικά καταστήματα. Ειδικότερα, έκλεισαν 2 στα 3 παντοπωλεία, 4 στα 5
οπωροπωλεία, και 6 στα 10 εστιατόρια37. Ήδη, το Δεκέμβριο του 1928 το
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο χορήγησε το ποσό των 10.000
δραχμών για ανέγερση νοσοκομείου στις επανορθωτικές φυλακές, με την
παράκληση να δημιουργηθεί ξεχωριστός «θάλαμος επαγγελματικού και
βιοτεχνικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης» για τους επαγγελματίες που εξέτιαν
Οι μισθωτοί, πλην των δημοσίων υπαλλήλων, αποτελούσαν το 1915 ποσοστό 28% του ενεργού
πληθυσμού και το 1936 ποσοστό 34%. Ειδικώς οι εργάτες του δευτερογενούς τομέα ήταν 11,5% επί του
ενεργού πληθυσμού το 1915 και 16,9% το 1936 (4.124 και 11.176 άτομα αντιστοίχως). Τα στοιχεία
προέρχονται από το Δάγκας, ό.π., σ. 394-395, η ομαδοποίηση τους από τον γράφοντα.
34
Το μέσο γενικό ημερομίσθιο στην Ελλάδα ήταν 4,48 δραχμές το 1917, δηλαδή αντιστοιχούσαν 5,6
ημερομίσθια σε μια χρυσή λίρα Αγγλίας. Ήταν 65 δραχμές το 1930, δηλαδή αντιστοιχούσαν 5,7
ημερομίσθια σε μια χρυσή λίρα Αγγλίας. Τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και ειδικώς στη Θεσσαλονίκη
το μέσο γενικό ημερομίσθιο ήταν 63 δραχμές, ήτοι αντιστοιχούσαν 8,7 ημερομίσθια σε μια χρυσή λίρα
Αγγλίας, η οποία είχε ανέβει στις 550 δραχμές, έναντι 375 δραχμών μέχρι το 1930 και 25 δραχμών μέχρι
το 1920. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή των
υπαλλήλων και εργατών των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων ενεργηθείσα τον Σεπτέμβριον του
1930 και ημερομίσθια αυτών, Αθήναι 1940, σ. 9 και 140.
35
Αυτό προκύπτει από τον αριθμό των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που ανήλθε σε
968 το 1924, μειώθηκε σε 813 το 1925, ανήλθε πάλι σε 1.307 το 1926 και εν συνεχεία κατήλθε σε 818 το
1928 και σε 898 το 1929, οπότε και εκδηλώθηκε η διεθνής οικονομική ύφεση, με καταστρεπτικά
αποτελέσματα ια το εμπόριο. Βλ. Χριστοδούλου, ό.π., σ. 263. Ρούπα – Χεκίμογλου, ό.π., σ. 35.
36
Την λησμονημένη αυτή πτυχή στο δράμα της διεθνούς οικονομικής ύφεσης παρουσίασα στο E.
Hekimoglou, «Destruction and Reconstruction of the Class Structure in Thessaloniki (1912-1940)»,
Διεθνές συνέδριο “Θεσσαλονίκη. Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012”, Δήμος Θεσσαλονίκης, 18-21
Οκτωβρίου 2012 (πρακτικά υπό έκδοση).
37
Τα μέλη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου μειώθηκαν από 13.375 το 1929 σε
7.850 το 1935. Βλ. Χριστοδούλου, ό.π., σ. 245.
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ποινές, κυρίως για χρέη38. Το Σεπτέμβριο του 1932 το ίδιο Επιμελητήριο ζήτησε
από την κυβέρνηση να καταργήσει την προσωρινή κράτηση για τα χρέη προς το
δημόσιο, με την ελπίδα ότι «αυτό θα προαναγγείλει και την εις το μέλλον
κατάργησιν των χρεών των ιδιωτών προς ιδιώτας»39. Λόγω της αδυναμίας
πολλών επαγγελματιών να καταβάλουν ακόμη και τη συνδρομή τους στο
Επιμελητήριο, αποφασίσθηκε να υποβιβασθούν όλοι κατά μία κλάση, ώστε να
μην επέλθει νέα επιβάρυνση στα μέλη40. Ωστόσο, χιλιάδες που δεν μπορούσαν
να πληρώσουν την συνδρομή τους έχασαν τα βιβλιάρια υγείας τους, με
αποτέλεσμα η φυματίωση να κάνει θραύση μεταξύ των επαγγελματιών, πολλοί
των οποίων ήταν φτωχοί πρόσφυγες41.
Όραμα τρίτο: Η πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων για να
αντιμετωπιστεί η μεγάλη ύφεση του μεσοπολέμου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης
προσπάθησε να αντιμετωπίσει την ένταση της φτώχειας που προκάλεσε η
διεθνής ύφεση42 με την οργάνωση συσσιτίων, κυρίως για τους μαθητές και στη
συνέχεια για τις άπορες οικογένειες, καθώς επίσης και – στον περιορισμένο
βαθμό που το επέτρεπαν τα οικονομικά του – με την πραγματοποίηση δημοσίων
έργων για την απασχόληση των ανέργων43. Από το 1930 τα δημοτικά
συμβούλια της Θεσσαλονίκης προσανατολίσθηκαν στην αντίληψη ότι μόνον τα
δημόσια έργα ήταν δυνατόν να «παράσχουν εργασίαν εις τας πολυπληθείς τάξεις
των ανέργων» (Εννοείται ότι λόγος γινόταν για τα εντός της πόλεως έργα, διότι
στην περιφέρεια πραγματοποιήθηκαν μεγάλα αποξηραντικά έργα στις πεδιάδες
Θεσσαλονίκης και Σερρών-Δράμας). Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραδέχθηκε ότι
το ελληνικό κράτος λόγω των εξωτερικών δυσχερειών δεν είχε μεριμνήσει για
τη Θεσσαλονίκη και παρέπεμψε την ικανοποίηση του αιτήματος για δημόσιες
επενδύσεις στο μέλλον. Επακολούθησε η κρατική πτώχευση της 26ης Απριλίου
193244. Ένας από τους διαδόχους του Βενιζέλου στην εξουσία, ο Παναγής
Τσαλδάρης, παρέπεμψε το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο, με τη σημείωση να
ικανοποιηθεί «τω καιρώ τω δέοντι» (1934) 45. Αλλά ο καιρός ο δέων δεν έφτασε
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 19.4.192827.6.1933, συνεδρίαση 15.12.1928..
39
Αυτόθι, συνεδρίαση 23.2.1932.
40
Αυτόθι, συνεδρίαση 27.6.33.
41
Αυτόθι, συνεδρίαση 13.1.31.
42
Για την οικονομική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου, βλ. Ε. Χεκίμογλου,
«Θεσσαλονίκη 1912-1940: Οικονομικές εξελίξεις», στο Ι. Χασιώτης (επιμ.), Θεσσαλονίκη: Ιστορία και
πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 1997, τ. Ι, σ. 150-161.
43
Ε. Χεκίμογλου, Ο Νικόλαος Μάνος, ό.π., σ. 403, 498, 512, 514-517.
44
Νόμος 5422/1932.
45
Αυτόθι, 585-6.
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ποτέ. Το 1940, με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, έκλεισαν οι μισές
βιοτεχνίες ελλείψει πρώτης ύλης και μεταφορικών μέσων και 15.000 εργάτες
προστέθηκαν στους 20.000 ανέργους, σύμφωνα τουλάχιστον με επίσημες
πηγές46. Επακολούθησε η καταστροφή μεγάλου τμήματος του εγχώριου
ανθρώπινου δυναμικού στη διάρκεια της κατοχής, με την εξόντωση των
εβραίων Θεσσαλονικέων.
Όραμα τέταρτο: οι μεταπολεμικές προσδοκίες για ανοικοδόμηση. Η
ανοικοδόμηση και η αποκατάσταση της οικονομικής ζωής στη Θεσσαλονίκη
καθυστέρησε εξαιρετικά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά την εποχή
των επενδύσεων από την αμερικανική βοήθεια, η βόρεια Ελλάδα εν γένει δεν
ευνοήθηκε (αντιθέτως πλήγηκε από τις μάχες του εμφυλίου και τη δράση των
ανταρτών). Επιπλέον, το ενεργειακό και το μεταφορικό κόστος για τη
βορειοελλαδική βιομηχανία ήταν πενταπλάσιο σε σύγκριση με τη νότια Ελλάδα,
παράμερος απαγορευτική για την πρόοδο των βιομηχανικών και εμπορικών
επιχειρήσεων. Ως το 1949 τα σιδηροδρομικά και τα οδικά δίκτυα δεν είχαν
ακόμη αποκατασταθεί. Οι 20 από τις 43 γέφυρες που συνέδεαν τη Θεσσαλονίκη
με την υπόλοιπη χώρα παρέμεναν κατεστραμμένες.
Οι τοπικές ελίτ προώθησαν τότε μία σειρά αιτημάτων, κοινός
παρονομαστής των οποίων ήταν η ίση μεταχείριση με τη νότια Ελλάδα. Οι
τοπικοί, επιχειρηματικοί κυρίως, φορείς ζητούσαν διοικητικό εκσυγχρονισμό,
περιφερειακή ανακατανομή των αδειών εισαγωγής εμπορευμάτων και
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από το εξωτερικό, παροχή δανείων και στις
βορειοελλαδικές επιχειρήσεις (μόνον το 3% των δανείων της μορφής αυτής
δόθηκαν στη Μακεδονία), φορολογική εξίσωση των εγχώριων με τις αθηναϊκές
επιχειρήσεις (με τον μη υπολογισμό στον φόρο κύκλου εργασιών των
μεγαλύτερων μεταφορικών εξόδων)47. Η μείωση των περιφερειακών
ανισοτήτων και η προστασία της επαρχιακής βιομηχανίας κατέστη έτσι το κύριο
αίτημα στη δεκαετία του 1950. Το αίτημα αυτό συνδέθηκε με την αυταπάτη ότι
θα μπορούσε να προσελκυσθεί το «κρατικό ενδιαφέρον» ώστε να αρθούν οι
περιφερειακές ανισότητες48. Το 1951 η Θεσσαλονίκη είχε 217.000 κατοίκους,

Ε. Χεκίμογλου, «Η Θεσσαλονίκη του ελληνοϊταλικού πολέμου: Συσσίτια και καταφύγια»,
Θεσσαλονίκη [Επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης] 5 (1999), σ.
286-287.
47
Ε. Χεκίμογλου – Ε. Ρούπα, Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας μέσα από τις σελίδες της
“Βιομηχανικής Επιθεώρησης” 1934-1954, Αθήνα 2003, σ. 49-51, 67, 69-72, 82-90, 167.
48
Χαρακτηριστικός δείκτης ανισότητας είναι η κατά κεφαλήν καταναλισκόμενη ενέργεια. Το 1950 το
μέγεθος αυτό ήταν επταπλάσιο στην Αττική σε σύγκριση με τη Θεσσαλονίκη (292 kwh/κατά κεφαλή
έναντι 42). Το 1953 είχε γίνει οκταπλάσιο (410 kwh έναντι 49). Για να κατανοηθούν αυτοί οι αριθμοί
46
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έναντι 167.000 του 191349. Το παραγωγικό δυναμικό ανέρχονταν σε 80.000.
Από αυτούς 23.000 απασχολούνταν στη βιομηχανία50.
Το αίτημα της επιχειρηματικής elite δεν μεταβλήθηκε στη δεκαετία του
1950. Επίκεντρο ήταν τώρα η προώθηση νομοθεσίας περί προστασίας της
επαρχιακής βιομηχανίας και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιφερειακά
έργα. Η συγκέντρωση των επενδύσεων στη νότια Ελλάδα, όμως, συνέχισε να
καθιστά αδύνατη την απασχόληση από το δευτερογενή τομέα του πλεονάζοντος
εργατικού δυναμικού στη Μακεδονία, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να
καταστεί πόλη ανέργων51.
Όραμα πέμπτο: οι επενδύσεις εξωτερικού (1960-1974). Το όραμα αυτό
πραγματοποιήθηκε, με πυρήνα το συγκρότημα της Esso Pappas. Οι επενδύσεις
εξωτερικού συνοδεύτηκαν από σειρά κρατικών παρεμβάσεων για τη δημιουργία
υποδομών και οδήγησαν στη συσσώρευση βιομηχανικού κεφαλαίου στη
Θεσσαλονίκη και στον εκσυγχρονισμό της υποδομής της. Σε 70.500 έφτασαν οι
εργαζόμενοι στο δευτερογενή τομέα το 1974, έναντι 35.000 το 1958. Οι
αλλαγές στην απασχόληση μέσα σε μία γενιά ήταν θεαματικές. Στην περίοδο
1963-1969 ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα
διατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη υψηλότερος από ό,τι στην Αττική.
Ωστόσο, οι προσδοκίες από τις επενδύσεις εξωτερικού στη μεταποίηση
οδήγησαν στη διάθεση των εγχώριων πόρων για την επέκταση του
πολεοδομικού συγκροτήματος: «Πρέπει», υποστήριζε το 1965 ένας δημοτικός
σύμβουλος της Αριστεράς σε μικρό περιφερειακό δήμο της Θεσσαλονίκης με
πρόσφυγες κατοίκους, «τα ύψη των οικοδομών του Δήμου να αυξηθούν το
λιγότερο σε πέντε ορόφους, για να μπορέσει να κατοικήσει όλος αυτός ο
εργαζόμενος κόσμος που μας κατακλύζει (…) Σήμερα που ακόμη δεν άρχισαν να

σημειώνω ότι το 1953 η κατά κεφαλή κατανάλωση της Αττικής ήταν χαμηλότερη από της σημερινής
Μοζαμβίκης, ενώ της Θεσσαλονίκης χαμηλότερη από της σημερινής Αιθιοπίας. Το έτος 2010 η Ελλάδα
κατανάλωνε 5.242 kwh κατά κεφαλή. (Στοιχεία της World Bank).
49
Συνοπτική στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1954, Αθήνα 1955, σ. 10, 65, 99. Ο πληθυσμός του 1951
ήταν το αλγεβρικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης εσωτερικών μεταναστών (κυρίως από την ανατολική
Μακεδονία, από όπου έφυγαν στη διάρκεια της κατοχής για να γλιτώσουν από τις βουλγαρικές διώξεις)
μείον τους 50.000 εβραίους της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
50
Ό.π., σ. 69. Αντιθέτως, η στατιστική πληθυσμού του 1951 αναφέρει 34.698 απασχολούμενους στη
«βιομηχανία», συνυπολογίζοντας προφανώς εργοδότες και υπαλλήλους, πέραν των εργατών. Το ένα
τέταρτο των ασχολουμένων στη βιομηχανία ήταν γυναίκες. Βλ. Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής
του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. ΙΙΙ. Επαγγέλματα. Τεύχος δεύτερον, εν Αθήναις 1932,
σ. 456-7.
51
Ε. Χεκίμογλου – Ε. Ρούπα, Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας μέσα από τις σελίδες της
“Βιομηχανικής Επιθεώρησης” 1955-1984, Αθήνα 2004, σ. 22-31.
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λειτουργούν οι κολοσσιαίες γειτονικές βιομηχανίες πετροχημικών προϊόντων,
πλήθος εργαζομένων κυκλοφορεί στους δρόμους ψάχνοντας να νοικιάσει
κατοικίες. Φαντασθείτε τι θα γίνει σε ένα δύο χρόνια, αν έλθουν να εργασθούν
στην περιοχή 4-5.000 άτομα, πληθυσμός δηλαδή 20.000 με τις οικογένειές
τους…»52.
Επί είκοσι σχεδόν χρόνια (1951-1971) το πολεοδομικό συγκρότημα της
μείζονος Θεσσαλονίκης – κυρίως οι περιφερειακοί δήμοι της – απορρόφησε
ολόκληρο το πληθυσμιακό πλεόνασμα της μακεδονικής ενδοχώρας (αύξηση
πληθυσμού στην εν λόγω περίοδο 84%)53 και μεγάλο μέρος των εγχώριων
κεφαλαιακών πόρων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέκταση που
προαναφέρθηκε. Επίσης, ποσοστό 60% των νέων βιομηχανικών μονάδων που
δημιουργήθηκαν στο πολεοδομικό συγκρότημα στη δεκαπενταετία 1961-1976
εγκαταστάθηκαν στα δυτικά και στα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης54.
Όραμα έκτο: Ευρωλιμένας. Το 1975 ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη
δημιουργία «Νοτίου Ευρωλιμένος» (Southern Europort), κατά το πρότυπο και
σε αντιδιαστολή προς το Ρότερνταμ που ονομάζεται «Βόρειος Ευρωλιμένας»
(Northern Europort), δηλαδή ενός μεγάλου μεταφορικού κέντρου στα δυτικά
της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα περιλάμβανε ελεύθερη τελωνειακή βιομηχανική
ζώνη και θα καθιστούσε τη Θεσσαλονίκη «πύλη της Ευρώπης προς την Ασία και
την Αφρική». Ο ευρωλιμένας θα συνδεόταν με διώρυγα Δούναβη-ΜοράβαΑξιού, κάνοντας τη Θεσσαλονίκη εμπορικό κέντρο των παραδουνάβιων χωρών.
Τον Απρίλιο του 1978 οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας
υπέβαλαν στον ΟΗΕ αίτημα για να λάβουν τεχνική βοήθεια, ώστε να εκπονηθεί
μελέτη σκοπιμότητας για την ναυσιπλοϊκή οδό που θα συνέδεε το Αιγαίο με το
Δούναβη μέσω των ποταμών Αξιού και Μοράβα. Το αίτημα εγκρίθηκε. Στις 5
Νοεμβρίου 1977 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών για την
εκπόνηση της πρώτης φάσης της μελέτης και στη συνέχεια ανατέθηκε στο
σουηδικό τεχνικό οίκο Brokton Sult η εκπόνησή της. Η μελέτη υποβλήθηκε την
άνοιξη του 198055. Επρόκειτο για αναβίωση των οραμάτων που εξέφρασε η
ελληνική διοίκηση μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης διά στόματος
Γεωργίου Κοφινά56. Αλλά ενώ το θέμα της υδάτινης οδού Δούναβη-Αιγαίου

Ε. Χεκίμογλου, Οι Αμπελόκηποι έχουν ιστορία: Ιστορική προσέγγιση στην περιοχή Αμπελοκήπων της
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 172-173.
53
Χεκίμογλου – Ρούπα, Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας 1955-1984, σ. 14-16.
54
Χεκίμογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη, σ. 24.
55
Εφημερίδα Μακεδονία, φφ. 13.1.1977, σ. 1 και 9, 18.9.1977, σ. 12, 28.2.1979, σ. 1 και 11, 6.4.1980,
σ. 1 και 19.
56
Βλ. συνέντευξη του Γ. Κοφινά στην εφημερίδα Νέα Αλήθεια (φφ. 18, 19 και 20,4,1913).
52
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προχωρούσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προώθησαν ούτε μία προμελέτη το
ζήτημα της δημιουργίας λιμένος («Ευρωλιμένος»), παρά το προσωπικό
ενδιαφέρον του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Οι επιτροπές
που συστάθηκαν ατόνησαν ήδη από το 1977.
IV. Η φάση των διαψεύσεων
Στην περίοδο 1974-1984 η απασχόληση στον τοπικό δευτερογενή τομέα
εξακολούθησε να αυξάνεται και έφτασε σε 56.000 άτομα το 1978 (83.000 στο
σύνολο του νομού Θεσσαλονίκης) και σε 67.500 το 1984 (97.000 στο σύνολο
του νομού Θεσσαλονίκης)57. Όμως, η δημιουργία θέσεων εργασίας προήλθε από
μικρές μονάδες58 με περιορισμένο ορίζοντα ζωής. Πρέπει να επισημανθεί,
πάντως, ότι η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα παρά τη δεύτερη διεθνή ενεργειακή
κρίση, τις κρατικοποιήσεις, τη δυσμενή φορολογία των κερδών, την πτώση του
ποσοστού κέρδους και την επενδυτική ατονία που χαρακτήρισε την εποχή
εκείνη την ελληνική οικονομία59.
Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιούργησε πολλές
αδικαιολόγητες προσδοκίες, οι οποίες διαψεύσθηκαν διότι δεν είχαν σταθμιστεί
οι μακροχρόνιες συνέπειες από τη σταδιακή κατάργηση των δασμών, εξ αιτίας
της οποίας εξαφανίστηκαν ολόκληροι κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας. Στη
φάση αυτή σημειώνεται και σταδιακή αποχώρηση του ξένου κεφαλαίου. Η Esso
διέκοψε τη λειτουργία της το 198260.
Στην περίοδο από το 1984 μέχρι το 1988 οι θέσεις εργασίας στο
δευτερογενή τομέα εξακολούθησαν να αυξάνονται τόσο σε επίπεδο πόλης (6%
στην πενταετία) όσο και σε επίπεδο νομού (8% στην πενταετία), ενώ ο αριθμός
των επιχειρήσεων παρέμεινε σταθερός61. Όμως, η πλήρης εξάλειψη της
δασμολογικής προστασίας και το ανταγωνιστικό έλλειμμα της τοπικής
βιομηχανίας εκφράστηκε με υπερχρέωση και χαμηλή ή αρνητική απόδοση.

57
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας – βιοτεχνίας και εμπορίου
της 28.9.1984, τ. Ι, τεύχος Α΄, Αθήνα 1988, σ. 181, και τεύχος Β΄, Αθήνα 1988, σ. 437 . επίσης, Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας – βιοτεχνίας και εμπορίου της
30.9.1978, τ. Ι, Αθήνα 1981, σ. 216, και τόμος ΙΙ, Αθήνα 1981, σ. 82.
58
Στη Θεσσαλονίκη καταμετρήθηκαν 11.000 μονάδες το 1978 και 15.000 το 1984. Αναλογούσαν
λιγότεροι από 3 εργαζόμενοι ανά μονάδα.
59
Βλ. προχείρως Ε. Χεκίμογλου, «Οικονομία», Ιστορία των Ελλήνων, τ. 14 “Σύγχρονος Ελληνισμός”,
Αθήνα χ.χ. [2006], σ. 275-282 και 315-324.
60
Χεκίμογλου – Ρούπα, Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας 1955-1984, σ. 48.
61
ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας – βιοτεχνίας εμπορίου και άλλων υπηρεσιών της
30.9.1989, τεύχος Β΄, Αθήνα 1998, σ. 777. ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 2001, Αθήνα 2002,
σ. 274.
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Έτσι, η επέκταση της απασχόλησης ήταν υποθηκευμένη, διότι συνδέθηκε με
μείωση των οικονομιών κλίμακας όσο αύξαναν οι εισαγωγές ανταγωνιστικών
προϊόντων.
Τέλος, από το 1990 και επέκεινα σημειώνεται αρχικώς στασιμότητα και
στη συνέχεια βραδεία αποβιομηχάνιση και μείωση των θέσεων εργασίας στη
μεταποίηση62. Εφεξής τα «οράματα» των Θεσσαλονικέων αναφέρονταν
αποκλειστικώς σε έργα κατασκευής συγκοινωνιακών υποδομών και όχι στην
αύξηση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της υλικής παραγωγής. Είχε
αναβιώσει κατά κάποιο τρόπο η προβληματική του μεσοπολέμου (απασχόληση
μέσω δημοσίων έργων)63.
V. Τα υποκείμενα των «οραμάτων»
Οι αναπτυξιακές προσδοκίες εκφράζονται συνήθως από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και ιδιαίτερα τις εφημερίδες. Αλλά η δημιουργία τους θα πρέπει να
αναζητηθεί σε άλλους κύκλους. Οι δημοσιογράφοι αναπαράγουν ιδέες, δεν τις
γεννούν.
Το πρώτο όραμα στο οποίο αναφερθήκαμε, της πόλης χωρίς δασμούς,
γεννήθηκε στις τάξεις των επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα εκείνων
που ασχολούνταν με το εξωτερικό εμπόριο. Το γεγονός ότι το αίτημα
συνδέθηκε με την εβραϊκή κοινότητα οφείλεται στο ότι η τελευταία συνιστούσε
την πληθυσμιακή πλειονότητα, κατά συνέπεια και οι περισσότεροι και
παλαιότεροι μεγάλοι έμποροι ήταν εβραίοι. Η «αναγκαστική προσγείωση»
αυτού του οράματος με τη μορφή της «ελευθέρας ζώνης» οφείλεται σε έναν
προικισμένο ανώτερο δημόσιο λειτουργό, τον Γεώργιο Κοφινά, ο οποίος
συνέλαβε αμέσως τί ακριβώς ήταν εκείνο που ζητούσαν οι Θεσσαλονικείς
έμποροι, και σε έναν κορυφαίο οικονομολόγο, τον Αλέξανδρο Διομήδη, που
Η ΕΣΥΕ δεν έχει δημοσιεύσει επίσημη απογραφή για την απασχόληση στη μεταποίηση από το
1988, έτος κατά το οποίο ο ευρεθείς αριθμός των απασχολουμένων ήταν πανελλαδικώς 705.819 (246.396
στο νομό Αττικής και 106.922 στο νομό Θεσσαλονίκης). (Βλ. Στατιστική Επετηρίδα 2001, Αθήνα 2002,
σ. 273-274). Στην απογραφή πληθυσμού του 2001 κατεγράφησαν πανελλαδικώς 530.515 άτομα στη
μεταποίηση (Απογραφή πληθυσμού – κατοικιών της 18 Μαρτίου 2001, τ. ΙΙΙ τεύχος Α΄, Πειραιάς 2007, σ.
45), εκ των οποίων 232.940 στην Αττική και 83.606 στον νομό Θεσσαλονίκης (ό.π., σ. 49 και 129). Αν
και οι μέθοδοι για τις απογραφές καταστημάτων και για τη γενική απογραφή πληθυσμού διαφέρουν και
τα αποτελέσματά τους δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, ωστόσο η αντιπαραβολή τους ως τάξη μεγεθών είναι
θεμιτή και δίδει μείωση 33%, δηλαδή απώλεια 170.000 θέσεων εργασίας στη μεταποίηση πανελλαδικώς
από το 1988 ως το 2001. Στην Αττική η μείωση ήταν της τάξης του 5% και στη Θεσσαλονίκη του 21%.
Η απώλεια αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία από τη φαινομενική, αν ληφθεί υπόψη ότι μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του 1980 ο αριθμός των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση αύξανε συνεχώς.
63
Δεν συμπεριλαμβάνω στα «οράματα» τις πρόσφατες ρητορικές περί «Θεσσαλονίκης πύλης των
Βαλκανίων», οι οποίες δεν εδράζονται ούτε καν σε υποτυπώδη σχήματα προπαγάνδας.
62
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ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών. Στη συνέχεια, το ελληνικό κράτος υιοθέτησε
και πραγματοποίησε το αίτημα της ελευθέρας ζώνης με τον νόμο 390/191464,
την οποία οριοθέτησε γεωγραφικώς με το Β.Δ. 21/28.9.1915. Οι πολεμικές
περιπέτειες που μεσολάβησαν είχαν ως αποτέλεσμα να παγώσει το θέμα μέχρι
τη διετία 1923-1924, οπότε και εκδόθηκε το κανονιστικό διάταγμα για να
συσταθεί η Ελευθέρα Ζώνη, η οποία άρχισε τις εργασίες της από την 19η
Οκτωβρίου 192565.
Το δεύτερο όραμα, εκείνο της αποκατάστασης των προσφύγων, ήταν
συλλογικό. Γεννήθηκε και προωθήθηκε από τις εξήντα περίπου προσφυγικές
οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στη δεκαετία του
1920. Και στην περίπτωση αυτή το κύριο βάρος έπεσε στους κρατικούς
μηχανισμούς. Η σχετική με την αποκατάσταση των προσφύγων δράση που
εκτυλίχθηκε στο επίπεδο της μικροϊστορίας δεν έχει μελετηθεί και είναι
πράγματι πολύ δύσκολο να μελετηθεί, διότι χαρακτηρίζεται από πολλές και
αντιφατικές εκφάνσεις.
Το τρίτο όραμα, για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων,
εκφράστηκε στους κόλπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στην περίοδο
του μεσοπολέμου ήταν ο συντονιστής του πολιτικού λόγου και ο άμεσος
αποδέκτης των κοινωνικών πιέσεων και αιτημάτων σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει,
όμως, να σημειωθεί ότι, εξαιτίας του εκλογικού συστήματος, σπανίως η
πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου συνέπλεε πολιτικώς με τον εκάστοτε
δήμαρχο. Έτσι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπήρξε κατά το μεσοπόλεμο
περισσότερο πεδίο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων και
λιγότερο αποτελεσματικός μηχανισμός αντιμετώπισης προβλημάτων66.
Σε αντίθεση προς τα προπολεμικά δεδομένα, τα πρόσωπα και οι πολιτικές
παρατάξεις που έλεγχαν το δήμο μετά τον πόλεμο υστερούσαν στη δυνατότητα
έκφρασης και μεταφοράς των τοπικών αιτημάτων λόγω του έμμεσου εκλογικού
συστήματος και της πολιτικής τους τοποθέτησης67. Γι’ αυτό το τέταρτο και τα
ΦΕΚ Α΄ 342/22.11.1914, νόμος περί Ελευθέρας Ζώνης.
Οργανισμός Ελευθέρας Ζώνης και Λιμένος Θεσσαλονίκης, Ο Λιμήν της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη
1925-1960, Θεσσαλονίκη, χ.χ. [1961], σ. 23-25. Για το ζήτημα της Σερβικής Ελευθέρας Ζώνης (που
διέφερε από την Ελευθέρα Ζώνη) βλ. τώρα τη διδακτορική διατριβή Α. Κούλας, Γιουγκοσλαβικές σχέσεις
από το 1923 έως το 1928, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2007. Αναρτημένη
στο http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/190201.
66
Η αντίθεση «γηγενών» και «προσφύγων» υπήρξε κυρίαρχη στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν
από το 1912 μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1925, 1929 και 1934). Βλ. Χεκίμογλου, Νικόλαος Μάνος,
ό.π.
67
Το εκλογικό σύστημα που ίσχυσε στις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές (1951) προέβλεπε ότι αν
κανένας υποψήφιος δεν αποσπούσε την πλειοψηφία στο «δημαρχαιρεσιακό» σώμα (τακτικοί και
64
65
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μεταπολεμικά αιτήματα εκφράστηκαν κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο
της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνεργάστηκε με τους θεσμικούς φορείς της πόλης
και στη διατύπωση αιτημάτων αρνητικού χαρακτήρα, όπως η ματαίωση της
ανάθεσης των αστικών συγκοινωνιών σε συνεταιρισμό λεωφορειούχων (1957)
και στην ίδρυση διεθνούς έκθεσης στην Αθήνα προκειμένου να μη θιγεί η
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (1959).
Η πραγματοποίηση επενδύσεων από το εξωτερικό στη δεκαετία του 1960
είναι το πλέον ενδιαφέρον από τα οράματα που εκφράστηκαν, διότι αρχικώς
καταπολεμήθηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή – με κίνδυνο να ματαιωθεί –
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε μέχρι υπερβολής από εκείνους που το είχαν
καταπολεμήσει68. Ήταν προϊόν της επίδρασης ενός εξωγενούς παράγοντα, στην
οποία ο τοπικός πληθυσμός ανταποκρίθηκε με ένταση της οικοδομικής
δραστηριότητας για την παραγωγή κατοικίας. Αυτή λειτούργησε σπειροειδώς
διότι δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας στον οικοδομικό τομέα και άρα
προσέλκυσε νέους εσωτερικούς μετανάστες και πρόσθετη ζήτηση κατοικίας.
Το κοινό στοιχείο, ωστόσο, όλων των «οραμάτων» ήταν η επίκληση της
κρατικής οικονομικής παρέμβασης και δημόσιου σχεδιασμού. Οι τοπικές elites
εξέφρασαν στην πραγματικότητα ένα ενιαίο διαχρονικό αίτημα: το ελληνικό
κράτος να διαθέσει πόρους και διοικητική ενέργεια για την ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας. Ουσιαστικά, τα «οράματα» αφορούσαν τις σχέσεις των
τοπικών elites και ειδικώς των επιχειρηματιών με το ελληνικό κράτος, σχέσεις
που αφορούν και το δικό τους ρόλο. Άλλωστε, ο ρόλος τον οποίον
διαδραμάτισαν οι τοπικές elites στο σχηματισμό της σύγχρονης Θεσσαλονίκης
συνιστά το αφανές ιστοριογραφικό πρόβλημα που προβάλλει πίσω από τα
«οράματά» τους.

αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι) τότε δήμαρχος θα διοριζόταν ο δημοτικός σύμβουλος που είχε
συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς σε αναλογία προς τον αριθμό ψήφων στο διαμέρισμα που
εξελέγη. Περισσότερους σταυρούς εν αναλογία προς τις ψήφους είχε συγκεντρώσει η ιατρός Αρίστη
Παγιατάκη, η οποία όμως βάσει του ισχύοντος νόμου αποκλείσθηκε από το δημαρχιακό αξίωμα λόγω
του φύλου της. (Ας σημειωθεί ότι οι δημοτικές εκλογές του 1951 ήταν οι πρώτες στις οποίες ψήφισαν
υποχρεωτικώς και οι γυναίκες). Η επακόλουθη εκλογή ως δημάρχου του ποτοποιού Παντελή Πετρακάκη
ισοδυναμούσε έτσι με τυχαίο γεγονός. Στις επόμενες δημοτικές εκλογές εξελέγησαν δήμαρχοι και
δημοτικές διοικήσεις πολιτικώς αντίπαλοι των διαδοχικών κυβερνήσεων Συναγερμού και ΕΡΕ, δηλαδή ο
Μηνάς Πατρίκιος με την υποστήριξη της ΕΔΑ (1954) και ο Ιωάννης Παπαηλιάκης που υποστηρίχθηκε
από το Κόμμα Φιλελευθέρων και την ΕΔΑ (1959). Σε αμφότερες τις εκλογές ο λόγος ήταν εξόχως
πολιτικός και το εμφυλιοπολεμικό κλίμα νωπό.
68
Μετά τις ανατρεπτικές μεταβολές που επήλθαν στην κεντρική πολιτική σκηνή τις εκλογές του
Νοεμβρίου 1963.
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Ελεσθέριος Λ. Βέηζιος
Λιποηάκηες ηοσ βενεηικού ζηραηού ζηην Ήπειρο καηά ηη διάρκεια ηοσ 18οσ
αιώνα

Η βελεηηθή δηνίθεζε γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηεο αλάγθεο ζηηο θηήζεηο ηεο
ζηελ Αλαηνιή ρξεζηκνπνηνχζε θπξίσο κηζζνθφξνπο1. Απηνί ζπλήζσο ήηαλ
Βαιθάληνη πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ ηε Γαικαηία θαη Αιβαλία, αιιά θαη άιινη
Δπξσπαίνη δηαθφξσλ εζληθνηήησλ (Γάιινη, Γεξκαλνί, Ιζπαλνί θ.ά.). Απφ
ειιεληθήο πιεπξάο νλνκαζηνί κηζζνθφξνη ππήξμαλ νη stradioti2, πνπ άξρηζαλ λα
θαηαθεχγνπλ ζηελ ππεξεζία ησλ πεδηθψλ βελεηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηηο αξρέο
θαη ηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα, ελψ νη Έιιελεο δε ζηακάηεζαλ πνηέ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζην βελεηηθφ λαπηηθφ. Βέβαηα, παξάιιεια κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ κηζζνθφξσλ, ε Βελεηία γηα ηε θχιαμε ησλ θηήζεσλ ηεο
είρε επηβάιεη ηε ζπγθξφηεζε ζηξαηησηηθψλ επηθνπξηθψλ ζσκάησλ απφ
εληφπηνπο άκηζζνπο πνιηηνθχιαθεο ή ζηξαηνζχιιεθηνπο ή ηζέξληδεο (cernidi) ή
νξληηλάληζεο (ordinanze), πνπ θάπνηε απαιιάζζνληαλ απφ θφξνπο θαη
αγγαξείεο ή απνθηνχζαλ άιινπ είδνπο πξνλφκηα (privilegiati)3. Πνηέ φκσο νη
πνιηηνθχιαθεο δελ είραλ ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε θαη κφλν ζε ηδηαίηεξα
1
Γηα ηε βελεηηθή ζηξαηησηηθή νξγάλσζε βι. E. Concina, Le trionfanti et invittissime armate venete. Le
milizie della Serenissima dal XVIo al XVIIIo secolo, Venezia 1972. Γηα ηελ επξσπατθή γεληθφηεξα
ζηξαηησηηθή νξγάλσζε βι. M. Howard, War in European History, Oxford 1976. Γηα Δπηαλήζηνπο
κηζζνθφξνπο ζηε Βελεηία βι. Γ. Πινπκίδεο, «Δπηαλήζηνη Μηζζνθφξνη ζηε Βελεηία ηνλ 18 ν αηψλα»,
Κεθαιιεληαθά Χξνληθά 5 (1986), ζ. 128-148. ην Κξαηηθφ Αξρείν ηεο Βελεηίαο θαη ζηε ζεηξά
Inquisitorato ai pubblici ruoli ππάξρνπλ θάθεινη πνπ αθνξνχλ ηνπο κηζζνθφξνπο. Δπίζεο γηα ηνπο
κηζζνθφξνπο ηνπ βελεηηθνχ ζηξαηνχ βι. ηελ εξγαζία E. Mastellotto, Il fondo “Milizie della repubblica
veneta”. Archivio di Stato di Padova. Inventario e ricerche, Padova 1980.
2
Δηδηθή κνλνγξαθία γηα ηνπο stradioti κε ελδηαθέξνπζεο, αιιά θάπνηε ζπδεηήζηκεο, απφςεηο θαη κε
πνιιέο παξεθβάζεηο έγξαςε ν Κ. άζαο (Έιιελεο Σηξαηηώηαη ελ ηε Γύζεη θαη αλαγέλλεζηο ηεο ειιεληθήο
ηαθηηθήο, ελ Αζήλαηο 1885, επαλέθδ. 1986). Μηα πεξηπησζηαθή, αιιά ππεχζπλα ηεθκεξησκέλε,
ελεκέξσζε πάλσ ζην κεγάιν δήηεκα ησλ Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ stradioti παξέρεη ην βηβιίν ηνπ Ι. Κ.
Υαζηψηε, Οη Έιιελεο ζηηο παξακνλέο ηεο Ναπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ – Δθθιήζεηο, επαλαζηαηηθέο θηλήζεηο
θαη εμεγέξζεηο ζηελ ειιεληθή Χεξζόλεζν από ηηο παξακνλέο σο ην ηέινο ηνπ θππξηαθνύ πνιέκνπ (15681571), Θεζζαινλίθε 1970, ζ. 194-212. Δπίζεο βι. Ι. Γ. Φαξάο, Ο ζεζκόο ηεο πνιηηνθπιαθήο ζηηο
βελεηηθέο θηήζεηο ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ (16νο-18νο αη.), Θεζζαινλίθε 1988, ζ. 23-24 φπνπ θαη ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία (ππνζ. 16)˙ Δ. Βέηζηνο, «Έιιελεο θαη Αιβαλνί ζηξαηηψηεο (Stradioti ή Estradiotes) ζηελ
ππεξεζία ησλ εγεκφλσλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο απφ ηνλ 15ν έσο ηνλ 17ν αηψλα», Ηπεηξσηηθή Δηαηξεία
(Γειηίνλ Πλεπκαηηθήο Δλεκεξψζεσο – Γηκεληαία Έθδνζε ηεο Οκψλπκεο Δηαηξείαο) 290 (ΙαλνπάξηνοΦεβξνπάξηνο 2005), ζ. 27-31.
3
Γηα ην ζεζκφ ηεο πνιηηνθπιαθήο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν βι. πεξηζζφηεξα ζηελ ελδηαθέξνπζα κειέηε
ηνπ Ι. Γ. Φαξά, Ο ζεζκόο ηεο πνιηηνθπιαθήο ζηηο βελεηηθέο θηήζεηο ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ (16 νο-18νο αη.),
Θεζζαινλίθε 1988.
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θξίζηκεο πεξηζηάζεηο (φπσο θαηά ηνλ ηξίην ηνπξθνβελεηηθφ πφιεκν ηνπ 16νπ
αη.) επέδεημαλ θάπνην δήιν. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ην βελεηηθφ θξάηνο
(φπσο θαη ηα άιια επξσπατθά) δηαηεξνχζε κηζζνθνξηθά ζψκαηα, κε
επαγγεικαηηθή ζηξαηησηηθή λννηξνπία4. Απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αη. ηα ζψκαηα
απηά είραλ γίλεη ηδηαίηεξα αλαγθαία, θαζψο ηα φξηα ηνπ θξάηνπο είραλ
ζπξξηθλσζεί, νη Βελεηνί πνιίηεο απέθεπγαλ ηε ζηξαηνινγία θαη νη ηηαιηθνί
πφιεκνη ήηαλ ζπρλνί.
Μεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Passarowitz (ή Požarevac) 17185 ε Βελεηία γηα ηε
θχιαμε ησλ Δπηαλήζσλ, αιιά θαη ησλ θηήζεψλ ηεο ζηελ Ήπεηξν,
εμαθνινπζνχζε λα ρξεζηκνπνηεί κηζζνθφξνπο. Έλα απφ ηα βαζηθά θέληξα
ζηξαηνινγίαο κηζζνθφξσλ ήηαλ ε Κέξθπξα. Δθεί εμεηάδνληαλ εζεινληέο
άλδξεο, φπσο Βελεηνί ππήθννη, Γαικαηνί, Αιβαλνί, αιιά θαη άιινη μέλνη, 1835 εηψλ κε θάπνην αλάζηεκα θαη πγεία, ρσξίο θάπνηα θαηαδίθε θαη, αθνχ
γηλφηαλ ε επηινγή, ζηε ζπλέρεηα ππέγξαθαλ ην έγγξαθν ηεο εθνχζηαο
θαηάηαμήο ηνπο. εκαληηθφ κέξνο, επίζεο, ησλ κηζζνθφξσλ πνπ ππεξεηνχζαλ
ζηνλ βελεηηθφ ζηξαηφ πξνεξρφηαλ απφ αηρκαιψηνπο πνιέκνπ, πνπ
εμαγνξάδνληαλ απφ ηνπο Βελεηνχο, γηα λα ππεξεηήζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο
δπλάκεηο6. Χζηφζν κεγάιν κέξνο ησλ κηζζνθφξσλ πνπ ζηξαηνινγνχζαλ νη

4
Σν βελεηηθφ πεδηθφ δηαθξηλφηαλ ζε ηξία κέξε, αλάινγα κε ηελ θαηαγσγή ησλ ζηξαηησηψλ (fanti):
Ιηαινί, ππεξπφληηνη (oltramarini) θαη βφξεηνη (oltramontani). Η (εζληθή) θαηαγσγή απνηεινχζε θξηηήξην
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ επηκέξνπο ζσκάησλ, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηελ
ςπρνινγηθή «αζθάιεηα» ησλ ζηξαηησηψλ. Η Βελεηία είρε πξνγξακκαηίζεη έληεθα ηάγκαηα ππεξπφληησλ,
πνπ θαηά ηνλ 18ν αη. βξίζθνληαλ ζηε βελεηηθή ελδνρψξα, ζηε Γαικαηία ή ζηα Δπηάλεζα. Ο κεληαίνο
κηζζφο ηνπ απινχ ζηξαηηψηε έθηαλε κφιηο ηα πέληε δνπθάηα (30 ιίξεο), ελψ ησλ βαζκνθφξσλ ήηαλ: ηνπ
caporale 6 δνπθάηα, ηνπ sergente 8 δνπθάηα, ηνπ alfiere 10 δνπθάηα, ηνπ tenente 14 δνπθάηα, ηνπ
capitano 25 δνπθάηα θαη ηνπ maggiore 30 δνπθάηα. Έιιελεο ηππείο θαηά ηνλ 18ν αη. δελ ζπλαληνχκε,
φπσο θαη δελ ππάξρνπλ άιινη αλαηνιίηεο, κε ηνπξθηθή ή ζπξηαθή πξνέιεπζε, νη ιεγφκελνη turcopoliˑ βι.
ζρεηηθά Γ. Πινπκίδεο, φ.π., ζ. 128-129.
5
Η ζπλζήθε ηνπ Passarowitz ππνγξάθεθε ζηηο 21 Ινπιίνπ 1718 απφ ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Απζηξίαο
Κάξνιν Σ΄ θαη ην ζνπιηάλν Αρκέη Γ΄. Η νκψλπκε εκπνξηθή ζπλζήθε ππνγξάθεθε ιίγεο κέξεο
αξγφηεξα, ζηηο 27 Ινπιίνπ. ρεηηθά βι. V. Bianchi, Istorica relazione della Pace di Posaroviz, Padova
1719, ζ. 169-214 θαη 222-236˙ Raccolta dei Trattati e delle principali convenzioni concernenti il
commercio e la navigatione dei sudditi Austriaci negli stati della Porta Ottomana, Βηέλλε 1844, ζ. 4-32˙
G. Noradounghian, Recueil d’ actes internationaux de l’ Empire Ottoman, η. 1 (1300-1789), Paris 1897,
No 19, Traité de paix avec l’ Autriche, ζ. 208-216 θαη Νν 20, Traité de commerce et de navigation avec l’
Autriche ζ. 220-227˙ I. de Testa, Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les Puissances
étrangères, η. 9 (Autriche), Paris 1898, ζ. 73-89˙ Γ. Υαηδφπνπινο, Ο ηειεπηαίνο Βελεην-Οζσκαληθόο
πόιεκνο 1714-1718, Αζήλα 2002 (Μεηάθξαζε απφ ηε γαιιηθή ηνπ πξσηνηχπνπ κε ηίηιν: La dernière
guerre entre la République de Venise et l’ Empire Ottoman (1714-1718), Montréal 1999 ), ζ. 456-481.
6
Ο πξφμελνο ηεο Γαιιίαο ζηελ Άξηα G. Dubroca (1705-1724) αλαθέξεη φηη ζηηο βελεηηθέο δπλάκεηο
ηεο Λεπθάδαο, ηεο Κεθαινληάο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ ππεξεηνχζαλ πεξίπνπ 8.000 (ππεξβνιηθφο κάιινλ
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Βελεηνί νθεηιφηαλ ζηε βελεηηθή πξνπαγάλδα. Σν βαζηθφηεξν επηρείξεκα ησλ
Βελεηψλ ήηαλ νη ππνζρέζεηο γηα πινπζηνπάξνρεο ακνηβέο7. Αθφκε ππφζρνληαλ
βαζκνχο θαη αμηψκαηα ζηνπο μέλνπο πνπ θαηαηάζζνληαλ ζην ζηξαηφ ή ηηο
γαιέξεο ηνπο. Οη Βελεηνί, σζηφζν, πνιχ ιίγεο απφ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο
πξαγκαηνπνηνχζαλ. Γηα ην ιφγν απηφλ, ήηαλ ζπρλέο νη ιηπνηαμίεο μέλσλ απφ ηηο
ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ ηεο Γαιελνηάηεο. Παξ’ φιεο ηηο
πξνθπιάμεηο ησλ Βελεηψλ, νη ιηπνηάθηεο απηνί έβξηζθαλ ηνλ ηξφπν λα
πεξάζνπλ απφ ηα Δπηάλεζα ζηελ απέλαληη επεηξσηηθή γε αλαδεηψληαο
θαιχηεξε ηχρε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα ε Άξηα ππήξμε έδξα βελεηηθψλ
πξνμεληθψλ αξρψλ8. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ίδξπζεο ηνπ βελεηηθνχ
πξνμελείνπ ζηελ πφιε ήηαλ ε επηζήκαλζε, ε πεξηζπιινγή, ε πεξίζαιςε θαη ε
επαλέληαμε ησλ ιηπνηαθηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ ηεο Γαιελφηαηεο
Γεκνθξαηίαο. ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο (commissioni)9 πνπ
αλαιάκβαλαλ νη πξφμελνη ηεο Άξηαο ππήξρε ζρεηηθφ άξζξν γηα ην ζέκα ησλ
ιηπνηαθηψλ. ην άξζξν 12 γηα παξάδεηγκα ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηέζεθαλ
ζηνλ ππνπξφμελν Φξαγθίζθν Πάγθαιν10 ζηα 1774 αλαθέξεηαη φηη απηφο φθεηιε
λα πεξηζπιιέγεη φινπο εθείλνπο πνπ ιηπνηαθηνχζαλ απφ ηνλ βελεηηθφ ζηξαηφ
θαη έθηαλαλ ζηα κέξε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ππνπξνμελείνπ, λα κελ επηηξέπεη
ηελ εμαγνξά ηνπο απφ θάπνην άιιν θξάηνο θαη λα θξνληίδεη ψζηε λα ζηαινχλ
πίζσ ζηηο βελεηηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχζαλ11. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα φζα
αλέθεξε ν ππνπξφμελνο Marin De Luna12 ζε επηζηνιή ηνπ ζηα 1761 ζηνλ
έθηαθην πξνβιεπηή ηεο Λεπθάδαο Vicenzo Balbi ζρεηηθά κε δχν ιηπνηάθηεο ηνπ
βελεηηθνχ ζηξαηνχ πνπ έθζαζαλ ζηελ Άξηα: «Πεξηπιαλώκελνη ζ’ απηή ηελ
επηθίλδπλε ρώξα ζε πνιύ άζιηα θαηάζηαζε δπν ζηξαηηώηεο νλόκαηη ν έλαο Martin
Franich θαη Giure Tot θαη έρνληαο ην δηθό κνπ αθνζησκέλν πξόζσπν ην
ν αξηζκφο) Γάιινη ζηξαηηψηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ εμαγνξά αηρκαιψησλ, βι. Γ. ηνξφθαο, Τν
Γαιιηθό Πξνμελείν ηεο Άξηαο (1702-1729), Ισάλληλα 1981, ζ. 406, ππνζ. 2.
7
Ο πξφμελνο ηεο Γαιιίαο ζηελ Άξηα G. Dubroca αλαθέξεη φηη νη Βελεηνί ππφζρνληαλ κηζζφ 200
δνπθάηα ηνλ κήλα (!) ζε φζνπο έκπαηλαλ ζηελ ππεξεζία ηνπο, ελψ ηειηθά ε απνδεκίσζή ηνπο ήηαλ
κεδεληθή, βι. Γ. ηνξφθαο, φ.π., ζ. 406, ππνζ. 3.
8
Γηα ην βελεηηθφ πξνμελείν ηεο Άξηαο πεξηζζφηεξα βι. Δ. Βέηζηνο, Η δηπισκαηηθή θαη νηθνλνκηθή
παξνπζία ησλ Βελεηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο θαηά ηνλ 18ν αηώλα, Θεζζαινλίθε 2007.
9
Γεληθά γηα ηηο commissioni βι. Ire debeas in rettorem Caneae. Η εληνιή ηνπ δόγε Βελεηίαο πξνο ηνλ
ξέθηνξα Χαλίσλ1589, έθδνζε Υ. Α. Μαιηέδνπ, Βελεηία 2002, ζ. 11-13, 36.
10
Γηα ηνλ ππνπξφμελν ηεο Βελεηίαο ζηελ Άξηα Φ. Πάγθαιν πεξηζζφηεξα βι. Δ. Βέηζηνο, φ.π., ζ. 8285.
11
Βι. Παξάξηεκα: Έγγξαθν 1.
12
Γηα ηνλ ππνπξφμελν ηεο Βελεηίαο ζηελ Άξηα Marin De Luna πεξηζζφηεξα βι. Δ. Βέηζηνο, φ.π., ζ.
72-77.

46

Λιποτάκτεσ του βενετικοφ ςτρατοφ
ελδηαθέξνλ λα ζώδεη ηέηνηα άηνκα από απηά ηα βάξβαξα κέξε θάζε θνξά, πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα αλεπξεζνύλ, ζε εθηέιεζε ηεο δεκόζηαο εληνιήο από ηα εμνρόηαηα
αμηώκαηα ηεο Βελεηίαο. Καηόξζσζα λα πείζσ ηνπο πξναλαθεξζέληεο δπν
ζηξαηηώηεο λα επαλέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ ιαηξεπηνύ Πξηγθηπάηνπ θαη ππό ην
έλδνμν έκβιεκα ηνπ δηθνύ καο πξνζηάηε Αγίνπ Μάξθνπ ζην ιόρν ηνπ ινραγνύ
Zerzi Arnerich θαη όρη ζε άιιν ιόρν, ή νπνπδήπνηε αιινύ»13. ε άιιε επηζηνιή
ζπλερίδεη γηα ην ίδην ζέκα: «Γλσξίδνληαο όηη ε επηείθεηα ηνπ Γαιελόηαηνπ
Πξίγθηπα ραξίδεη ηε ζπγρώξεζε ζε εθείλνπο ηνπο ιηπνηάθηεο, πνπ κεηαλνεκέλνη
ζειεκαηηθά αλαδεηνύλ, ζπλνδεπόκελνη από δηθέο καο επηζηνιέο ζπγρώξεζεο, λα
επηζηξέςνπλ ζηελ ηηκή ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο. Έηζη δώζηε επίζεο ζε κέλα,
ηαπεηλόηαην ππεξέηε, ην ζάξξνο λα ζαο παξνπζηάζσ κε δεκόζηα πίζηε δπν Schiavoni
(Γαικαηνί ζηξαηηώηεο ζηελ ππεξεζία ηεο Βελεηίαο) πνπ ιηπνηάθηεζαλ από ηηο ηάμεηο
ηνπ βελεηηθνύ ζηξαηνύ, ν έλαο νλνκαδόκελνο Martin Franich θαη ν άιινο Giure Tot.
Τνπο έδσζα ην ιόγν κνπ κε όξθν όηη ζα ζπγρσξεζνύλ θαη όηη δε ζα ηηκσξεζνύλ, θαη
ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ ζηνλ αξρηθό ηνπο βαζκό θαη έηζη είκαη ζίγνπξνο όηη ε επηείθεηα
ηεο δηθήο ζαο εμνρόηεηαο δε ζα κε θάλεη λα θαίλνκαη όηη αζεηώ ηηο ππνζρέζεηο κνπ, γηα λα
ελζαξξπλζνύλ επίζεο θαη άιινη θαη λα πηζηέςνπλ ζηα δηθά κνπ επηρεηξήκαηα. Έηζη ζα
έρεη πάληα ηε δπλαηόηεηα ε δηθή ζαο εμνρόηεηα λα καδέςεη θνληά ζηνλ Θεό απηά ηα
πξνβαηάθηα πνπ ράζεθαλ αλάκεζα ζηνπο ιύθνπο κε θαζεκεξηλό θίλδπλν λα
ράζνπλ θαη ηελ ςπρή θαη ην ζώκα, όπσο ζε ηόζνπο πεηζκαηάξεδεο δπζηπρώο
ζπκβαίλεη»14.
Ιδηαίηεξα πξνβιήκαηα πξνθαινχζαλ νη ιηπνηαμίεο ζηηο ηάμεηο ηνπ λαπηηθνχ
ηεο Βελεηίαο. Οη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αιιά θαη νη δηαθσλίεο κε ηνλ
θαπεηάλην ή κε θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο15, νδεγνχζαλ ζε
ιηπνηαμίεο, ηηο νπνίεο ελίζρπε θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ εχθνιε ε επηβίβαζε ζε
άιιν πινίν, ιφγσ ησλ πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ πξνζέθεξαλ ηα πνιιά
επίλεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδνο. Έπεηηα, απφ ηα ιηκάληα απηά ήηαλ εχθνιε ε
δηαθπγή ησλ λαπηψλ δηα μεξάο, φπσο θαη ην κπαξθάξηζκα απφ θάπνην απφκεξν
ιηκάλη ησλ αθηψλ ηεο πεξηνρήο. Η αιιαγή σζηφζν ζηε ζχλζεζε ησλ
πιεξσκάησλ, αθφκε θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη
απφ ην καθξνρξφλην ηνπ ηαμηδηνχ, πνπ ιφγσ ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο
πξνθαινχζε, εθηφο απφ ηα θαηλφκελα ιηπνηαμίαο, αζζέλεηεο, αθφκε θαη
ζαλάηνπο. Γελ κπνξεί επίζεο λα αγλνεζεί φηη ζε έλα δξνκνιφγην πνπ

Βι. Παξάξηεκα: Έγγξαθν 3.
Βι. Παξάξηεκα: Έγγξαθν 4.
15
A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 743, ρ.α., 11 Ινπιίνπ 1758.
13
14
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πεξηιάκβαλε πνιινχο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο, ήηαλ επφκελν απηνί λα
ιεηηνπξγνχλ σο δέιεαξ γηα ην ηαιαηπσξεκέλν πιήξσκα ιφγσ ησλ πνιιψλ
επθαηξηψλ πνπ παξείραλ θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, αιιά αθφκε θαη ζηνλ ηνκέα
ησλ θάζε είδνπο απνιαχζεσλ. Απνηέιεζκα ησλ ιηπνηαμηψλ ήηαλ ε αδπλακία
ησλ θαπεηάλησλ λα εθηειέζνπλ ην ηαμίδη ηνπο, αθνχ δε ζπκπιήξσλαλ ηνλ
απαξαίηεην αξηζκφ λαπηψλ, εθφζνλ θάπνηνη εγθαηέιεηπαλ ην πινίν γηα
θαιχηεξνπο φξνπο δσήο, κηζζνχ ή ζπλζεθψλ δνπιεηάο16. Άιινηε νη λαχηεο
ιηπνηαθηνχζαλ δειεαδφκελνη απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, πνπ ήζειαλ λα ηνπο
επηζηξαηεχζνπλ ζην νζσκαληθφ λαπηηθφ, ιφγσ ηεο λαπηηθήο ηνπο πείξαο. ε
πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ αλαθεξφηαλ πεξίπησζε ιηπνηαμίαο, νη πξνμεληθέο αξρέο
ηεο Άξηαο φθεηιαλ λα επηιεθζνχλ ηνπ ζέκαηνο, λα εληνπίζνπλ ηνπο ιηπνηάθηεο
θαη λα θξνληίζνπλ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο. Σν κφλν ζεκαληηθφ πξφβιεκα
ζηε δηαδηθαζία απηή ήηαλ ην νηθνλνκηθφ, θαζψο ε ζπληήξεζε θαη ε κεηαθνξά
ηνπ θάζε ιηπνηάθηε απαηηνχζε θάπνηα έμνδα, πνπ, φπσο ήηαλ θπζηθφ,
επηβάξπλαλ ηνλ ηζρλφ πξνυπνινγηζκφ ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ. Η Γαιελφηαηε
Γεκνθξαηία, ηέινο, γηα λα εμαιείςεη ηα θαηλφκελα απεηζαξρίαο θαη ιηπνηαμίαο
ησλ πιεξσκάησλ, εμέδσζε ζηα 1786 ηνλ Ναπηηθφ Κψδηθα (Codice di Marina),
πνπ ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζα επέθεξε θαη ηελ αλάινγε ηηκσξία17. Έηζη
νη βελεηηθέο αξρέο ππνιφγηδαλ φηη αθελφο ζα εμέιηπε ην θαηλφκελν ηεο
ιηπνηαμίαο θαη αθεηέξνπ ζα ηθαλνπνηνχληαλ νη θαπεηάληνη, πνπ δεηνχζαλ
επίκνλα ηε ιήςε απζηεξφηεξσλ κέηξσλ γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Η
εηζαγσγή ηνπ Κψδηθα απηνχ ζεσξήζεθε αλαγθαία, επεηδή νη απζαηξεζίεο ησλ
πιεξσκάησλ έθζαζαλ ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε ε εγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ,
αθφκε θαη ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο, λα ζεσξείηαη πηζαλή18.
Οη Γάιινη, νη νπνίνη είραλ ηδξχζεη θαη απηνί πξνμελείν ζηελ Άξηα ζηα
170219, θαηεγνξήζεθαλ πνιιέο θνξέο απφ ηηο βελεηηθέο αξρέο φηη ππνθηλνχζαλ
ιηπνηαμίεο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηνπο Βελεηνχο ηεο πεξηνρήο. ηα 1706
ν γεληθφο πξνβιεπηήο ηεο ζάιαζζαο Francesco Grimani αλέθεξε ζε επηζηνιή
ηνπ ζην δφγε: «Οη δηαθπγέο ζηξαηησηώλ πξνο ηελ απέλαληη ζηεξηά δελ είλαη
ζπάληεο. Οθείινληαη πξνθαλώο ζηνλ επκεηάβιεην ραξαθηήξα ησλ αλδξώλ, πνπ
λνκίδνπλ όηη, όηαλ κεηαβνύλ θαη θαηαηαρζνύλ ζηελ ππεξεζία άιισλ θξαηώλ, ζα
A.S.V., φ.π., 5 Ιαλνπαξίνπ 1777.
A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Serie (Consoli), Diversorum, b. 632, ρ.α., 30 Ννεκβξίνπ
1793.
18
Βι. F. Lane, Venice – A Maritime Republic, Baltimore and London 1973, ζ. 420˙ Μ. Αζαλαζηάδνπ,
Δκπνξηθέο ζρέζεηο Θεζζαινλίθεο – Βελεηίαο θαηά ηνλ 18ν αηώλα, Θεζζαινλίθε 2006, ζζ. 303-305.
19
Γηα ην γαιιηθφ πξνμελείν ηεο Άξηαο βι. Γ. ηνξφθαο, Τν Γαιιηθό Πξνμελείν ηεο Άξηαο (1702-1729),
Ισάλληλα 1981.
16
17
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βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. Δίλαη θαη ε κηθξή απόζηαζε πνπ καο
ρσξίδεη θαη ε επθαηξία πνπ ηόζα πινία πεγαηλνέξρνληαη. Δμάιινπ ε πξόζπκε
θηινμελία, πνπ βξίζθνπλ απηνί πνπ ιηπνηαθηνύλ, από ην Γάιιν πξόμελν ηεο Άξηαο
βνεζά ζε ηέηνηνπ είδνπο θηλήζεηο, αλ θαη δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί όηη ν
πξόμελνο ηεο Γαιιίαο θηλείηαη παξαζθεληαθά ελαληίνλ καο, είλαη γεγνλόο όηη ηνπο
δέρεηαη… Γεκνζίεπζα κηα απζηεξή πξνθήξπμε θαη πξνεηδνπνηώ ηνπο
θαξαβνθύξεδεο λα εηδνπνηνύλ ακέζσο ηηο αξρέο αλ ηπρόλ εκθαλίδεηαη ζηξαηηώηεο
πνπ δεηά λα επηβηβαζζεί, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα εθαξκνζζνύλ βαξύηαηεο
θπξώζεηο….. »20. Σελ ίδηα ρξνληά ν έθηαθηνο πξνβιεπηήο ηεο Λεπθάδαο έγξαςε
ζην Γάιιν πξφμελν ηεο Άξηαο G. Dubroca θαη παξαπνλέζεθε γηα ην άζπιν πνπ
έβξηζθαλ ζηελ Άξηα νη ιηπνηάθηεο απφ ηηο ηάμεηο ηεο πνιηηνθπιαθήο ησλ
γεηηνληθψλ βελεηηθψλ θηήζεσλ. Ο Γάιινο πξφμελνο κε ηε ζεηξά ηνπ, απάληεζε
ζηνλ Bελεηφ πξνβιεπηή φηη ιφγνη παηξησηηθνί θαη ρξηζηηαληθνί ηνχ ππαγφξεπαλ
ηε ζηάζε απηή, θαζψο ζεσξνχζε θαζήθνλ ηνπ λα βνεζά ρξηζηηαλνχο, γηα λα κελ
αλαγθάδνληαη λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Αθφκε νη Βελεηνί πξνβιεπηέο, γηα λα
απνηξέςνπλ ηηο ιηπνηαμίεο, δσξνδφθεζαλ ζηα 1709 ηνλ Resul ağa ηεο αγηάδαο,
ψζηε λα θέξεηαη κε άζρεκν ηξφπν ζηνπο ιηπνηάθηεο πνπ έθηαλαλ ζηελ πεξηνρή
ηνπ. ε πεξηφδνπο κάιηζηα πνπ νη ζρέζεηο Γάιισλ θαη Βελεηψλ νμχλνληαλ, νη
ηειεπηαίνη δε δίζηαδαλ λα εξεπλνχλ ζηελ Πξέβεδα ηα γαιιηθά θαξάβηα θαη λα
απαηηνχλ απφ ηνπο θαπεηάληνπο ηελ παξάδνζε ησλ ιηπνηαθηψλ, φηαλ
δηαπίζησλαλ ηελ παξνπζία ηνπο21.
Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πνιηηηθή ησλ Γάιισλ απέλαληη ζηνπο
ιηπνηάθηεο ηνπ βελεηηθνχ ζηξαηνχ επεξεαδφηαλ απφ ηελ αληίιεςε φηη ν
«ρξηζηηαληθφηαηνο» βαζηιηάο ηεο Γαιιίαο έδεηρλε πάληα ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα
ζψζεη ηνπο ρξηζηηαλνχο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο εμσκνζίαο. Ο ιφγνο απηφο, πνπ
σξαηνπνηνχζε ηελ φιε επηρείξεζε, ηνληδφηαλ θπζηθά ζαλ απνθιεηζηηθφο
ζθνπφο. Απφ ηελ ίδξπζε κάιηζηα ηνπ γαιιηθνχ πξνμελείνπ ζηελ Άξηα, νη
δηαηαγέο ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο ήηαλ λα παξέρεηαη θάζε βνήζεηα ζηνπο
ιηπνηάθηεο, αξθεί λα ήηαλ Γάιινη, Φιακαλδνί ή Ιζπαλνί. Γηα ηνπο άιινπο
Δπξσπαίνπο δε γίλεηαη ιφγνο, παξφιν πνπ νη πξψηνη Γάιινη πξφμελνη, κε δηθή
ηνπο πξσηνβνπιία, ηνπο βνεζνχζαλ θαη απηνχο. ην δηάζηεκα κάιηζηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ γαιιηθνχ πξνμελείνπ νη πξφμελνη ζηελ Άξηα επαλαπάηξηζαλ
έλαλ ηθαλφ αξηζκφ ζηξαηησηηθψλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, νη νπνίνη ιηπνηάθηεζαλ

20
A.S.V., P.T.M., f. 952, No 33, Kέξθπξα 22 Απγνχζηνπ 1706, No 44, Κέξθπξα 20 Ιαλνπαξίνπ 1707.
Βι. επίζεο Κ. Μέξηδηνο , «Η Άξηα εηο ηα Αξρεία ηεο Βελεηίαο 1696 – 1787», Σθνπθάο 1-2 (1955-62): η.
1, ζ. 244.
21
Γ. ηνξφθαο, Πξνμελείν, ζ. 407, 412-413.
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απφ ηνπο Βελεηνχο. Πνιχ πεξηζζφηεξνη φκσο ρξηζηηαλνί δηαθφξσλ εζληθνηήησλ
έθηαλαλ ζην πξνμελείν ηεο Άξηαο γπκλνί θαη πεηλαζκέλνη, ηαιαηπσξεκέλνη θαη
άξξσζηνη, γηα λα δεηήζνπλ θαηαθχγην θαη πξνζηαζία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
«ρξηζηηαληθφηαηνπ» Γάιινπ βαζηιέα. Χζηφζν, ε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο
ιηπνηάθηεο, Γάιινπο ή άιινπο Δπξσπαίνπο, δελ είρε ζρέζε κφλν κε ηελ χπαξμε
ή φρη Γάιινπ πξνμέλνπ ζηελ Άξηα. Η ιεηηνπξγία ηνπ φινπ κεραληζκνχ γηα ηελ
επηζήκαλζε, ηελ πεξηζπιινγή, ηελ πεξίζαιςε θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ
ιηπνηαθηψλ εμαξηηφηαλ βαζηθά θαη άκεζα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο γαιιηθήο απιήο
ζην ζέκα απηφ, θαζψο ν κεραληζκφο αδξαλνχζε γηα κεγάια ή κηθξά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ ζε έκςπρν πιηθφ. Οη
αλάγθεο απηέο, φπσο θαη ηα ππεξβνιηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο ηνπ
επαλαπαηξηζκνχ, ήηαλ ηα βαζηθά θξηηήξηα ζηε δηακφξθσζε ηεο γαιιηθήο
πνιηηηθήο ζην ζέκα ησλ ιηπνηαθηψλ. Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα φηη ζηα 1744,
φηαλ ε Γαιιία εηζέξρεηαη ζηνλ πφιεκν γηα ηελ απζηξηαθή δηαδνρή (1740-1748),
νη αλάγθεο ηνπ γαιιηθνχ λαπηηθνχ επέβαιιαλ ηελ επίζπεπζε ηνπ
επαλαπαηξηζκνχ ησλ Γάιισλ, νη νπνίνη είραλ ιηπνηαθηήζεη απφ ην βελεηηθφ
λαπηηθφ, φπνπ ππεξεηνχζαλ σο αμησκαηηθνί ή λαχηεο. Σε ρξνληά απηή, κε
βαζηιηθφ δηάηαγκα, ρνξεγήζεθε ακλεζηία ζε φινπο απηνχο θαη παξάιιεια
δφζεθε εληνιή ζηνπο Γάιινπο πξνμέλνπο λα θξνληίζνπλ γηα ηνλ ηαρχ
επαλαπαηξηζκφ ηνπο. Παξφκνην δηάηαγκα εθδφζεθε θαη ζηα 1757, φηαλ νη
αλάγθεο απφ ηνλ επηαεηή πφιεκν (1756-1763) επέβαιιαλ ηελ ακλήζηεπζε ησλ
ιηπνηαθηψλ απφ ην γαιιηθφ λαπηηθφ. ηα 1762 επίζεο εθδφζεθε θαη άιιν
δηάηαγκα, ην νπνίν ρνξεγνχζε ακλεζηία ζηνπο Γάιινπο ιηπνηάθηεο λαπηηθνχο˙
απηνί ηψξα θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά πνπ δεκηνχξγεζε ν πφιεκνο.
Η ηζρχο ησλ παξαπάλσ δηαηαγκάησλ θαίλεηαη πσο δηαξθνχζε φζν θαη νη
αλάγθεο πνπ είραλ επηβάιεη ηελ έθδνζή ηνπο22.
Η πην ζπλεζηζκέλε ηχρε ησλ ιηπνηαθηψλ ήηαλ λα ζπιιεθζνχλ απφ ηηο
ηνπξθηθέο αξρέο ηεο Άξηαο θαη λα πνπιεζνχλ σο ζθιάβνη, ελψ πνιινί
πξνηηκνχζαλ λ’ αιιαμνπηζηήζνπλ γηα λα έρνπλ θάπνηα θαιχηεξε κεηαρείξηζε
απφ ηνπο Σνχξθνπο. Όζνη κάιηζηα απφ απηνχο δελ επέιεγαλ ηε ιχζε ηεο
εμσκνζίαο κεηαβάιινληαλ ζε αιεζηλή κάζηηγα γηα ηνπο ηφπνπο φπνπ
θαηέθεπγαλ˙ γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ, ζθφησλαλ θαη ιήζηεπαλ θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο. Άιινη πάιη ζπιιακβάλνληαλ απφ ηνπο Αιβαλνχο θαη πνπιηνχληαλ
ζθιάβνη ή λπκθεχνληαλ θαη εγθαζίζηαλην ζε δηάθνξνπο ηφπνπο. Σέινο έλα
κέξνο απφ ηνπο ιηπνηάθηεο θέξδηδαλ ηε δσή ηνπο δνπιεχνληαο σο εξγάηεο γεο,
κέρξη λα βξνπλ ηελ επθαηξία λα θχγνπλ γηα ηε Γαιιία ή ηελ Ιηαιία.
22

Βι. Γ. ηνξφθαο, Πξνμελείν, ζ. 405, 407-408, 410.
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Γηα ηελ επηζήκαλζε θαη πξνψζεζε ησλ ιηπνηαθηψλ πξνο ηελ Άξηα, φπνπ
έδξεπαλ ηα μέλα πξνμελεία, ιεηηνπξγνχζε ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή έλα δίθηπν
πξαθηφξσλ ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ θαη θπξίσο ησλ γαιιηθψλ. Σν απνηεινχζαλ
νη ππνπξφμελνη, νη εκπνξηθνί πξάθηνξεο, πξνζηαηεπφκελνη ησλ μέλσλ θξαηψλ,
αθφκε θαη Σνχξθνη. Γπζηπρψο δελ έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα πξφζσπα
πνπ ζπκκεηείραλ ζην δίθηπν απηφ. Τπνζέηνπκε ηελ χπαξμή ηνπ απφ έκκεζεο
αλαθνξέο ησλ πξνμέλσλ θη απφ ην γεγνλφο ηεο πξνψζεζεο ησλ ιηπνηαθηψλ
πξνο ηελ έδξα ησλ πξνμελείσλ. Οπσζδήπνηε, άλζξσπνη ησλ πξνμέλσλ,
επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ ιηπνηαθηψλ, πξέπεη λα
ππήξραλ θαη ζηα θπξηφηεξα ιηκάληα ηεο πεξηνρήο ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ
πξνμελείσλ.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ Γάιινπ πξνμέλνπ
G. Dubroca ζηα 1706, γηα ζπλεξγαζία Σνχξθσλ αμησκαηνχρσλ. Ο αγάο ηεο
αγηάδαο, γηα παξάδεηγκα, είρε εληνιή λα θξνληίδεη γηα ηνπο Γάιινπο
ιηπνηάθηεο πνπ απνβηβάδνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ. Ο ίδηνο πξφμελνο είρε
αλαζέζεη επίζεο ζε Σνχξθνπο λα νδεγνχλ ηνπο ιηπνηάθηεο ζηελ Άξηα, κε
ακνηβή έλα ζθνχδν23 γηα θάζε έλαλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ν G. Dubroca έιπηδε
φηη νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ πνπ δηέθεπγαλ απφ ηνπο Βελεηνχο ζα νδεγνχληαλ κε
αζθάιεηα ζηελ Άξηα θαη ζα απέθεπγαλ ηνλ θίλδπλν λα ζπιιεθζνχλ απφ ηνπο
Έιιελεο ή ηνπο αλζξψπνπο ηνπ παζά ησλ Ισαλλίλσλ, πνπ ηνπο ήζειε ζηελ
ππεξεζία ηνπ.
Αζθαιψο πνιινί Γάιινη ή άιιεο εζληθφηεηαο ιηπνηάθηεο έθηαλαλ ζηελ
Άξηα απφ δηάθνξνπο δξφκνπο, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ αλζξψπσλ ησλ
πξνμεληθψλ αξρψλ. Οη πξνμεληθέο αξρέο παξείραλ ηξνθή θαη ζηέγε ζηνπο
ιηπνηάθηεο, θαζψο θη ελδχκαηα θαη ππνδήκαηα, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ
ξαθέλδπηνη θαη μππφιεηνη. Η δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Άξηα
θπκαηλφηαλ απφ 8 σο 40 ήκεξεο, αλάινγα κε ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαλ
γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο. Χζηφζν, δελ έιεηπαλ νη πεξηπηψζεηο καθξφρξνλεο
παξακνλήο ιηπνηαθηψλ ζηελ Άξηα, θαζψο πνιιέο θνξέο πεξλνχζε κεγάιε
ρξνληθή πεξίνδνο γηα λα αγθπξνβνιήζεη θάπνην θαξάβη ζηα επίλεηα ηεο Άξηαο.
Χζηφζν, ε παξακνλή ησλ ιηπνηαθηψλ ζηελ Άξηα παξνπζίαδε αξθεηά
πξνβιήκαηα. Πνιινί έθηαλαλ εθεί άξξσζηνη, άιινη γπξλνχζαλ κεζπζκέλνη
ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο θαη δεκηνπξγνχζαλ κηθξνεπεηζφδηα. Γελ ήηαλ αθφκε
ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο, πνπ Γάιινη ιηπνηάθηεο πξνηηκνχζαλ, αθνχ δέρνληαλ
πξηλ ηηο πεξηπνηήζεηο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο πξνμέλσλ, λα δξαπεηεχνπλ απφ
Γηα ην ζθνχδν βι. Δ. Ληάηα, Φισξία δεθαηέζζεξα ζηέλνπλ γξόζηα ζαξάληα – Η θπθινθνξία ησλ
λνκηζκάησλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, 15νο-19νο αη., Αζήλα 1996, ζ. 160-161.
23
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ηελ Άξηα θαη λα κελ επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Ιδηαίηεξα, ε παξακνλή
ησλ αζζελψλ ζηελ πξνμεληθή θαηνηθία εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο γηα κνιχλζεηο.
Γηα ην ιφγν απηφλ ν Γάιινο πξφμελνο L. Boulle λνίθηαζε θη επηδηφξζσζε έλα
κηθξφ νίθεκα θνληά ζηελ πξνμεληθή θαηνηθία, γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί σο
θαηάιπκα ή αλαξξσηήξην ησλ ιηπνηαθηψλ.
Γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ Γάιισλ ιηπνηαθηψλ, ην πην ζπλεζηζκέλν κέζν
ήηαλ ηα γαιιηθά θαξάβηα πνπ θφξησλαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνμελείνπ. Οη
Γάιινη θαπεηάληνη, θαζψο θαη φζνη ηαμίδεπαλ κε γαιιηθή ζεκαία ή θάησ απφ
ηελ πξνζηαζία ηεο Γαιιίαο, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη ζην θαξάβη ηνπο
ιηπνηάθηεο, πνπ νη πξφμελνη ζα ηνπο ππνδείθλπαλ θαη λα ηνπο απνβηβάδνπλ ζηα
γαιιηθά ή ηα ηηαιηθά ιηκάληα ή θαη ζηε Μάιηα. Απφ ηα ηηαιηθά ιηκάληα θαη ηε
Μάιηα, κε ηε θξνληίδα ησλ εθεί Γάιισλ πξνμέλσλ, νη ιηπνηάθηεο ζηέιινληαλ
ζηε Γαιιία. Γελ ήηαλ φκσο θαζφινπ ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αξγνχζε λα
θαλεί ζηελ Άξηα θάπνην γαιιηθφ θαξάβη, νπφηε ε ζπληήξεζε ησλ ιηπνηαθηψλ
πξνθαινχζε ζηνλ πξφμελν ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σφηε απηνί
κεηαθέξνληαλ ζε άιια κεγαιχηεξα ιηκάληα, ηδηαίηεξα ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ
ε θίλεζε ησλ γαιιηθψλ θαξαβηψλ ήηαλ πην ππθλή, ή αθφκε ζηελ Πάηξα. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ, νπφηε νη αθίμεηο γαιιηθψλ θαξαβηψλ ζηελ πεξηνρή
ηνπ πξνμελείνπ ηεο Άξηαο γίλνληαλ ζπαληφηεξεο, νη πξφμελνη επηβίβαδαλ ηνπο
Γάιινπο ιηπνηάθηεο ζε νπδέηεξα θαξάβηα, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ εκπνξηθνχ
επηκειεηεξίνπ ηεο Μαζζαιίαο.
Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πξφβιεκα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηνλ
επαλαπαηξηζκφ ησλ ιηπνηαθηψλ ήηαλ ην νηθνλνκηθφ, θαζψο ν αξηζκφο ηνπο θαη
ε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Άξηα απαηηνχζαλ έμνδα δπζαλάινγα πξνο
ηα έζνδα ησλ πξνμέλσλ. Γηα λ' αληηκεησπίδνπλ ηηο δαπάλεο απηέο, νη πξφμελνη
αλαγθάδνληαλ λα δαλείδνληαη απφ ηνπο ληφπηνπο Έιιελεο ή Δβξαίνπο, κε
κεγάιν ηφθν.
Η εκεξήζηα δαπάλε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θάζε ιηπνηάθηε αλεξρφηαλ, ζηα
1704, ζε 10 ζνιδία (δει. κηζή ιίξα). Με ηα ρξήκαηα απηά θαιχπηνληαλ νη
ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο δηακνλήο (λνίθη γηα ζηξψκαηα θαη θνπβέξηεο) θαη
δηαηξνθήο. Δπηπιένλ, απαηηνχληαλ άιιεο δχν πεξίπνπ ιίξεο γηα ηνλ θαζέλα γηα
ελδπκαζία. ’ απηά έπξεπε λα πξνζηεζνχλ ηα κεηαθνξηθά θη νη ακνηβέο ησλ
αλζξψπσλ πνχ έθεξλαλ ηνπο ιηπνηάθηεο απφ ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πξνμελείνπ
ζηελ Άξηα, ηα έμνδα λνζειείαο γηα ηνπο αζζελείο, ηα έμνδα θεδείαο γηα φζνπο
πέζαηλαλ εθεί, αθφκε θαη ηα έθηαθηα έμνδα γηα ηελ πιεξσκή ησλ δεκηψλ πνπ
πξνμελνχζαλ νη ιηπνηάθηεο φηαλ κεζνχζαλ ή γηα ηελ απνθπιάθηζή ηνπο απφ ηηο
ηνπξθηθέο θπιαθέο, φηαλ δεκηνπξγνχζαλ επεηζφδηα. Αξγφηεξα ην εκεξήζην

52

Λιποτάκτεσ του βενετικοφ ςτρατοφ
ζηηεξέζην θάζε ιηπνηάθηε κεηψζεθε ζηα 6 ζνιδία. Αλ ππνινγίζνπκε θαη ηελ
άλνδν ηνπ ηηκαξίζκνπ, κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην πνζφ
απηφ δελ έθηαλε λα θαιχςεη νχηε ηηο πην ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο. Σέινο, ζα πξέπεη
λα πξνζηεζνχλ αθφκε νη δαπάλεο γηα ηελ εμαγνξά ησλ ιηπνηαθηψλ απφ ηνπο
Γνπιηζηληψηεο ή ηνπο Σνχξθνπο, θαζψο θαη ηα έθηαθηα δψξα πνπ απαηηνχληαλ
γηα ην ζθνπφ απηφλ24.
Απ’ φζα αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ ιηπνηαθηψλ απφ ηηο ηάμεηο
ηνπ βελεηηθνχ ζηξαηνχ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή
ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ πνπ έδξεπαλ ζηελ Άξηα δελ ήηαλ αζήκαληε. Αλ ηψξα
ζπλππνινγίζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ηα πξνμελεία γεηηφλεπαλ κε ηηο βελεηηθέο
θηήζεηο, δηθαηνχκαζηε λα ππνζέζνπκε κε αζθάιεηα φηη ε επηζήκαλζε, ε
πεξηζπιινγή, ε πεξίζαιςε θαη ν επαλαπαηξηζκφο ησλ ιηπνηαθηψλ απνηέιεζε
ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πξνμελείσλ ηεο Άξηαο.

24

Βι. Γ. ηνξφθαο, Πξνμελείν, ζ. 412 -416.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΔΓΓΡΑΦΟ 1
A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, Prima Serie, b. 729
θ. 1r Comissioni rilasciate a domino Francesco Pangalo elletto vice console in
Arta
θ. 1v… Dodicesimo. Dovrette con tutte le vie possibili raccogliere li disertori
dal pubblico servizio, non permettendo, che se ne faccia inchietta da qualunque
altra nazione, e facendo con destrezza e buona maniera valere le ragioni sopra
tali persone per respedirli alla pubblica carica o a qualche rapresentanza, d’ onde
avessero disertato con accordargli anche il perdono.
ΔΓΓΡΑΦΟ 2
Biblioteca del Museo Civico Correr, Mss Provenienze Diverse, b. 629c : Arta –
Dispacci dall’… De Luna Marino 1759 - Piazzoni Bartolomeo,
Άξηα 12 Οθησβξίνπ 1760
Illustrissimo,
et
eccelentissimo
signor
signor Rappresentante
Colendissimo
Un tal soldato della Compagnia Capitan Antonio Rastrovich, di nome Damiano,
ritrovavassi sotto questo cielo vagando e si è persuaso di restitursi alla propria
insegna coll’ essere di pressidio a Vonizza. L' accompagno con la presente, e lo
raccomando alla benigna clemenza di V.E. per esser rimesso nella Compagnia,
che sarà di Pressidio a Vonizza, così egli Damiano ha desiderato. E con
proffondissimo inchino bacio divotamente all’ E.V. le vesti.
Arta li 12 Ottobre 1760 s.n.
Illustrissimo
et
eccellentissimo
signor
Vincenzo
Balbi proveditor
estraordinario (S.Maura)
Umilissimo, divotissimo, et onestissimo servitore
Marin De Luna viceconsole
ΔΓΓΡΑΦΟ 3
Biblioteca del Museo Civico Correr, Mss Provenienze Diverse, b. 629c : Arta –
Dispacci dall’… De Luna Marino 1759 - Piazzoni Bartolomeo,
Άξηα 12 Οθησβξίνπ 1761
Illustrissimo et eccelentissimo signor signor rappresentante colendissimo
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Vagando sotto questo pericoloso cielo con estrema miseria due soldati di nome l’ uno
Martin Franich e Giure Tot, et avvendo l’ attenzione la mia divota figura di ricupirare
simili persone da queste parti barbare ogni qual volta, che potevansi ritrovare
esecutivamente alla publica sovrana intenzione, comandatemi dalle eccellentissime
primarie cariche da mare; mi riusco di persuadere li accennati due soldati à
restituirsi al servizio dell’ adorato principe, e sotto l’ insegna gloriosa del prottetore
nostro San Marco nella compagnia del signor capitano Zorzi Arnerich, che si
attrova di presente nella guardia di V.E., e non in altra compagnia o altrove; ho
promesso il perdono e la publica fede a medesimi, e li accompagno con le presenti
mie divotissime all’ E.V., supplicandola anche della benigna, clementissima
assistenza e protezione per essere arollati, et admessi nella su descritta compagnia del
detto signore capitano Arnerich. Vado procurando di persuadere ancora qualche
altro, che ritrovassi a questa terra, sebbene amalato gravemente et ogni altro, che
mi si presentasse. Non restandomi altro per ora, che di venerare i benigni
riscontri di V.E., alla quale con sensi del maggior rispetto, bacio divotamente le
vesti.
Arta li 12 0ttobre1761 s.n.
Illustrissimo
et
eccellentissimo
signor
Vincenzo
Balbi proveditor
estraordinario (S.Maura)
Umilissimo, divotissimo et onestissimo Servitore
Marin De Luna viceconsole
ΔΓΓΡΑΦΟ 4
Biblioteca del Museo Civico Correr, Mss Provenienze Diverse, b. 629c : Arta –
Dispacci dall’… De Luna Marino 1759 - Piazzoni Bartolomeo,
Άξηα 21 Οθησβξίνπ 1761
Illustrissimo et eccellentissimo signor signor patron colendissimo
Sapendo che la benignità del serenissimo prencipe dona il perdono a quelli disertori, che
ravvedduti alle insinuazioni de publici ministri volontariamente ricercano scortati da
nostre lettere di perdono rittornar all’ onore del publico serviggio. Cosi dono ancor a
me umilissimo servitore del EV la confidenza di presentarle su la publica fede due
soldati disertati da Schiavoni, l’ uno nominato Martin Franich e l’ altro Giure Tot. Li
ho impegnato la mia parolla con giuramento che saranno perdonarti e non saranno
molestati, e saranno rimessi nel loro primo grado e nella publica grazia, e cosi sono
sicuro che la benignità del E.V.(Eccellenza Vostra) non mi farà mancare, per incoraggir
ancora degl’ altri a credere alle nostre persuasive, et haverà sempre il meritto l’ EV appresso
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il signor Iddio di racoglier queste pecorelle smaritte in mezo a luppi con giornalliero
pericolo di perdere e l’ anima e il corpo, e come a tanti ostinati sfortunatamente
succedde.
Compatirà l’ EV la confidenza attribuendola a quella dovuta, e sincera
devozione al publico serviggio, et al gradimento del E.V., delli qualli ambizioso
con profondissimo osequio umilmente m’ inchino.
Vostra signoria illustrissima et eccellentissima
Arta 21 Ottobre 1761 s.n.
All'
illustrissimo et eccellentissimo signor Vicenzo Balbi, proveditor
estraordinario di Santa Maura
Umilissimo, devotissimo, obligatissimo servitore
Bartolo Piazoni
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Eleftherios Vetsios
Deserters of the Venetian Army in Epirus during the 18th Century
Summary

Following the Passarowitz treaty in 1718 Venice continued to use
mercenaries for the protection of the Ionian Islands and her territories in Epirus.
One of the basic centers of mercenary collections was that of Corfu. In Corfu
mercenaries such as Venetians, Dalmates, Albanians and others were examined
and after being chosen they signed their enlistment paper. Significant part of
mercenaries who served the Venetian army came from prisoners of war, who
were bribed by the Venetians to serve their forces. Nevertheless, a big part of
mercenaries recruited was due to the Venetian propaganda. The strong argument
that venetians brought was the promises for rich rewards. They also promised
high ranking to the foreigners recruited. However, very few of those promises
were realized. This was the reason for desertion of foreigners from the army and
navy of Venice. They managed to find the way to pass from the Ionian Islands to
the mainland looking for a better life.
Among the duties of the Venetian consuls in Arta was finding and
recruiting the deserters in the Venetian forces. That was the reason for the
organization of a powerful net run by a Venetian consulate in a region next to
the venetians territories in Ionian.
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«διά νά θορηώζη εἰς ηην ζκάλαν ηοῦ Ἀρμσροῦ ζιηάρι διά λογαριαζμόν μοσ».
Οι νασηιλιακές δραζηηριόηηηες ηοσ Αλή Παζά ζηον θεζζαλικό τώρο

Ο Αιή Παζάο απνηειεί αδηακθηζβήηεηα κηα ηζρπξή εγεκνληθή
πξνζσπηθφηεηα ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν αλάκεζα ζηα ηέιε ηνπ 18νπ θαη ζηηο
αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Σν 1812, ζην απφγεην ηεο θπξηαξρίαο ηνπ, ε επηθξάηεηα
πνπ δηνηθνχζε πεξηειάκβαλε ηελ Ήπεηξν, ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ ηεξεά
Διιάδα, κεγάιν κέξνο ηεο Δχβνηαο, ηε Θεζζαιία, ηε Μαθεδνλία σο ηα
Γηαλληηζά, ηελ Καζηνξηά, ηελ Αρξίδα θαη ηελ Αιβαλία. Δίλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ φηη δηαζψδεηαη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο απφ ην αξρείν ηνπ, ην νπνίν
θαη έρεη δεκνζηεπηεί ζε ζπλνιηθή κνξθή1, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πιήζνο ησλ κειεηψλ γηα ην πξφζσπν θαη ην έξγν ηνπ νδεγεί πιένλ ζηελ
αλάδεημε, κειέηε θαη θαηαλφεζε νξηζκέλσλ ηδηαίηεξσλ πηπρψλ ζρεηηθά κε ηηο
πνιηηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ2.

Αξρείν Αιή Παζά Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο, (επηκ. Β. Παλαγησηφπνπινο – Γ. Γεκεηξφπνπινο – Π.
Μηραειάξεο), Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (Δ.Η.Δ.), Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 2010 [ην
εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Αξρείν Αιή Παζά].
2
Βι. ελδεηθηηθά: Ν. Παηζέιεο, «Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ν πινχηνο ηνπ Αιή παζά ησλ Ησαλλίλσλ»,
Αξρείνλ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ 16 (1936), ζ. 115-147. L. Mile, Sur le caractère du
pouvoir d' Ali Pacha de Tépélène, Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est
Européennes, Tirana 1966, ζ. 99-107. D. N. Skiotis, «From Bandit to Pasha: First Steps in the Rise to
Power of Ali of Tepelen, 1750-1784», International Journal of Middle East Studies, II (1971), ζ. 219244. St. Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire Under Sultan Selim III, 1789–1807
Cambridge 1971, ζ. 228-230, 298-301. Π. παλίδεο, «Αιή Παζάο Σεπειελιήο. Πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ελφο Αγηάλλε» Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ, Γηάλληλα-Ήπεηξνο 19νο -20νο αη.
Ηζηνξία-Κνηλσλία-Πνιηηηζκόο, Γηάλληλα 1988, ζ. 209-221. H. T. Norris, Islam in the Balkans: Religion
and Society Between Europe and the Arab World, London 1993, ζ.231-243. N. Çakin, «Tepedelenli Ali
Pasa ayaklanmasi, bu ayaklanmanin etkisiyle Mora Ayaklanmasi ve Yunanistan'in bagimsizligina
kavusmasi», Askeri Tarih Bülteni, 14 (1989), ζ. 69-81. Α. Μνπθίη, Αιή Παζάο ν Σεπειελιήο (1744-1822),
(κηθξ. Α. Ν. Ηνξδάλνγινπ – ζεκ. Κ. Βιάρνο), Ησάλληλα 19932ˑ Γθξ. Αξο, Ζ Αιβαλία θαη ε Ήπεηξνο ζηα
ηέιε ηνπ ΗΖ΄ θαη ζηηο αξρέο ηνπ ΗΘ΄ αηώλα, (επηκ. Β. Παλαγησηφπνπινο – κηθξ. Α. Γηάιια), Αζήλα 1994.
H. Sezer, «Tepedelenli Ali Pasa ve Ogullarmin Ciftlik ve Gelirlerine Iliskin Yeni Bilgi – Bulgular»,
Osmanli Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Dergisi 18 (2005), ζ. 336-357. K. E. Fleming, The
Muslim Bonaparte: Diplomacy and Orientalism in Ali Pasha’s Greece, Princeton 1999, A. Uzun,
«Tepedelenli Ali pasa ve mal varligi», Belleten 65/244 (2001), ζ. 1036-1077. Π. Μηραειάξεο, Αιή
Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ. Σα φξηα ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνλνκίαο, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000,
η. Α', Αζήλα 2001, ζ. 257-272. Ν. Clayer, «The Myth of Ali Pasha and the Bektashis or the Construction
of an Albanian Bektashi National History», Albanian Identities: Myth and History, (επηκ. St.
Schwandner-Sievers – B. Fischer), London 2002, ζ. 127-133. R. Gradeva, Ali Pasha of Janina
(Tepedelenli Ali Pasha), Encyclopedia of the Ottoman Empire, (επηκ. G. Ágoston – B. Masters), New
York 2009, ζ. 37-38, θαη N. Bozbora, «Ali Pasha Tepelena in the Turkish Historiography of Republican
1
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Παξάιιεια κε ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο επηθξάηεηάο ηνπ3,
ελδηαθέξζεθε γηα ηε ζπγθξφηεζε εηνηκνπφιεκεο λαπηηθήο δχλακεο, πνπ ζα
εμππεξεηνχζε αξρηθά ηηο ακπληηθέο αλάγθεο ζην ζαιάζζην κέησπν θαη ηα
ιηκάληα ηεο Ζπείξνπ κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ φξηδαλ ε αλαγθαζηηθή ζπλχπαξμε
κε ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο, ε πξνζπάζεηα γηα ελζσκάησζε λέσλ πεξηνρψλ
ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηε δηθή ηνπ δηαθπβέξλεζε,
φπσο θαη νη επεθηαηηθέο βιέςεηο ηνπ γηα ηα Ηφληα Νεζηά. Ωο αξρηθφο ππξήλαο
ζπγθξφηεζεο ηνπ λαπηηθνχ ζηφινπ ηνπ Αιή Παζά, ζχκθσλα κε ηνλ π.
Αξαβαληηλφ, ζηάζεθε ε παξαρψξεζε κηθξνχ πνιεκηθνχ πινίνπ απφ ηηο
γαιιηθέο δπλάκεηο ζηελ Κέξθπξα, ην νπνίν θαη επέζηξεςε φηαλ ηνπ δεηήζεθε4.
Δπεθηείλνληαο ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν, πξνζπάζεζε λα
ζπγθξνηήζεη λαπηηθή δχλακε γηα ηελ αλάιεςε πνιεκηθψλ απνζηνιψλ, ηελ
αζθαιή θίλεζε ζην ζαιάζζην κέησπν Απιψλαο-Μεζνινγγίνπ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Κέξθπξαο, ηεο
Λεπθάδαο θαη ηεο Πάξγαο5. Ο Αιή Παζάο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ζηφιν ηνπ, εθηφο
απφ ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, γηα κεηαθνξέο θαη εμαγσγέο πξντφλησλ
λαπιψλνληαο μέλα πινία θαη εθκεηαιιεπφκελνο ηα ιηκάληα ηεο αθηνγξακκήο
ζηελ Ήπεηξν.6 Ζ αθξηβήο σζηφζν αξηζκεηηθή δχλακε ηνπ ζηφινπ ηνπ
παξακέλεη ζρεηηθά αλεμαθξίβσηε. ηα Έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
Αξρείν ηνπ Αιή Παζά ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα πινία πνπ θαηείρε
θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπο7. ε θαηάινγν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνπ ζπληάρζεθε κεηά
ηνλ ζάλαηφ ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 14 πινία: 3 κπξίθηα, 1 θξεγάηα, 1
θνξβέηα θαη 9 κεγάια θαη κηθξφηεξα πινία8. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζε πέληε ζπλνιηθά πινία ηα νπνία
Era and Morean Uprising of 1821», Journal of Social Sciences (Special Issue on Balkans) 2 (2012), ζ.
55-67.
3
Βι. ζρεηηθά θαη G. Georgieva, «The Administrative Structure and Government in Rumelia in the Late
th
18 and Early 19th Centuries: the Factions and Activities of the Vali of Rumeli», Ottoman Rule and the
Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation (επηκ. A. Anastasopoulos – E. Kolovos),
Ρέζπκλν 2007, ζ. 3-19.
4
π. Αξαβαληηλφο, Ηζηνξία Αιή παζά ηνπ Σεπειελιή. πγγξαθείζα επί ηε βάζεη αλεθδόηνπ έξγνπ ηνπ
Παλαγηώηνπ Αξαβαληηλνχ, ελ Αζήλαηο 1895, ζ. 393-394.
5
Μηθξφηεξεο ιέκβνη απνηεινχζαλ ηνλ ζηφιν ηνπ ζηε ιίκλε ησλ Ησαλλίλσλ κε Κεξθπξαίνπο λαχηεο
απφ ην Μαλδνχθη, ό.π.
6
Γηα ην ζέκα ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αιή παζά βι. π. Αξαβαληηλφο, ό.π.. Ν. Παηζέιεο,
ό.π., ζ. 132. Γθξ. Αξο, ό.π., ζ. 293 θαη Αξρείν Αιή Παζά: Δηζαγσγή, η. Γ΄, ζ. 109-112.
7
Αξρείν Αιή Παζά, Έγγξαθα: 229(10.5.1804), η. Α΄, ζ. 426-428∙, 792(26.8.1815), η. Β΄, ζ. 585-586∙
927(8.2.1817), η. Β΄ ζ. 770-780∙ 930(10.2.1817) η. Β΄ ζ. 782-797∙ 1102(21.8.1818) , η. Γ΄, ζ. 138-139.
8
H. Sezer, Tepedelenli Ali Paşa ve Oğullarmin Çiftlik ve Gelirlerine Ilişkin Yeni Bilgi – Bulgular,
ό.π., ζ. 341.
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ειιηκελίδνληαη ζηα θπξηφηεξα ζεζζαιηθά ιηκάληα θαη θαηαγξάθνληαη δηάθνξα
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα θνξηία θαη ηα δξνκνιφγηά ηνπο, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ
θαη κε άιια δεδνκέλα ζθηαγξαθνχλ ηηο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αιή
Παζά θαη ηνπ Βειή παζά ζε ζρέζε κε ηνλ ζεζζαιηθφ ρψξν.
Ζ δηείζδπζε ηνπ Αιή Παζά ζηε Θεζζαιία μεθηλά ην 17839, φηαλ
αλαιακβάλεη ηελ επηζηαζία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην παζαιίθη ησλ Σξηθάισλ. Σν
1786 γίλεηαη παζάο ησλ Σξηθάισλ κε δχν ηππνπξίδεο θαη εδξαηψλεη ηελ
θπξηαξρία ηνπ ην 1788 πιένλ θαη σο παζάο ησλ Ησαλλίλσλ10. Ζ πεξαηηέξσ
δηείζδπζε ζην ζεζζαιηθφ ρψξν θαη εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο θαη ηνπ
Παγαζεηηθνχ θφιπνπ νινθιεξψλεηαη, φηαλ ν Βειή Παζάο αλέιαβε επηθεθαιήο
ηεο Δπνπηείαο ησλ Φξνπξψλ ησλ Γεξβελίσλ θαη δηνηθεηήο ηνπ ζαληδαθηνχ ηνπ
Γέιβηλνπ, ησλ Σξηθάισλ θαη ηνπ Μνξηά11.
ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο επηθξάηεηάο ηνπ, ζηε Θεζζαιία, δελ ππήξρε
θάπνηνο νξγαλσκέλνο νζσκαληθφο πνιεκηθφο λαχζηαζκνο, παξά κφλν ζθάιεο
δηακεηαθνκηζηηθνχ ραξαθηήξα. Σν θπξηφηεξν ιηκάλη, «ε ζθάια όιεο ηεο άλσ
Θεζζαιίαο»12 ήηαλ ζην Βφιν, ππφ ηνλ άκεζν θαη απζηεξφ έιεγρν ησλ
νζσκαληθψλ αξρψλ πνπ δηέκελαλ ζην Κάζηξνπ ηνπ Βφινπ13. Σν ιηκάλη
ιεηηνπξγνχζε σο ρψξνο θφξησζεο ζηηεξψλ θπξίσο κε πξννξηζκφ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ αλαθέξεηαη ην 1779 σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα εμαγσγέο
βακβαθνλεκάησλ κε απνδέθηεο ηε Ρσζία θαη ηε Βελεηία θαη κεηαμηνχ πξνο
Οιιαλδία, Αγγιία, Γέλνβα θαη Ληβφξλν14. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
αλαηνιηθνχ Πειίνπ λαπηηθνί απφ ηε Εαγνξά θαη ην Σξίθεξη, κεηέθεξαλ ζε
κηθξφηεξε θιίκαθα ζηηάξη θαη άιια πξντφληα πξνο ηε Θεζζαινλίθε, ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη άιια ιηκάληα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.

S. T. Hughes, Travels in Greece and Albania, London 1830, ζ. 127.
Βι. θαη Δπ. Γνπγνπιάθε-Εηψδηα, «Αμηνζεκείσηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη άιια ζπκβάληα ζηελ
πεξηνρή Σξηθάισλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο φπσο καξηπξνχληαη απφ δηάθνξεο ελζπκήζεηο»,
Σξηθαιηλά 13(1993), ζ. 247, Δλζχκεζε 27.
11
Οη γηνη ηνπ Αιή Παζά ζηαδηαθά πήξαλ ηνλ ηίηιν ηνπ παζά αλαιακβάλνληαο ηελ δηνίθεζε πνηθίισλ
επαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ. H. Sezer, «Tepedelenli Ali Paşa’nın Oğulları», Tarih Araştırmaları Dergisi,
28 (1995), ζ. 155-164. Βι. θαη C. Orhonlu, Osmanlı Imparatorluğunda derbend teşkilatı, Istanbul 1967,
ζ. 131-134). Αξρείν Αιή Παζά: Δηζαγσγή, η. Γ΄, ζ. 51.
12
Γ. Φηιηππίδεο – Γξ. Κσλζηαληάο, Πεξί ηεο Διιάδνο: Γεσγξαθία λεσηεξηθή, (επηκ. Αηθ.
Κνπκαξηαλνχ), Αζήλα 1970, ζ. 110.
13
Κ. Κακπνπξίδεο, Ζ λεόηεξε Διιάδα κέζα από νζσκαληθέο αξρεηαθέο πεγέο. Οηθνλνκία, ζεζκνί θαη
θνηλσλία ζηε Θεζζαιία ηνπ 17νπ αηώλα, Αζήλα 2009, Έγγξαθν IK5Α 110, ζ. 430.
14
J. J. Björnstahl, Σν Οδνηπνξηθό ηεο Θεζζαιίαο, 1779 (κεηάθξαζε, πξνιεγφκελα, ζεκεηψζεηο
Μεζεβξηλφο), Θεζζαινλίθε 1979, ζ. 61.
9
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Ζ νηθνλνκηθή, σζηφζν, εθκεηάιιεπζε ησλ ιηκαληψλ ηεο παξάθηηαο
ζεζζαιηθήο δψλεο θαη ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ δελ απνηεινχζε άκεζε
πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ Αιή Παζά. Σν πξσηαξρηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξάθεθε
απνθιεηζηηθά ζηελ νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζηηνπαξαγσγνχ αγξνηηθήο
ζεζζαιηθήο ελδνρψξαο15. Ζ δηαρείξηζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ απνζεκάησλ ζε
ζηηεξά (θαη ιηγφηεξν ζε αξαβφζηην) πξννξίδνληαλ γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
θαη ηε δηαηξνθή ησλ εθζηξαηεπηηθψλ ζσκάησλ ηνπ Αιή, αιιά θαη γηα πψιεζε
ζηε δηεζλή αγνξά16. Οη δαζκνί πνπ επηβάινληαλ ηφζν ζηελ εηζαγσγή ησλ
εκπνξεπκάησλ, ηε δηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά
ήηαλ ππέξνγθνη17. ηε θάζε εδξαίσζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ελδηαθέξεηαη γηα
ηελ θαηά ην δπλαηφλ επηθεξδέζηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ εζφδσλ απφ ην ηεισλείν
ζηε ζθάια ηνπ Βφινπ θαη ηνπ Αικπξνχ κε ηελ ππεξδαζκνιφγεζε ηξίησλ, ελψ
είρε εγθαηαζηήζεη δηθνχο ηνπ εηζπξάθηνξεο θαη ζε άιιεο θαίξηεο ιηκεληθέο
ζέζεηο, ην Εεηνχλη, ηα Σάιαληα θαη ηα άισλα18. Ζ δαζκνινγηθή απζαηξεζία,
ηελ νπνία είρε επηβάιιεη ζε φια ηα ιηκάληα πνπ ήιεγρε, αηηηνινγνχηαλ σο
Ζ πεξηνπζία ηνπ Αιή Παζά έθζαλε ηα 935 ηζηθιίθηα, απφ ηα νπνία βξίζθνληαλ 228 ζηε Θεζζαιία,
411 ζηελ Ήπεηξν, 8 ζην Γνκέληθν, 15 ζηελ Διαζζφλα, 1 ζηνλ Πιαηακψλα, 100 ζηε Μαθεδνλία, 172 ζηε
Φζηψηηδα θαη ζηελ Αηησιναθαξλαλία. Γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπ Αιή Παζά ζηε Θεζζαιία βι. Γ. Κ.
Σζνπνηφο, Γε θαη γεσξγνί ηεο Θεζζαιίαο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ, Βφινο 1915, ζ. 253-256. Δπηπιένλ,
βι.: H. Sezer, «Tepedelenli Ali Pasa ve Ogullarmin Ciftlik ve Gelirlerine Iliskin Yeni Bilgi – Bulgular»
ό.π.ˑ A. Uzun, ό.π.ˑ B. MacGowan, Economic life in Ottoman Europe: Taxation, Trade and the Struggle
for Land,1600-1800, Cambridge 1981, ζ. 44-79ˑ H. İnalcık, «The Emergence of Big Farms, Çiftliks:
State, Landlords and Tenants», ζην Contributions à l’histoire économique et sociale de l’empire ottoman,
Louvain 1984, ζ. 105-126ˑ J. C. Alexander, Toward a History of the Post-Byzantine Greece: the Ottoman
Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Αζήλα 1985, ζ. 392-411ˑ G. Veinstein, «On the
Çiftlik Debate», ζην Ç. Keyder – F. Tabak (επηκ.), Landholding and Commercial Agriculture in the
Middle East, New York 1991, ζ. 35-58ˑ D. Dimitropoulos, Aspects of The Working of the Fiscal
Machinery in the Areas Ruled by Ali Pasa, Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict,
Transformation, Adaptation (επηκ. A. Anastasopoulos – E. Kolovos), Ρέζπκλν 2007, ζ. 61-72 θαη S.
Laiou, «Some Considerations Regarding Çiftlik Formation in the Western Thessaly, Sixteenth-Nineteenth
Centuries», The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History,
Studies in Honor of John C. Alexandre, (επηκ. E. Kolovos et alii), İstanbul 2007, ζ. 255-278 θαη Αξρείν
Αιή Παζά: Δηζαγσγή, η.Γ΄, ζ. 97-103.
16
Αξρείν Αιή Παζά: Δηζαγσγή, η. Γ΄, ζ. 106.
17
χκθσλα κε ηνλ π. Αξαβαληηλφ, ό.π., ζ. 348, ηα εκπνξεχκαηα παξά ηελ θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ
δαζκψλ ζηα ιηκάληα, φηαλ θαηέθζαλαλ ζηελ αγνξά ησλ Ησαλλίλσλ, επαλαθνξνινγνχληαλ θαη’ εθηίκεζε
ησλ αξρηηειψλσλ πνπ είρε ζηελ ππεξεζία ηνπ ν Αιή Παζάο θαη ε ππεξθνξνιφγεζε έθηαλε ζην 30% απφ
ην νξηζκέλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Πχιεο 7%. Δπίζεο, Ν. Παηζέιεο, ό.π. ζ. 121.
18
W. M. Leake, Travels in Northern Greece, Λνλδίλν 1835, η. IV, ζ. 335. Ο π. Αξαβαληηλφο, ό.π., ζ.
348, αλαθέξεη φηη ν Αιή Παζάο είρε εθκηζζψζεη ηηο ηεισλεηαθέο εηζπξάμεηο κεηαμχ Παλφξκνπ θαη
Καζηξνζπθηάο γηα 750.000 γξφζηα αληί γηα 500.000 γξφζηα, ελψ είρε επίζεο θξαηήζεη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ ηηο εηζπξάμεηο απφ ηα ηεισλεία Πξέβεδαο θαη αιαψξαο ζπλνιηθνχ πνζνχ 250.000 γξφζηα εηεζίσο
θαη απφ ηηο αιπθέο θαη ηελ πίζζα ηεο Απιψλαο 250.000 γξφζηα.
15

62

Γρ. Στουρνάρας

αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηελ παξνρή αζθάιεηαο ζηα δεξβέληα θαη θαηαβαιφηαλ
αξγφηεξα επίζεο ζηνλ Βειή παζά.
Ο έιεγρνο ζηε δηαθίλεζε ησλ ζηηεξψλ θαη ε κνλνπσιηαθή δηάζεζε απφ
ηελ Τςειή Πχιε εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ γηα άκεζε
εκπνξηθή δηάζεζε ησλ ζηηεξψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Αιή Παζάο
ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ κέζα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
ζπγθεληξσκέλσλ απνζέκαησλ ζε ζηηεξά απφ ηα ηζηθιίθηα ηνπ ζην πιαίζην ησλ
γαηνθηεηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ είρε εγθαζηδξχζεη. Γηα λα
ηζνδπλακεί ε ηηκή πψιεζεο κε ην θαζαξφ θέξδνο ήηαλ απαξαίηεηε ε δηαθίλεζε
απνθιεηζηηθά ζηηεξψλ απφ ηα ζπζζσξεπκέλα απνζέκαηα απνθεχγνληαο ηα
έμνδα γηα αγνξέο επηπιένλ πνζνηήησλ θαη κεζάδνληεο, ελψ θαη ε κεηαθνξά απφ
ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ζηηο απνζήθεο ζπγθέληξσζεο ήηαλ αδάπαλε θαζψο ζα
δηεμαγφηαλ σο θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ. Ωο εθκηζζσηήο
ηνπ ηεισλείνπ ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ ζα ζπλέρηδε λα εθπιεξψλεη ηηο
απνθιεηζηηθά ηππηθέο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ Τςειή Πχιε κε ηε λφκηκε
δηαθίλεζε ζηηεξψλ. χκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ, επέιεμε ην ιηκάλη ηνπ
Αικπξνχ γηα λα ζπγθξνηήζεη έλαλ άιιν ζηαζκφ ζπγθέληξσζεο ζηνλ
Παγαζεηηθφ θφιπν θαη κηα πχιε εμφδνπ γηα ηελ εμαγσγή θαη εκπνξία ζηηεξψλ
ζηε δπηηθή Δπξψπε, παξαθάκπηνληαο ην θξαηηθφ κνλνπψιην θαη ηνλ φπνην
έιεγρν ζηε δηαθίλεζε ησλ ζηηεξψλ.
Σν ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ, γλσζηφ κε ην φλνκα Σζηγθέιη βξίζθεηαη ζε
απφζηαζε 5-6 ρικ. αλαηνιηθά ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ζε έλαλ κηθξφ φξκν, φπνπ
ηνπνζεηείηαη ν «λόηηνο κεζαησληθόο Αικπξόο»19 έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
εκπνξηθά θέληξα ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν σο ηνλ 14ν αη. ηελ νζσκαληθή
πεξίνδν απνηεινχζε ην ιηκάλη-επίλεην ηεο λενζχζηαηεο κεζφγεηαο πφιεο
Ermiye πνπ ζπζηάζεθε ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ηνπ Αικπξνχ20.

Ν. Γηαλλφπνπινο, Οη δπν κεζαησληθνί Αικπξνί θαη ν λπλ, αλαηχπσζηο εθ ηεο Δπεηεξίδνο ηνπ
Παξλαζζνχ Ζ΄έηνπο, ελ Αζήλαηο 1904, ζ. 25-28.
20
Γηα ηνλ Αικπξφ ζηελ νζσκαληθή πεξίνδν βι. Β. Κνληνλάηζηνο, «Ζ πεξηνρή ηνπ Αικπξνχ ζηελ
Σνπξθνθξαηία», Αραηνθζησηηθά Β΄, Πξαθηηθά ηνπ Β΄πλεδξίνπ Αικπξηώηηθσλ πνπδώλ, Αικπξφο 1997,
η. 1, ζ. 247-415ˑ Γξ. ηνπξλάξαο: «Σα ρσξηά ηεο επαξρίαο Αικπξνχ: πξνζεγγίζεηο ζηελ νξγάλσζε ηνπ
ρψξνπ θαηά ηελ φςηκε νζσκαληθή πεξίνδν», Αραηνθζησηηθά Γ΄, Πξαθηηθά ηνπ Γ΄ πλεδξίνπ
Αικπξηώηηθσλ πνπδώλ, η. Α΄, Αικπξφο 2007, ζ. 381-413∙ «Οζσκαληθή Θεζζαιία: νη δηαδηθαζίεο
ζπγθξφηεζεο ηνπ Κaza Ermiye (Αικπξφο) κέζα απφ ηηο πεγέο (15νο -18νο αη.)», Θεζζαιηθά Μειεηήκαηα,
1 (2011), ζ. 141-159∙ «Ο Αικπξφο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζηνλ 19ν αηψλα: ρξηζηηαληθέο θαη
κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο». Θεζζαιηθά Μειεηήκαηα 2 (2012), ζ. 97-104.
19
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Αλαθέξνληαη ζε απηφ ν Pirı Reis21, ν Evliyâ Çelebi22, πνξηνιάλνη23, πεξηεγεηέο,
σο ζαιάζζηα πχιε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή24. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνπλ ηα έγγξαθα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην Αξρείν ηνπ Αιή Παζά,
ζρεηηθά κε ην ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο γξαπηέο θαη πιηθέο
καξηπξίεο.
Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιηκαληνχ
ζην Σζηγθέιη, ήηαλ φηη βξηζθφηαλ, φπσο θαη ε πφιε, ζην ελδηάκεζν ελφο βαηνχ
θαη αζθαινχο πεδηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ ην νπνίν ζπλέδεε ηνλ Αικπξφ κε ηε
ηεξεά Διιάδα (Εεηνχλη, Σάιαληα), ηε ζεζζαιηθή ελδνρψξα θαη ηα
ζηηνπαξαγσγηθά ηζηθιίθηα ηεο πεδηάδαο ησλ Φαξζάισλ. Δπηπιένλ, ε πεξηνρή
ήηαλ αξθεηά πξνζνδνθφξα, φζνλ αθνξά ηε ζηηνθαιιηέξγεηα θαη ηελ
θαπλνθαιιηέξγεηα25. Σν άιιν πξνζηαηεπκέλν ιηκάλη ηεο πεξηνρήο ζηνλ Πηειεφ
θαίλεηαη πσο ππνιεηηνπξγνχζε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. ζχκθσλα κε ηελ
καξηπξία ηνπ Leake26.
Ο Αιή Παζάο γλψξηδε αξθεηά θαιά ηελ πεξηνρή θαη είρε αλαπηχμεη ζρέζεηο
κε ηνπο πξνεζηψηεο ηνπ Κνθνζίνπ27 ήδε απφ ην 179428, παξέρνληαο αζθάιεηα
απφ ηηο ιεζηξηθέο ζπκκνξίεο πνπ ιπκαίλνληαλ ηελ πεξηνρή κέρξη ηελ πιήξε
εθθαζάξηζή ηνπο ην 179929. Παξάιιεια, αλαιακβάλνληαο ηα ππέξνγθα
θνξνινγηθά ρξέε ησλ ππεξρξεσκέλσλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο θαηάθεξε ηελ

21
Pirı Reis, Kitab-ı bahriye (επηκ. E. Z. Ökte et alii), Istanbul 1988, ζ. 281ˑ Γ. Λνχπεο, Ο Πίξη Ρεΐο
(1465-1553) ραξηνγξαθεί ην Αηγαίν. Ζ νζσκαληθή ραξηνγξαθία θαη ε ιίκλε ηνπ Αηγαίνπ, Αζήλα 2000, ζ.
187.
22
Evliyâ Çelebi, Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 308, (επηκ. S. A. Kahraman et
alii), Istanbul 2003, ζ. 90 θαη Θ. Παιηνχγθαο, Ζ Θεζζαιία ζην νδνηπνξηθό ηνπ πεξηεγεηή Δβιηγηά
Σζειεκπή (1668), Λάξηζα 2001, ζ. 51.
23
Joseph Roux, 1764.
24
Σν 1775 κεηαθέξζεθε ζηελ επαξρία ηνπ Αικπξνχ «ζίηνο αθξηβψηαηνο» κε πδξαίηθα πινία γηα ηελ
αληηκεηψπηζε αθνξηψλ. Γ. Κ. Σζνπνηφο, ό.π., ζ. 148.
25
Θ. Κ. πεξάληδαο, Σα πεξηζσζέληα έξγα ηνπ Αξγύξε Φηιηππίδε, Αζήλαη 1978, ζ. 85.
26
Ο W. M. Leake, ό.π., ζ. 341, αλαθέξεη φηη ζην ιηκάλη ηνπ Πηειενχ πξνζάξαδαλ παιαηφηεξα γαιιηθά
πινία, φπσο θαη απφ ηα ειιεληθά λεζηά, ηα νπνία κεηέθεξαλ θαπζφμπια ζηελ Αιεμάλδξεηα, κέρξηο φηνπ
εμαληιήζεθαλ ηα απνζέκαηα ζηα γεηηνληθά βνπλά.
27
Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζεκεξηλφ νηθηζκφ ησλ Κσθψλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ ζξπο ζε πςφκεηξν
510κ. θαη ζε απφζηαζε 12 ρικ. απφ ηελ πφιε ηνπ Αικπξνχ.
28
Αξρείν Αιή Παζά: Έγγξαθν 21 (4.9.1794) , Έγγξαθν 22 (4.9.1794), η. Α΄, ζ. 37.
29
Δπξφθεηην γηα κηα ζπκκνξία 300 Αιβαλψλ θαη 100 πεξίπνπ Διιήλσλ κε αξρεγφ ηνλ Μπξάρν
Κεξφδε, νη νπνίνη είραλ εηζβάιιεη ζηε Θεζζαιία θαη ηε Φζηψηηδα. Βι. π. Λάκπξνο, «Ηζηνξηθά
ζεκεηψκαηα», Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο 2 (1883), ζ. 115 θαη
«Δλζπκήζεσλ ήηνη ρξνληθψλ ζεκεησκάησλ ζπιινγή πξψηε», Νένο Διιελνκλήκσλ Ε΄ (1910), ζ. 252.
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νηθνλνκηθή δηείζδπζε, ε νπνία ζπλδπάζηεθε κε ηελ απφθηεζε ηζηθιηθηψλ30.
χκθσλα κε έγγξαθα, σο ην 1809 ν Αιή παζάο ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ην
ιηκάλη ηνπ Βφινπ θνξηψλνληαο ζηηάξη θαη θαιακπφθη ζε ηδηφθηεηα θαη
λαπισκέλα πινία κε πξννξηζκφ ηηο δπηηθέο ρψξεο31, ελψ ειέγρεη πιήξσο ηα
ηεισλεία ζηα ιηκάληα ηνπ Βφινπ θαη ηνπ Αικπξνχ32 (Πίλαθαο 1).
Σν 1812 ν Βειή Παζάο πξνεξρφκελνο απφ ηελ Πεινπφλλεζν33,
εγθαηαζηάζεθε ζηε Θεζζαιία θαη αγφξαζε ηνλ κνπθαηά ηνπ Aικπξνχ34, ν
νπνίνο πεξηειάκβαλε γαίεο ζην Σζηγθέιη θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή: Χακάθνπ
(ζεκ. Αρίιιεην), Άγηνο Θεόδσξνο/ Κνπξθνπιέληξε (ζεκ. Άγηνη Θεφδσξνη),
Καξαηδάληαγιη (ζεκ. δηαιπκέλνο νηθηζκφο θνληά ζηνλ Αικπξφ), Κνπθάιη (ζεκ.
Κξφθην), Καξακάλη, Κελνύξην (δηαιπκέλνο νηθηζκφο θνληά ζηε Νέα Αγρίαιν),
Άθ Κεηδειί (ζεκ. Μηθξνζήβεο)35.
Δπηδηψθνληαο ηε βέιηηζηε νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκαληνχ γηα
ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, πξνρψξεζε ζηελ αλέγεξζε κεγάξνπ πνπ πεξηέβαιε
κε ρακειφ ηείρσκα ζε κηα έθηαζε 100 ζηξεκκάησλ36. Παξάιιεια, σο ην 1815
Σν 1805 ε νχξπε είρε ζπλάςεη δάλεηα χςνπο 300 πνπγγηψλ κε ηφθν 12% πξνθεηκέλνπ λα
εθπιεξψζεη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ελψ ην Φηειηφ (ζεκ. Πηειεφο) είρε ρξένο 4.125 ιηξψλ. Σν 1815
ην ρξένο ηεο νχξπεο έρεη αλέιζεη ηα 400 πνπγγηά, ηνπ Φηειηνχ ηα 200 θαη ν Πιάηαλνο έρεη μεπεξάζεη ην
χςνο ηνπ ρξένπο ηεο νχξπεο. W. M. Leake, ό.π., ζ. 331-336, 340.
31
Αξρείν Αιή Παζά, Έγγξαθν 449, (24.3.1809), η. Α΄, ζ. 28-30.
32
Αλαθέξεηαη ην 1808 ε πεξίπησζε ηνπ ηειψλε ζηνλ Αικπξνχ Βειή Οζκάλ, ν νπνίνο αηηείηαη ζηνλ
Αιή Παζά λα ελνηθηάζεη ην Σεισλείν ηνπ Βφινπ πξνζθέξνληαο 5.000 γξφζηα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
έκπηζηνπο αλζξψπνπο ηνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ. Ό.π., Έγγξαθν 387 (23.4.1808), η. Α΄,
ζ. 735, Έγγξαθν 391 (26.4.1808), η. Α΄, ζ. 739-740.
33
ην δηάζηεκα 1807-1812 θπβέξλεζε σο Μσξά Βαιεζήο. Η. Γηαλλφπνπινο, «Σα ηζηθιίθηα ηνπ Βειή
παζά πηνχ ηνπ Αιή παζά», Μλήκσλ 2 (1972), ζ. 141: ζεκ. 18, ζ. 143.
34
Οη κνπθαηάδεο ήηαλ εηήζηεο θνξνινγηθέο πξφζνδνη, ηηο νπνίεο ην θξάηνο πξνζθέξεη πξνο ελνηθίαζε
ζε δεδνκέλε ηηκή. Ο Αιή Παζάο επέιεγε κνπθαηάδεο, νη νπνίνη αθνξνχζαλ είηε ην ζχλνιν ησλ θφξσλ
κηαο θνηλφηεηαο ή κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο, είηε ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πξνζφδνπο άκεζα ζπλαξηψκελεο
κε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο/παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
35
Γηα ην ζχλνιν ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ Βειή Παζά βι. Αξρείν Αιή Παζά: Έγγξαθν 1365 (πξηλ ην
1819), η. Γ΄, ζ. 544-553∙ εηδηθά γηα ην «Βειαέηε Αξκπξνύ» ζ. 548 θαη ην «Κξηηδίλ Μνπηαθαζί» ζ. 551. Ο
Β. Παλαγησηφπνπινο ρξνλνινγεί ην έγγξαθν πξηλ ην 1819. Πξψηε δεκνζίεπζε: Η. Γηαλλφπνπινο, ό.π, ζ.
135-158. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ αλαθέξνληαη ηδηνθηεζίεο ζηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηνλ Πηειεφ
θαη ηελ νχξπε, θαζψο έλα κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο άλεθε εθείλε ηελ πεξίνδν ζην κεηφρη ηνπ
Παλαγίνπ Σάθνπ κεηά απφ αθηεξψζεηο ησλ θαηνίθσλ. Βι. ζρεηηθά Β. Κνληνλάηζηνο, «Σν κεηφρη ηνπ
παλαγίνπ Σάθνπ ζηηο Νεέο ηεο νχξπεο ηνπ Αικπξνχ», Γειηίν ηεο Φηιαξραίνπ Δηαηξείαο Αικπξνύ
«Όζξπο», πεξίνδνο β΄, η. 6 (2002), ζ. 33-106, θαη ηνπ ηδίνπ, Ο Πηειεόο ηεο Θεζζαιίαο – 3.000 ρξόληα
ηζηνξίαο, Πηειεφο 2009, ζ. 257-273.
36
Ν. Γηαλλφπνπινο, Σα Φζησηηθά, ήηνη πεξηγξαθή ηεο επαξρίαο Αικπξνύ ππό ηζηνξηθήλ θαη
ηνπνγξαθηθήλ έπνςηλ, Αζήλαη 1891, ζ. 25-27 θαη Αξγ. Πεηξνλψηεο, «Οζσκαληθά αξρηηεθηνλήκαηα
ζεζζαιηθνχ Αικπξνχ», Αραηνθζησηηθά Β΄, Πξαθηηθά Β΄ πλεδξίνπ Αιπξηώηηθσλ πνπδώλ, η. Β΄,
Αικπξφο 1997, ζ. 93-98.
30
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κε ηελ αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηέκελε δηάζπαξηνο
ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αικπξνχ θαη ν νπνίνο ζα απνηεινχζε πξνθαλψο ην
εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηα ηζηθιίθηα ηνπ37, αιιά θαη γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε
ησλ εκπνξεπκάησλ, ζπγθξφηεζε έλαλ λέν νηθηζκφ ζην Σζηγθέιη38. Ο ηξφπνο
νξγάλσζεο ηνπ ιηκαληνχ αθνινπζεί σο έλα ζεκείν ηα πξφηππα νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο αιαψξαο ζε ζρέζε κε ην νδηθφ δίθηπν απφ ηνλ Αιή Παζά39,
κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ην Σζηγθέιη δελ εμειίρζεθε νχηε ρξεζηκνπνηήζεθε σο
πνιεκηθφο λαχζηαζκνο. ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε ζπγθξφηεζε νηθηζκνχ ζην
Σζηγθέιη ηνπ Αικπξνχ, ίδξπζε έλαλ αθφκε νηθηζκφ, ην Καηλνχξην (ζηε πεξηνρή
ηεο ζεκεξηλήο Νέαο Αγρηάινπ) πξηλ ην 181740. Οη δχν πξναλαθεξζέληεο
νηθηζκνί παξήθκαζαλ κεηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ Βειή θαη δηαιχζεθαλ ζηαδηαθά.
Ζ κεηαθνξά ησλ ζηηεξψλ απφ ηα ηζηθιίθηα ηνπ Αιή Παζά θαη ηνπ Βειή
Παζά ζηε ζεζζαιηθή ελδνρψξα γηλφηαλ κέζα απφ ην ππάξρνλ ρεξζαίν νδηθφ
δίθηπν θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ ππήξραλ απνζήθεο θαη είραλ εγθαηαζηαζεί
θξνπξέο γηα ηε θχιαμή ηνπο. ηελ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο θαηαγξάθνληαη σο
θχξηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο ησλ ζηηεξψλ νη απνζήθεο ζην Βειεζηίλν (κε
πξννξηζκφ ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ) θαη νη απνζήθεο ζην ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ.
Δλδεηθηηθά, ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1817 παξαδίδνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ
Βειεζηίλν 261 ζηακπόιηα41 ζηηεξψλ θαη αληίζηνηρα ζην ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ
3.055,5 ζηακπόιηα.42 Σν γεγνλφο απηφ πηζηνπνηεί φηη ην ιηκάλη ζην Σζηγθέιη
απνηεινχζε πηα ηνλ θχξην ππιψλα γηα θεξδνζθνπηθέο εμαγσγέο. Καπεηάληνη
Γαιαμεηδηψηεο θαη Μεζνινγγίηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαλ γεληθφηεξα ν
37
Ο Αιή Παζάο ζπρλά κεηαθηλνχζε πιεζπζκνχο απφ άιιεο πεξηνρέο ζηα ηζηθιίθηα ηνπ πνπ είραλ
αλάγθε απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα απαζρνιεζνχλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο εηδηθά φηαλ ζαλαηεθφξα
επηδεκηθά θαηλφκελα θαη ζηηνδείεο είραλ νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κεηαθνξά πιεζπζκνχ απφ ηε Υεηκάξα ζηελ πεδηάδα ησλ
Σξηθάισλ, φπσο αλαθέξεη ν Γ. Κ.Σζνπνηφο, ό.π., ζ. 212.
38
Ζ πξψηε αλαθνξά ζε γξαπηή πεγή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθηζκφ γίλεηαη απφ ηνλ Αξγ. Φηιηππίδε,
ό.π., ζ. 84-85. Βι. επίζεο θαη W. M. Leake, ό.π., ζ. 335-337, 355.
39
Γ. Μαθξήο – η. Παπαγεσξγίνπ, Σν ρεξζαίν δίθηπν επηθνηλσλίαο ζην θξάηνο ηνπ Αιή Παζά
Σεπειελιή. Δλίζρπζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη απόπεηξα δεκηνπξγίαο εληαίαο αγνξάο, Αζήλα 1990, ζ.
136-139.
40
Ν. Γηαλλφπνπινο, ό.π., ζ. 30 θαη ηνπ ηδίνπ «Πνιπρξφληνο επηγξαθή», Γειηίνλ Φηιαξραίνπ Δηαηξείαο
Όζξπο, ηεχρνο Γ΄(1899-1900), ζ.6. Δπίζεο, Αξρείν Αιή Παζά: Έγγξαθν 1124 (19.12.1818), η. Γ΄, ζ. 170.
41
ηακπόιη ή θνηιό Κσλζηαληηλνύπνιεο, κνλάδα κέηξεζεο ίζε κε 24,215 ρηιηφγξακκα, H. Inalcik –
D. Quataert (επηκ.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge 1997, ζ. 990
42
Βι. ζρεηηθά: α) Σζηγθέιη: Αξρείν Αιή Παζά: Έγγξαθν 917, η. Β΄, ζ. 761, Έγγξαθν 924 (2.2.1817), η.
Β΄, ζ. 767, Έγγξαθν 933 (22.2. 1817), η. Β΄, ζ. 739, Έγγξαθν 1804 (4.3.1817), η. Β΄, ζ. 940, Έγγξαθν
1236 (15.4. 1817), η. Γ΄, ζ. 323-326 θαη β) Βειεζηίλν: Έγγξαθν 920 (19.1.1817), η. Β΄, ζ. 764, , Έγγξαθν
921 (23.1.1817), η. Β΄, ζ. 764-765, Έγγξαθν 922 (26.1.1817), η. Β΄, ζ. 766.
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Αιή Παζάο θαη ζηελ Ήπεηξν, θαζψο γλψξηδαλ ηα δξνκνιφγηα γηα ηηο δπηηθέο
αγνξέο, αλέιαβαλ ηηο κεηαθνξέο ησλ ζηηεξψλ43.
Οη εμαγσγέο ησλ ζηηεξψλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ είραλ θπξίσο
απνδέθηεο ηνπο Άγγινπο ζηε Μάιηα44. Σν 1818 ν Βειή Παζάο εμαζθάιηζε γηα
ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ λα εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξεσηηθή πψιεζε
ζηηεξψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο45. Σελ ίδηα ρξνληά
θαηαγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ πψιεζε ζηηεξψλ αθνινπζψληαο έλα
δξνκνιφγην πνπ ζα πξνζέγγηδε αξθεηά εκπνξηθά ιηκάληα ζηε δπηηθή Δπξψπε:
«δηά λά θνξηώζε εἰο ηελ ζθάιαλ ηνῦ Ἀξκπξνῦ ζηηάξη δηά ινγ(αξηαζκ)όλ κνπ θαί
λά ηό πεγέλε κέ ηόλ ζνπξαθάξηθόλ κνπ εἰο ηνλ Πνπλέληε ἀξρελώληαο από ηελ
Μάιηα, Φξάληδα, Ηζπαλίαλ46 εώο Κάιεζη47 θαη Ληζβόλαλ, όζελ εύξνπλ ηελ
σθειηκνηέξαλ πνύιεζίλ ηνπ.»48 [Πίλαθαο 2].
Ο Βειή Παζάο ζε αξηδνπράιη (αίηεζε) πξνο ζηνλ Αιή Παζά ην 1819
αλάκεζα ζε δηάθνξα άιια ζέκαηα αλαθέξεηαη ζηε κέξηκλα πνπ έιαβε ζρεηηθά
κε ηελ έγθαηξε κεηαθνξά ηνπ ζηηαξηνχ πξνο ηνλ Αικπξφ49. Σελ ίδηα ρξνληά
γίλεηαη επηπιένλ κηα πιήξεο θαηαγξαθή ησλ βέιηηζησλ αλακελφκελσλ
απνδφζεσλ ζε ζηηεξά απφ ηηο γαηνθηεζίεο ηνπ Βειή Παζά θαη ππνινγίδνληαη ηα
πξνζδνθψκελα εηζνδήκαηα απφ ηελ εκπνξηθή δηάζεζή ηνπο κε ηνλ
ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Καηαγξαθή ηνῦ ἰξαηηνῦ ὃινπ [=εηζνδεκάησλ] ηνῦ Βειή
παζηά ἀπό ηά ηδεθιήθηα ηνπ καιηθηαλέδεο ηνπ θαί θαζ’ ἑμῆο, ὁπνῦ εἰο κίαλ
ἀλάινγνλ θαί εὐηπρεηζκέλελ ρξνληάλ, λά πνπιεζῇ ηό ζηηάξε πξόο πέληε γξόζζηα
πόζν ἠκπνξεῖ λά γέλῃ.»50 (Πίλαθαο 3).

43
Αλαθνξηθά κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ δελ θαηαγξάθνληαη θάπνηεο ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ελαζρφιεζε
κε λαπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γ. Κ. Σζνπνηφο, ό.π., ζ. 155. O J. J. Bjornstahl, ό.π., ζ. 54, αλαθέξεη φηη ην
1779 δήηεζαλ γηα ηνλ ζηφιν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζπλνιηθά 200 Θεζζαινχο λαχηεο, 50 απφ θάζε κηα
απφ ηηο πφιεηο Λάξηζα, Φάξζαια, Βφιν θαη Αικπξφ, πξνθαλψο φκσο γηα βνεζεηηθέο εξγαζίεο. Ο Leake,
ό.π., ζ. 334, παξαηεξεί επηπιένλ φηη νη θάηνηθνη ζηελ πφιε ηνπ Αικπξνχ εμαξηηφληαλ απφ ηνπο
Σξηθεξηψηεο αθφκε θαη γηα ηα ςάξηα πνπ θαηαλάισλαλ.
44
π. Λάκπξνπ, «Γχν επηζηνιαί πξνο ηνλ Βειήλ Παζάλ», Νένο Διιελνκλήκσλ 18 (1924), ζ. 23-25.
45
Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ησλ ζηηνδεηψλ ην 1818 βι. Αξρείν Αιή Παζά: Έγγξαθν 1114
(8.10.1818), η. Γ΄, ζ. 152-156, Έγγξαθν 1122 (30.11.1818), η. Γ΄, ζ. 166-168, Έγγξαθν 1059 (4.31818),
η. Γ΄, ζ. 62-65, Έγγξαθν 1094 (8.8.1818), η. Γ΄, ζ.127-128.
46
Δλλνεί πξνθαλψο ιηκάληα ζηε Γαιιία (Φξάληδα) θαη ηελ Ηζπαλία πνπ ζα ζπλαληνχζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
47
Κάιεζη: Calais.
48
Ό.π., Έγγξαθν 1102 (21.08. 1818), η. Γ΄, ζ. 138-9
49
Ό.π., Έγγξαθν 1225 (6.11.1819), η. Γ΄, ζ. 306-309. Βι. επίζεο Έγγξαθν 1177 (18.3.1819), η. Γ΄, ζ.
239-240) θαη Έγγξαθν 1236 (3.12.1819), η. Γ΄, ζ. 323-326.
50
Ό.π.: Έγγξαθν 1365 (πξηλ ην 1819), η. Γ΄, ζ. 544-553.
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Σν 1820 ε θπξηαξρία ηνπ Αιή Παζά άξρηζε λα θινλίδεηαη ηζρπξά. Ίζσο κηα
απφ ηηο ηειεπηαίεο πξάμεηο ειέγρνπ ζην ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ είλαη ε αλαθνξά
«εηο ηελ ζθαιαλ ηνπ Αξκεξνύ από ηό ληάηδν νπνύ πέξλνλ 2: παξ(άδεο): εηο ηελ
νθάλ ην ηνπηνύλη (=θαπλό) από ηνύο πξαγκαηεπηάδεο νπνπ ην παξθαξίδνπλ εηο
ηελ ζάιαζζαλ»51. ηηο 25 Μαΐνπ ν Αιή παζάο απνδέρεηαη ηελ απνρψξεζε ησλ
θξνπξψλ ηνπ απφ ηνλ Αικπξφ θαη ηνλ Σχξλαβν θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ησλ
δεξβελίσλ ζηνλ νπιετκάλ Παζά ηεο Λάξηζαο52.
Οη λαπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αιή Παζά θαη ηνπ Βειή Παζά ζηνλ
Παγαζεηηθφ θφιπν αλαθνξηθά κε ηε δηαθίλεζε θαη πψιεζε ζηηεξψλ, φπσο
θαηαγξάθνληαη, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπγθπξηαθή έληαμε ζην ζχζηεκα ησλ
κεζνγεηαθψλ κεηαθνξψλ ζε κηα πεξίνδν, σζηφζν, απμεκέλεο δήηεζεο γηα
ζηηεξά ζηε δπηηθή Δπξψπε. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λαπνιεφληεησλ
πνιέκσλ νη εθαηέξσζελ απνθιεηζκνί ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Aγγιίαο
δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απμεκέλα θέξδε απφ ηηο εκπνξηθέο
κεηαθνξέο πνπ δηεμάγνληαλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απμεκέλσλ θηλδχλσλ53.
Ο Αιή Παζάο – θαη αξγφηεξα ν γηνο ηνπ Βειή Παζάο – επηδφζεθε ζηηο
ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν κεηά ηελ πιήξε εδξαίσζε
ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζε δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ζηε Θεζζαιία. Σν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ απφθηεζε κεγάιεο γαηνθηεζίαο θαη αχμεζε εζφδσλ κε ηελ
εθκίζζσζε θνξνινγηθψλ ελνηήησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. Μηα ζεηξά απφ
δπλακηθέο παξεκβάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ πάηαμε ηεο ιεζηείαο, ηνλ πεξηνξηζκφ
θαηλνκέλσλ θαηαπίεζεο θαη αξπαγήο απφ άιινπο ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο, ε
κεηαθνξά, ζπρλά βίαηε θαη θαηαλαγθαζηηθή, ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηα ηδηφθηεηα
ηζηθιίθηα ηνπ, φπνπ θαη θαηαζθεχαδε θαηνηθίεο γηα απηνχο ζπλδένληαη άκεζα
κε ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Δπηπιένλ, απνηεινχζαλ θαη ηηο βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή δηαθίλεζε θαη ζπγθέληξσζε
απνζεκάησλ ζε ζηηεξψλ θαη ηελ βέιηηζηε νηθνλνκηθή αμηνπνίεζή ηνπο.

Ό.π., Έγγξαθν 1270 (18.1.1820), η. Γ΄, ζ. 384-393.
Ό.π., Έγγξαθν 1307(25.5.1820), η. Γ΄, ζ. 442-448.
53
ρεηηθά κε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο βι. ελδεηθηηθά: Γ. Λενληαξίηεο, Διιεληθή
εκπνξηθή λαπηηιία (1453-1850), Αζήλα (ΔΜΝΔ-Μλήκσλ, Θεσξία θαη Μειέηεο Ηζηνξίαο 1) 1987ˑ Β.
Κξεκκπδάο, Διιεληθή λαπηηιία 1776-1835, Αζήλα 1986 θαη Β. Παλαγησηφπνπινο, «Ο νηθνλνκηθφο ρψξνο
ησλ Διιήλσλ ζηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο» Β. Παλαγησηφπνπινο et. al., Πιεζπζκνί θαη
νηθηζκνί ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, Ηζηνξηθά Μειεηήκαηα, ΚΝΔ-ΔΗΔ, Σεηξάδηα εξγαζίαο 18, Αζήλα 2003, ζ.
42-47 θαη D. Panzac, La caravane maritime. Marins européens et marchands ottomans en Méditerranée
(1680-1830), Paris 2001ˑ M. X. Xαηδετσάλλνπ, «Iζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο κηαο δηεζλνπνηεκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο: ην εκπφξην (18νο-19νο αηψλαο» Πξαθηηθά Γ' Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Iζηνξηνγξαθία ηεο
λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Eιιάδαο, 1833-2002, η. B' , Aζήλα 2004, ζ. 407-423.
51
52
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Ζ λαπηηιηαθή «επηρεηξεκαηηθφηεηα», φπσο αζθήζεθε ζηε Θεζζαιία,
ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηελ πψιεζε ησλ ζηηεξψλ ζηα δπηηθνεπξσπατθά
ιηκάληα αλαδεηψληαο «ηελ σθειηκνηέξαλ πνύιεζίλ»54. Σα ζεζζαιηθά ηζηθιίθηα
εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ ζηηνθαιιηέξγεηα ζε ζρέζε
κε άιιεο πεξηνρέο55 θαη απνθέξνπλ πςειά θέξδε. Ζ δηαρείξηζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ απνζεκάησλ δηαθαίλεηαη πσο γηλφηαλ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα
θαιχπηνληαη δηάθνξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο, αιιά θαη λα ζπγθεληξψλνληαη
θαηάιιειεο πνζφηεηεο γηα επηθεξδή πψιεζε, γεγνλφο πνπ επεμεγεί σο έλα
ζεκείν ηελ απνπζία ζπλαιιαγψλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ πξνκήζεηα ή
αγνξά ζηηεξψλ απφ κεζάδνληεο πσιεηέο ή νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ πξφζσπν.
Αλάκεζα φκσο ζε δηάθνξεο άιιεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαηαγξάθεηαη ην
1813 ε δαπάλε ζεκαληηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην 1813 γηα ηελ αγνξά ελφο
εκπνξηθνχ πινίνπ πνπ θφζηηζε 17.500 γξφζηα56. Σν 1814 πξνβαίλεη ζηελ αγνξά
δεχηεξνπ εκπνξηθνχ πινίνπ ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ δηαζέηνληαο 20.000 γξφζηα57.
Σα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηηθά πνζά δφζεθαλ ζε κηα εχξσζηε θαη αλζεξή πεξίνδν
γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Αιή Παζά θαη θαηαδεηθλχεηαη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ γηα επέθηαζε ησλ ζαιάζζησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ58 θαη
ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζρεηηθά θαη σο θηλήζεηο επελδπηηθνχ
ραξαθηήξα.
Σν γεγνλφο φηη νη λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ηεισλεηαθφ
δαζκνινγηθφ ζχζηεκα ήηαλ ππφ ηελ πςειή επνπηεία ηνπ Αιή θαη ηνλ ηππηθφ
έιεγρν ηνπ Βειή, αθαηξνχζε ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο απηφλνκσλ λαπηηιηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ απφ ηξίηα αλεμάξηεηα θπζηθά πξφζσπα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αικπξνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ δελ κπφξεζε λα απνηειέζεη πξνυπφζεζε
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή
εμέιημε ηεο πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζηελ
ζπγθέληξσζε ησλ απνζεκάησλ, ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε άιισλ
εκπνξεπκάησλ γίλνληαλ κε ηε κνξθή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ

Αξρείν Αιή Παζά: Έγγξαθν 1102 (21.08. 1818), η. Γ΄, ζ. 138-139.
Ό.π., Έγγξαθν 1365 (πξηλ ην 1819), η. Γ΄, ζ. 544-553.
56
Σν πινίν αγνξάζηεθε απφ θάπνηνλ Κεθαιά κε θαηαγσγή απφ ηελ Κεθαινληά, αιιά δελ αλαθέξεηαη
ν ηφπνο πνπ δηεμήρζε ε αγνξαπσιεζία. Ό.π., Έγγξαθν 930 (10.2.1917),η. Β΄ ζ. 788.
57
Ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ αλαθέξεηαη ν Κεθαινλίηεο Αλαζηάζεο Μαπξνκάηεο. Ό.π., Έγγξαθν 927
(8.2.1917), η. Β΄, ζ. 777.
58
Βι. θαη Γ. Γεκεηξφπνπινο, «Ο ζαξάθεο ηνπ Αιή παζά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 1813-1814:
Οηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο θαη ζπλαιιαγέο», Θεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο. Πξαθηηθά
Γηεζλνύο πλεδξίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, Ρέζπκλν, 10-13.12.2008 (επηκ. . Πεηκεδάο
θ.ά.), Αζήλα 2012, ζ. 218.
54
55
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νηθηζκνχ ζην Σζηγθέιη θαη πηζαλφλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, νη νπνίνη ήηαλ
ηαπηφρξνλα θαη αγξφηεο ζηα ηζηθιίθηα.
Ζ ηδηφηππε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκαληνχ ζηνλ Αικπξφ εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο Θεζζαιίαο θαη παξάιιεια κε ηελ
πξνζπάζεηα γηα εδαθηθή δηείζδπζε θαη παγίσζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ
ηδηνθηεζίαο, ηε δηαζθάιηζε ησλ νδηθψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ επηθνηλσληψλ, ηε
δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ απνζεκάησλ ζηηαξηνχ κε θεξδνζθνπηθνχο φξνπο θαη
ζηφρνπο. Οη λαπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αιή Παζά ζηε Θεζζαιία, φπσο
θαηαγξάθνληαη, δελ απνηεινχζαλ ηελ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.
ρεηίδνληαη φκσο άκεζα κε ηε ζπγθξφηεζε ελφο νηθνλνκηθνχ ρψξνπ
αλεμάξηεηνπ θαη απηφλνκνπ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιε ε Τςειή
Πχιε ζε δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.
Πίλαθεο
Πίλαθαο 1: 1809. Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αιή Παζά ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ 59
Πινίν
Ηδηφθηεην ηνπ Αιή
Ακεξηθάληθν
λαπισκέλν
παζά
πδξαίηθν
Πινίαξρνο
θαπεηάλ Αλαγλψζηεο
θαπεηάλ
απεζηαικέλνο:
Αλαγλψζηεο
Σδαηδάλεο
Φνξηίν
ηηάξη
Καιακπφθη
ηηάξη
Πνζόηεηα
295.000 νθάδεο
170.000 νθάδεο
Πξννξηζκόο Δπξψπε
Πξέβεδα /
Απνδέθηεο: Άγγινη
Πίλαθαο 2: 1818. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Βειή Παζά ζην ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ60
1818 / Βειή Παζάο
Ληκάλη
Αικπξφο
Πινίν
Αεηφο
Αζηιάλη
Πινίαξρνο
Γεσξγάθεο Μεζνινγγίηεο
Μπνχξκπαρεο
Φνξηίν
ηηάξη
ηηάξη
Πνζόηεηα
Πξννξηζκόο Πνπλέληεο, Μάιηα, Γαιιία (Φξάληδα),
Δπξψπε
Ηζπαλία, Κάιεζη (Calais), Ληζζαβφλα
(Ληζβφλα)
59
60

Ό.π., Έγγξαθν 449 (24.3.1809), η. Α΄, ζ. 28-30.
Ό.π., Έγγξαθν 1102 (21.8.1818), η. Γ΄, ζ. 138-139.
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Πίλαθαο 3: 1819. Καηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ηηο ηδηνθηεζίεο
ηνπ Βειή Παζά θαη ππνινγηζκφο πξνζδνθψκελνπ θέξδνπο 61
Βηιαέηη
Εεπγάξηα62 Σηκή (1 θνηιό 63ζηηεξώλ Χ 5 γξόζηα)
Λάξηζα
2.096
1.183.000
Σξίθαια
251
162.200
Σδηαηαιηδέο (Φάξζαια) 140
86.600
Αξκπξφο
115
52.000
Βειεζηίλν
67
46.000
Γνκέληθν
6
4.000
Διαζζψλα
143
68.500
Πιαηακψλαο
29
13.000
Βέξνηα
97
61.500
Φιψξηλα
83
34.500
Σαιάληην
137
142.000
Λεηβαδηά
20
10.000
Μαιαληξίλν
55
18.750
Απφθνπξν
48
18.750
Άξηα
65
40.000
Ησάλληλα
18
10.000
ζύλνιν
3.370
1.950.800

Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Έγγξαθν 1365 (πξηλ ην 1819), η. Γ΄, ζ. 544-553.
Tν δεπγάξη (çift) ήηαλ έθηαζε γεο, ε νπνία ζεσξεηηθά αληηζηνηρνχζε ζηελ έθηαζε πνπ κπνξνχζε λα
νξγψζεη έλα δεπγάξη βνδηψλ εκεξεζίσο (ηζνδπλακψληαο κε ην βπδαληηλφ δεπγάξηνλ). H έθηαζε ελφο
ηζηθιηθηνχ δελ ήηαλ θαζνξηζκέλε, αιιά θπκαηλφηαλ απφ 1 έσο 60 δεπγάξηα γεο θαη ζπαληφηεξα
μεπεξλνχζε ηα 100 θαη δελ αθνξνχζε κφλν έθηαζε γεο, αιιά ζπλνιηθά κηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, βι.
Γ. Κ. Σζνπνηφο, ό.π., Βφινο 1915, ζ. 126-127ˑ J. C. Alexander, ό.π., ζ. 392 θαη Γ. Γηαλλφπνπινο, ό.π.
63
Σα εηζνδήκαηα απφ ηα δεπγάξηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξαγσγή ζηηεξψλ, ππνινγίδνληαη κφλν ζε
γξφζηα κε βάζε ππνινγηζκνχ κηα εληαία κνλάδα γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, ε νπνία δελ αλαθέξεηαη θαη
πξνθαλψο είλαη ην θνηιφ Κσλζηαληηλνχπνιεο. Αλαθέξεηαη, σζηφζν, πσο γηα θάζε κνλάδα ππνινγίδεηαη
ην πνζφ ησλ πέληε γξνζίσλ.
61
62
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Gregory Stournaras
«In order to load up wheat in the port of Almyros for my account». Maritime
activities of Ali Pasha in Thessaly
Summary

Ali Pasha, apart from the administrative organization of his territory, was
highly interested in the establishment of embattled naval force, which initially
served the defense needs of the waterfront and the harbors in Epirus. The exact
numerical strength of his fleet remains relatively unknown. The fleet was used
for military purposes and also for the transportation of commodities.
After becoming Pasha of Trikala in 1786, Ali strengthened his presence in
Thessaly. The expansion of its power especially in the region of Magnesia and
the Pagasitikos gulf was completed when his son, Veli Pasha, took over as
supervisor of the guards in the road passages (dervenia) and as commander of
the county of Delvino, Trikala and the Morea.
In Thessaly only ports of transshipment character existed. The main one
was located in Volos and was operated as a grain cargo area under the strict
control of the Ottoman authorities. Ali Pasha was interested more in the
economic exploitation of the rural hinterland, than the ports of the coastal zone.
As the Volos port had the monopoly in the disposal of cereals and operated
against his objectives for personal profit, Ali Pasha decided to use an area in
Almyros in order to export grain to Western Europe avoiding the legal control of
the custom of Volos. A port, known as Tsingeli, located 6.5 km east of the
Almyros town in a small bay, was ideal for his purposes. Indeed it was one of
the most important commercial centers of Pagasitikos gulf in the Byzantine
period, but in the Ottoman period it was used as a small port of the newly
established town of Ermiye/Almyros. Tsingeli was located on a compatible and
safe lowland road network which connected Almyros with northern and
southern Greek mainland and also with the Thessalian hinterland.
According to documents from the archive of Ali Pasha, in 1809 he
continued to use the port of Volos in order to load wheat and corn in his private,
but also in chartered ships and he completely controlled the customs in Volos
and Almyros. In 1812, Veli Pasha settled in Thessaly and bought the mukata’a
of Almyros. He built near the port a mansion surrounded by low wall in an area
of 100 acres and he established by forcing the population that lived in the wider
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area of Almyros to relocate. The transportation of grain from the chifliks of Ali
and Veli Pasha in the Thessalian hinterland was achieved through the existing
overland road network along which warehouses and garrisons were built. In the
region of Magnesia, the main concentration of grain is recorded in Velestino and
in the port of Almyros.
The recipients of the exported quantities of cereals through the port in
Almyros were predominantly British customers in Malta. In 1818 Veli Pasha
managed to exclude his area of control from the compulsory selling of grain for
the needs of Istanbul. In the same year an effort to approach commercial ports in
Western Europe (Malta, France, Spain, Calais, Lisbon) for the distribution of
cereal being loaded in Almyros is recorded in the documents of the archive. The
port of Almyros was under the control of Ali Pasha and his son until 1819, when
Veli was transferred to Nafpaktos. In 1820 Ali Pasha accepted the departure of
his garrisons from Almyros and Tirnavos and the concession of the control of
the road passages (dervenia) to Suleiman Pasha of Larissa.
To conclude, the maritime activities of Ali Pasha and his son Veli Pasha
and the exploitation of the port in Almyros are fully incorporated in the attempt
for administrative organization of Thessaly. They constitute an additional
economic activity, which was directly related to the establishment of an
autonomous economic space, independent from the restrictions imposed by the
Sublime Porte on administrative and financial level.
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Νίκος Τόμπρος – Σηαύρος Πανηαζόποσλος
Δημόζια και ιδιωηική μέριμνα για ηα ορθανά ηοσ Αγώνα ζηο νεόηεσκηο
ελληνικό κράηος: Τα Ορθανοηροθεία ηης Αίγινας και ηης Άνδροσ

Δίλαη γλσζηέο ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα νη θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηνπ ειιεληθνχ
βαζηιείνπ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, απφ
ηδηψηεο (αηνκηθά ή ζπιινγηθά) θαη -ζε ειάρηζην βαζκφ- απφ ην θξάηνο1. Οη ελ
ιφγσ θνξείο δεκηνχξγεζαλ λένπο ζεζκνχο πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο γηα ηνπο
ελδεείο, θαη θπξίσο γηα ηνπο αλειίθνπο2. Ζ ελαζρφιεζε ησλ θηιαλζξψπσλ κε
ηελ παηδηθή ειηθία ζηηο κεηά ην 1850 δεθαεηίεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο απαξρέο
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Αληηθείκελν ινηπφλ ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε
θηιαλζξσπία πνπ αλέπηπμαλ ε Πνιηηεία θαη κεκνλσκέλα άηνκα ηα έηε 18281852, θαζψο θαη νη εθθάλζεηο πνπ απηή έιαβε γηα ηα νξθαλά πνπ είραλ
πξνθχςεη απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε3. Ζ κειέηε, ηέινο, πξνζπαζεί λα

1
Πξφρεηξα βι. Μ. Κνξαζίδνπ, Οη άζιηνη ησλ Αζελώλ θαη νη ζεξαπεπηέο ηνπο. Φηώρεηα θαη
θηιαλζξσπία ζηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα ηνλ 19ν αηώλα, Αζήλα 2000. Β. Θενδψξνπ, «Πεηζαξρηθά
ζπζηήκαηα θαη εξγαζία ζηα νξθαλνηξνθεία ην β΄ κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα», Μλήκσλ 21 (1999), ζ. 55-84.
Σεο ίδηαο, «Φηιαλζξσπία θαη πφιε. Οξθαλνί θαη άζηεγνη παίδεο ζηνλ Πεηξαηά γχξσ ζην 1875», Μλήκσλ
14 (1992), ζ. 71-90. Σεο ίδηαο, «Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Φηιαλζξσπίαο. Απφ ηνλ θνηλσληθφ
έιεγρν ζηελ ακνηβαηφηεηα», Μλήκσλ 25 (2003), ζ. 171-185. Δι. Καιιηγά, Ζ πξόλνηα γηα ην παηδί ζηελ
Διιάδα ηνπ 19νπ αηώλα, Αζήλα-Γηάλληλα 1990, ζ. 113-234. Ν. Σφκπξνο, Σα ζρνιεία ηα ιατθά… Παηξατθνί
ζύιινγνη θαη ε θηιεθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή (1876-1915), Πάηξα 2007. Γ. Γηαλληηζηψηεο, Ζ θνηλσληθή
ηζηνξία ηνπ Πεηξαηά. Ζ ζπγθξόηεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο (1860-1910), Αζήλα 2006, ζ. 287-309, 372-375. Κ.
Μακψλε, ύιινγνη Θξάθεο θαη Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο (1861-1922), Ηζηνξία θαη δξάζε, Θεζζαινλίθε
1995.
2
ρεηηθά κε ηα ηδξχκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνπο αλειίθνπο ζην ειιεληθφ βαζίιεην απφ ην 1855
θαη έπεηηα (π.ρ. Ακαιίεην Οξθαλνηξνθείν Κνξαζίσλ: Αζήλα 1855, Γεκνηηθό Οξθαλνηξνθείν Αξξέλσλ
(Ηζηδώξεην): Δξκνχπνιε 1855, Οξθαλνηξνθείν Αξξέλσλ Γεσξγίνπ θαη Αηθαηεξίλεο Υαηδεθώζηα: Αζήλα
1856, Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ: Αζήλα 1859, Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν: Πάηξα 1873, Οξθαλνηξνθείν
Θειέσλ αδειθώλ Μπακπαγηώηνπ: Δξκνχπνιε 1874, Εάλλεην Οξθαλνηξνθείν: Πεηξαηάο 1875,
Οξθαλνηξνθείν Θειέσλ Ησάλλνπ θαη Μαξηγνύο Υαηδεθπξηαθνύ: Πεηξαηάο 1889, θ.ά.) βι. Θενδψξνπ,
«Πεηζαξρηθά ζπζηήκαηα…», ζ. 58. Κνξαζίδνπ, Οη άζιηνη…, ζ. 80-81. Ν. Σφκπξνο, «Πεξηπηψζεηο
θηιαλζξσπίαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο απφ ηδξχκαηα θαη ζπιιφγνπο ησλ Παηξψλ ην 19 ν αηψλα»,
Πξαθηηθά ΚΣ΄ Παλειιήληνπ Ηζηνξηθνύ πλεδξίνπ (27-29 Μαΐνπ 2005), Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 204-206.
Καιιηγά, Ζ πξόλνηα…, ζ. 113-163, 179-222, 239.
3
ηελ παξνχζα κειέηε ε πεξηνδνιφγεζε ηεο έξεπλαο δελ βαζίζηεθε κφλν ζηα ρξνληθά φξηα
ιεηηνπξγίαο ησλ πξψησλ νξθαλνηξνθείσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ζε πνηνηηθά θξηηήξηα. ηε
δεθαεηία ηνπ 1850 ζεκαηνδνηήζεθε ε ζηξνθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην πσο αληηιακβαλφηαλ -θαη
αληηκεηψπηδε- ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηνπ βαζηιείνπ. «Νένη πξσηαγσληζηέο θαη
πξσηαγσλίζηξηεο εηζβάιινπλ από δσ θαη πέξα ζηε ζθελή γηα λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ θνηλσληθνύ
δεηήκαηνο ησλ απνθιήξσλ: απηνί πνπ ελαπνζέηνπλ πιένλ ην βιέκκα ηνπο πάλσ ζηνπο θησρνύο, είλαη
άλζξσπνη κνξθσκέλνη, πξνεξρόκελνη από ηα κεζαία ζηξώκαηα…, είλαη νη «πνιηηηζκέλνη» πνπ ζα
ζηξαηεπηνύλ ζηνλ αγώλα ελαληίνλ ηεο «βαξβαξόηεηαο», ηελ νπνία βιέπνπλ λα ελζαξθώλεηαη ζην πξόζσπν
ησλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αδηθεκέλσλ», Κνξαζίδνπ, Οη άζιην, ζ. 11. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ
αηψλα επίζεο ε θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηχρζεθε θπξίσο κέζσ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ζπιιφγσλ ή εηαηξεηψλ. Οη ελ ιφγσ θνξείο αλέιαβαλ λα ηδξχζνπλ πξνζηαηεπηηθνχο ζεζκνχο, θνηλσθειή
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δηαζαθελίζεη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έιαβε ε πξφλνηα γηα ηελ παηδηθή ειηθία ζηηο
κεηεπαλαζηαηηθέο δεθαεηίεο.
ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ (1828-1852) ηδξχζεθαλ θαη
ιεηηνχξγεζαλ δχν νξθαλνηξνθεία γηα ηνπο αλειίθνπο, ζηελ Αίγηλα θαη ηελ
Άλδξν, αληίζηνηρα. Οη ππάξρνπζεο κειέηεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αγαζνεξγά
θαηαζηήκαηα επηθεληξψλνπλ -θαηά θχξην ιφγν- ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε
ιεηηνπξγία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν4. Αληίζεηα, ζηηο αθφινπζεο ζειίδεο
επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ γέλλεζεο ηεο «ελ ηδξχκαζη» θηιαλζξσπίαο
ζηελ Διιάδα, ε επηζήκαλζε ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινχζεζαλ φζνη ελεπιάθεζαλ
κε ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ νξθαλψλ ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ηεο
ηδενινγίαο πνπ αλέπηπμε ε πνιηηηθή ηάμε γηα ηελ πξφλνηα ησλ αλειίθσλ, ν
εληνπηζκφο ησλ απψηεξσλ ζηφρσλ πνπ πξνζπάζεζαλ νη δεκηνπξγνί ησλ
θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ λα επηηχρνπλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ηειηθά
είρε ε παξέκβαζε ησλ θηιαλζξψπσλ ζηνλ βίν ησλ νξθαλψλ.
Οη ελέξγεηεο γηα ηα νξθαλά
Οη αθεγήζεηο γηα ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε παξαιείπνπλ ζπλήζσο ηηο
φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο επέθεξε απηή ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ειιαδηθνχ
ρψξνπ. Μία απφ απηέο ππήξμε αλακθίβνια ε ξαγδαία αχμεζε νξθαλψλ, ηα
ηδξχκαηα θαη έξγα πξφλνηαο ηα νπνία πξνζέθεξαλ πεξίζαιςε, ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, εζηθή αλαηξνθή ζηνπο αδχλακνπο θξίθνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηνπο ελδεείο.
4
Δλδεηθηηθά βι. Δι. Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο θαη ε Παηδεία 1827-1832. Β΄ Σα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα
ηεο Αηγίλεο, Αζήλα 1972. Καιιηγά, Ζ πξόλνηα, ζ. 59-92. Υ. Μπακπνχλεο, Ζ Δθπαίδεπζε θαηά ηελ
θαπνδηζηξηαθή πεξίνδν. Γηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία, Αζήλα 1999, ζ. 148-176. Ν.
Σφκπξνο, «Οη Σξφθηκνη, ε ηειέρσζε θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ηεο Αίγηλαο (1829-1834)»,
Πξαθηηθά ΚΓ΄ Παλειιήληνπ Ηζηνξηθνύ πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε (30/5-1/6/2003), Θεζζαινλίθε 2004, ζ.
195-223. Αι. Γεζπνηφπνπινο, Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο θαη ε απειεπζέξσζε ηεο Διιάδνο, Αζήλα
19962, ζ. 243-249. Η. Μαζηξνγηάλλεο, Ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο (18211960), Αζήλα 1960, ζ. 31-67. Γ. Κνπιηθνχξδε, Αίγηλα ΗΗΗ. Σνπνγξαθηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηε
λεόηεξε πόιε (1800-1828), Αζήλα 2006, ζ. 199-203. Αηθ. Κνξδνχιε, «Σν αξρείν ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ
Αηγίλεο ηεο ΔΒΔ: Πξφδξνκε αλαθνίλσζε». Πξαθηηθά Β΄ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Πεινπνλλεζηαθώλ
πνπδώλ, η. Γ΄, Αζήλα 1981-1982, ζ. 401-432. Γ. . Μπαιάλνο, Ζ Πεξίζαιςε ησλ νξθαλώλ ελ ησ
ειιεληθώ θξάηεη, Αζήλα 1919, ζ. 30-38. Αιιεινγξαθία Θεόθηινπ Καΐξε, Γ. Πνιέκεο (επηκ.), κέξνο Α΄,
Δπηζηνιαὶ Θεόθηινπ Καΐξε, η. Α΄ 1814-1839, Καΐξεηνο Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 1994. Αιιεινγξαθία
Θεόθηινπ Καΐξε, Γ. Πνιέκεο (επηκ.), κέξνο Α΄, Δπηζηνιαὶ Θεόθηινπ Καΐξε, η. Β΄ 1839-1844, Καΐξεηνο
Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 1995. Αιιεινγξαθία Θεόθηινπ Καΐξε, Γ. Πνιέκεο (επηκ.), κέξνο η΄,
Πξνζσπνγξαθηθά, Καΐξεηνο Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 2003. Γ. Αλησλίνπ, «Ζ Άλδξνο κέζα απφ ην αξρείν ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο (1883-1850), η. Β΄, Θεφθηινο Καΐξεο», Αλδξηαθά Υξνληθά 23 (Άλδξνο 1994). Γ.
Πνιέκεο, «Πεξὶ ηνπο καζεηὰο ηνπ Καΐξε», Πέηαινλ 4 (1984), ζ. 139-158. Γ. Πνιέκεο, «Ζ βηνγξαθία ηνπ
Θεφθηινπ Καΐξε απφ ηνλ ππξίδσλα Γιαπθσπίδελ», Πέηαινλ 7 (1999), ζ. 78-146. Γ. Παζράιεο,
Θεόθηινο Καΐξεο, Αζήλα 1928, ζ. 53-89. Γ. Καξάο, Θεόθηινο Καΐξεο-Κσλζηαληίλνο Κνύκαο. Γύν
πξσηνπόξνη δάζθαινη ηνπ γέλνπο, Αζήλα 1977. Φ. Κ. Βψξνο, «Απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα ζηε
δίσμε ηνπ Θ. Καΐξε», Πξαθηηθά Παλειιελίνπ πκπνζίνπ, Θεόθηινο Καΐξεο, (Άλδξνο 6-9/9/1984), Αζήλα
1988, ζ. 43-60. Δκκ. Καξπάζηνο, «Άγλσζηνη ηηλεο εηδήζεηο πεξί ηνπ Θενθίινπ Καΐξε», Δθθιεζία.
Δπίζεκνλ Γειηίνλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο 43 (24/10/1936), ζ. 339-340, 44 (31/10/1936), ζ. 350-352.
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νπνία πεξηθέξνληαλ απξνζηάηεπηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ παξνπζία ησλ
παηδηψλ απηψλ ζηηο πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν γέλλεζε ζε νξηζκέλνπο
θηιαλζξσπηθά αηζζήκαηα, ελψ ζπγρξφλσο αλέδεημε θαη έλα θνηλσληθφ
πξφβιεκα ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ απαηηνχζε ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ. Έκπξαθην
ελδηαθέξνλ γηα ηα πεξηπιαλψκελα νξθαλά επέδεημαλ κεηεπαλαζηαηηθά ηφζν ε
θεληξηθή εμνπζία, φζν θαη απινί πνιίηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε εληάζζεηαη ην
Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο, πνπ δεκηνχξγεζε ην 1829 ν Η. Καπνδίζηξηαο θαη ην
νπνίν ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί έσο ην 1844 ζην Ναχπιην. ηε δεχηεξε
πεξίπησζε -ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο- αλήθεη ην θηιαλζξσπηθφ θαηάζηεκα
πνπ ίδξπζε ζηελ Άλδξν (1835) ν ηεξνκφλαρνο Θεφθηινο Καΐξεο.
Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο
Ο Η. Καπνδίζηξηαο ελδηαθέξζεθε γηα ηε κφξθσζε θαη ηελ εζηθή ππφζηαζε
νξθαλψλ νκνεζλψλ ηνπ αξθεηά ρξφληα πξηλ ηνλ εξρνκφ ηνπ ζηελ Διιάδα. ην
πιαίζην ινηπφλ απηφ εληάζζεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε ίδξπζε ζρνιείσλ γηα
αλειίθνπο Διιελφπαηδεο πνπ πεξηθέξνληαλ απξνζηάηεπηνη ζηελ Δπξψπε5.
Όηαλ αλέιαβε ηα θπβεξλεηηθά ηνπ θαζήθνληα, πξνρψξεζε άκεζα ζηελ ίδξπζε
«νξθαλνζρνιείσλ» ζε Πφξν6, Ναχπιην7 θαη Αίγηλα8, ζηα νπνία εγθαηέζηεζε
πξνζσξηλά αλειίθνπο νξθαλνχο κέρξηο φηνπ απνπεξαησζεί ην κφληκν ίδξπκα
ζηελ Αίγηλα9, ζην νπνίν επειπηζηνχζε λα ζηεγάζεη έσο θαη 600 νξθαλά10. ηα
5
ρνιεία γηα νξθαλνχο Διιελφπαηδεο ιεηηνχξγεζαλ ζηε Γελεχε, ηελ Σεξγέζηε, ηε Βελεηία, ηελ
Αγθψλα, θιπ. ηα ζρνιεία ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ πφιεσλ δηέκελαλ 70 καζεηέο, νη νπνίνη «ζέινπζη
σθειήζεη εηο ην εμήο ην Γέλνο», Δι. Κνχθθνπ, «Αλέθδνηνη επηζηνιαί ηνπ Η. Καπνδίζηξηα πεξί ησλ ελ
Δπξψπε νξθαλνπαίδσλ», Πξαθηηθά Αθαδεκίαο Αζελώλ 31 (1956), ζ. 445-454. Γ. . Μπαιάλνο, «Ο
Καπνδίζηξηαο δηα ηα νξθαλά. Σέζζαξεο αλέθδνηνη επηζηνιαί ηνπ», Πξαθηηθά Αθαδεκίαο Αζελώλ 19
(1944), ζ. 314-318. Δι. Κνχθθνπ, Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο: Ο άλζξσπνο, ν δηπισκάηεο (1800-1828),
Αζήλα 1978, ζ. 270-278.
6
Σν πξψην πξνζσξηλφ «νξθαλνζρνιείν» ιεηηνχξγεζε ζηνλ Πφξν θαη ζηέγαζε 160 αλειίθνπο νη
νπνίνη δηέκελαλ πξσηχηεξα ζε ζηξαηφπεδα ηεο Πεινπνλλήζνπ (π.ρ. Γακαιψλ). Ζ ζηέγαζε ησλ ηξνθίκσλ
έγηλε αξρηθά ζε πξφρεηξα θαηαιχκαηα, ελψ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1828 -εμαηηίαο ηεο αλεπάξθεηαο ρψξνπ
θαη ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο- ζε θηήξηα ηεο κνλήο Εσνδφρνπ Πεγήο. Λ. Βειέιεο, Ο
Καπνδίζηξηαο, σο ζεκειησηήο ηεο δεκνηηθήο εθπαηδεύζεσο ελ Διιάδη, Αζήλα 1908, ζ. 65. Κνχθθνπ, Ο
Καπνδίζηξηαο θαη ε Παηδεία, ζ. 66-68. Σφκπξνο, Οη Σξφθηκνη, ζ. 266.
7
Πξνζσξηλφ «νξθαλνζρνιείν» δεκηνπξγήζεθε θαη ζην Ναχπιην, ζην νπνίν εγθαηαζηάζεθαλ «από ηαο
Δπαξρίαο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο άιιεο Δπηθξαηείαο» πεξίπνπ 250 «νξθαλνί θαη πησρνί παίδεο,
δηδαζθόκελνη δηα ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζόδνπ ηα πξώηα γξάκκαηα», Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο,
Αίγηλα 28/11/1828, θ. 89. Βειέιεο, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 94. Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο θαη ε Παηδεία, ζ.
71. Σφκπξνο, Οη Σξφθηκνη, ζ. 267.
8
ε κεηφρη ηεο κνλήο Θενηφθνπ ζηελ Αίγηλα ηνπνζεηήζεθαλ 66 αλήιηθνη, νη νπνίνη είραλ
απειεπζεξσζεί απφ ηελ Αίγππην κε ηελ ρξεκαηηθή ζπκβνιή ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, Κάξνινπ Η΄,
Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο θαη ε Παηδεία, ζ. 71. Κνξδνχιε, Σν αξρείν, ζ. 426.
9
Ο Η. Καπνδίζηξηαο ελεκέξσζε ηνλ έθηαθην Δπίηξνπν Αίγηλαο, Κ. Ράκθν, φηη επξφθεηην λα
«πεξηκαδεύζε εηο κίαλ πεξηνρήλ απηνεζλνύο παηδαγσγίαο» ηα νξθαλά παηδηά θαη ζπγρξφλσο ηνπ δήηεζε
«λα εύξε άλζξσπνλ ηθαλόλ δη’ επηζηάηελ ησλ παηδίσλ», Η. Α. Καπνδίζηξηαο, Δπηζηνιαί δηπισκαηηθαί,
δηνηθεηηθαί θαη ηδησηηθαί, ειιεληθή κηθξ. Μηραήι ρηλά, Αζήλα 1841, η. Α΄, ζ. 338-339. Χο έδξα ηνπ
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ζπγθεθξηκέλα νξθαλνζρνιεία νη ηξφθηκνη ζηηίδνληαλ θαη κνξθψλνληαλ
ζηνηρεησδψο. ηνπο δηεπζπληέο ησλ νξθαλνζρνιείσλ είραλ ζηαιεί
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ αλειίθσλ, ηελ αγσγή, ηνλ
ηκαηηζκφ, ην εκεξήζην πξφγξακκά ηνπο, ηνλ ζηξαησληζκφ ηνπο, ηηο ζπλζήθεο
πγηεηλήο ηνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο11. Σελ ίδηα πεξίνδν μεθίλεζαλ ζηελ Αίγηλα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Βηάξνπ Καπνδίζηξηα- θαη νη εξγαζίεο νηθνδφκεζεο ηνπ
Οξθαλνηξνθείνπ (5/5/1828)12. Σνλ Μάξηην ηνπ επνκέλνπ έηνπο
εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεφδκεην ζπγθξφηεκα ηεο Αίγηλαο νη πξψηνη ηξφθηκνη, νη
νπνίνη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα (Ννέκβξηνο 1829) αλέξρνληαλ ζε 495 άηνκα13.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ νξθαλψλ
θαη λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ
ραξαθηήξσλ εθαξκφζηεθε ζην Οξθαλνηξνθείν ην pavillons system14, ην νπνίν
πξνεγνπκέλσο είρε εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηνλ Πφξν15. Σν ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ηνπ Καπνδίζηξηα γηα ην ίδξπκα ηεο Αίγηλαο πξνθχπηεη θαη απφ ηα
πνζά πνπ δαπάλεζε γη’ απηφ, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν κάιηζηα πνπ ην θξάηνο
είρε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο16. Δθηφο απφ πεξίζαιςε, ην
Οξθαλνηξνθείν παξείρε ζηνπο ηξνθίκνπο ηνπ θαη εθπαίδεπζε17. ηνπο ρψξνπο
Οξθαλνηξνθείνπ επηιέρζεθε ε Αίγηλα, αθελφο γηαηί ηελ πεξίνδν απηή ζην λεζί βξηζθφηαλ ε
θαπνδηζηξηαθή θπβέξλεζε θαη αθεηέξνπ γηαηί ν Κπβεξλήηεο επηζπκνχζε λα θαηαζηήζεη ηελ Αίγηλα ρψξν
«ησλ δηςόλησλ παηδείαο», Ν. Δμαξρφπνπινο, Λόγνο πεξί ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δξάζεσο ηνπ
Καπνδηζηξίνπ, Αζήλα 1917, ζ. 18. Σφκπξνο, Οη Σξφθηκνη, ζ. 257, 260.
10
Ο Κπβεξλήηεο επειπηζηνχζε φηη ν αξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ ζην ίδξπκα ζα μεπεξλνχζε κειινληηθά ηα
2.000 άηνκα (Καπνδίζηξηαο, Δπηζηνιαί, η. Β΄, ζ. 22).
11
Καπνδίζηξηαο, Δπηζηνιαί, η. Α΄, ζ. 367-368.
12
Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, Αίγηλα 5/5/1828, θ. 32.
13
Αηγηλαία Δθεκεξίο, Αίγηλα 15/3/1831, ζ. 36. Σφκπξνο, Οη Σξφθηκνη, ζ. 270.
14
χκθσλα κε ην pavillons system, πνπ εθαξκνδφηαλ ζε νξγαλσκέλα επξσπατθά νξθαλνηξνθεία, νη
ηξφθηκνη ρσξίδνληαλ ζε νκίινπο ησλ 30 έσο 40 αηφκσλ θαη ν θάζε φκηινο ζηεγαδφηαλ ζε δηαθνξεηηθφ
ρψξν (Γ. Μπαιάλνο, Ζ Πεξίζαιςε ησλ νξθαλώλ ελ ησ ειιεληθώ θξάηεη, Αζήλα 1919, ζ. 15).
15
«Οη δε ηόηε ζπλαζξνηζζέληεο εηο ην Καηάζηεκα ππόηξνθνη θαηεζθελώζεζαλ εηο ηα νηθήκαηα
δηαηξεζέληεο εηο ιόρνπο ζπληζηακέλνπο εμ εβδνκήθνληα θαη νηθήζαληεο αλά ηξηάθνληα πέληε εηο έθαζηνλ
δσκάηηνλ, εηο ηξόπνλ ώζηε δύσ δσκάηηα ζπλίζησλ έλα ιόρνλ. Καη εηο επηαμίαλ απηώλ δησξίζζε εηο
έθαζηνλ ιόρνλ εηο ινραγόο, εηο ππνινραγόο θαη ηέζζαξεο δεθαλείο, άπαληεο εθ ησλ πιένλ ειηθησκέλσλ
ππνηξόθσλ, άκηζζνη». «Έθζεζηο ησλ θαηά ην ελ Αηγίλε Οξθαλνηξνθείνλ απ’ αξρήο απηνχ άρξη ηελ
ζήκεξνλ» (1/2/1833), Γ.Α.Κ., «Οζσληθφ Αξρείν 1833-1862», Τπνπξγείν Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Παηδείαο
(L), θάθ. 42, θ. 9r. Ο δηνξηζκφο ινραγψλ, ππνινραγψλ, δεθαλέσλ, επηζηαηψλ ζ’ έλα ίδξπκα απνηππψλεη ζχκθσλα κε ηε Βάζσ Θενδψξνπ- «ηε δηαβάζκηζε ησλ κηθξνεμνπζηώλ ζην εζσηεξηθό ελόο ηεξαξρηθά
δνκεκέλνπ νξγάλνπ επίβιεςεο» (Θενδψξνπ, Πεηζαξρηθά ζπζηήκαηα, ζ. 69-70).
16
Μέρξη ηελ Γ΄ ελ Άξγεη Δζλνζπλέιεπζε είραλ δαπαλεζεί γηα ην Οξθαλνηξνθείν 568.359 γαιιηθά
θξάγθα, ελψ έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1833 πεξίπνπ 299.575 θνίληθεο (Μπακπνχλεο, Ζ Δθπαίδεπζε, ζ.
156-157).
17
«Αθόηνπ ήιζνκελ εηο ηελ Διιάδα, ελεζρνιήζεκελ πεξί ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ Διιελνπαίδσλ, ηνπο
νπνίνπο ε ηαιαηπσξία θαη ηνπ ηόπνπ ν όιεζξνο παξέδσζαλ εηο ηελ αξγίαλ θαη ηελ απώιεηαλ. Σν
Οξθαλνηξνθείνλ ην ελ Αηγίλε πεξηιακβάλεη ήδε εμ απηώλ πεληαθόζηα, θαη ηα Αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία, ηα
εηο δηαθόξνπο επαξρίαο νξγαληζζέληα, ρνξεγνύζηλ εηο επέθεηλα ησλ εμ ρηιηάδσλ παηδία ηεο ζηνηρεηώδνπο
εθπαηδεύζεσο ηελ σθέιεηαλ» (Γεζπνηφπνπινο, Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο, ζ. 245-246).
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ηνπ ηδξχκαηνο ιεηηνπξγνχζαλ 3 αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία, 3 θιάζεηο ειιεληθψλ
καζεκάησλ, 6 εξγαζηήξηα γηα ηελ εθκάζεζε ηερλψλ, ην Πξόηππν θαη ην
Κεληξηθό ρνιείν. Σα καζήκαηα ζην Οξθαλνηξνθείν παξαθνινπζνχζαλ, εθηφο
απφ ηνπο νξθαλνχο αλειίθνπο, θαη κε νξθαλνί18.
Ύζηεξα απφ ηε δνινθνλία ηνπ Κπβεξλήηε, ην ίδξπκα αληηκεηψπηζε
ζνβαξφηαηα εζσηεξηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1834 κε ην
πξφζρεκα φηη δελ ππήξραλ ζηελ Αίγηλα «αξρηηερλίηαη» γηα ηελ εθκάζεζε
βηνπνξηζηηθψλ επαγγεικάησλ ζηνπο ηξνθίκνπο ηνπ ην ίδξπκα κεηαθέξζεθε ζην
Ναχπιην19. Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν νη ηξφθηκνη είραλ πιένλ πεξηνξηζηεί ζε 100
πεξίπνπ άηνκα20. Γέθα ζρεδφλ ρξφληα αξγφηεξα ν Όζσλαο αλέζηεηιε -κε Β.Γ.
16/10/1844- νξηζηηθά ηε δξάζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, απνβάιινληαο απφ ηελ
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηε κέξηκλα γηα ηα νξθαλά21.
ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο ν Κπβεξλήηεο ρξεζηκνπνίεζε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, γηα λα δηαζψζεη θαη λα ζσξαθίζεη ηελ ςπρή θαη ην
ζψκα φζσλ νξθαλψλ θηλδχλεπαλ λα δηαθζαξνχλ απφ ηελ «από ηελ θαθνήζεπζηλ
ηελ εθ ησλ ζηξαηνπεδεηώλ, ηεο ελδείαο θαη ηεο πιαλνβηόηεηνο»22 θαη λα ηα
απνηξέςεη απφ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα νξθαλά ηεο Δπαλάζηαζεο
δηέζεηαλ, άιισζηε, αξθεηέο πξνυπνζέζεηο, γηα λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ. Δίραλ
ράζεη θάπνηνλ γνλέα ή θαη ηνπο δχν, δελ δηέζεηαλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο
ζπληήξεζεο, ζηεξνχληαλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πξφζπκσλ λα αλαιάβνπλ ηελ
αλαηξνθή ηνπο23. Απψηεξνο ινηπφλ ζθνπφο ηνπ Καπνδίζηξηα ππήξμε ε
κεηαηξνπή ησλ ηξνθίκσλ ηνπ ηδξχκαηνο -κέζσ ηεο πεξίζαιςεο θαη ηεο
εθπαίδεπζήο ηνπο- ζε εξγαηηθνχο θαη πξνλνεηηθνχο ελήιηθεο, πεηζαξρεκέλνπο
Μπακπνχλεο, Ζ Δθπαίδεπζε, ζ. 154. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ν Καπνδίζηξηαο λα θαηαζηήζεη ην λεζί
παλειιήλην εθπαηδεπηηθφ θέληξν ίδξπζε ζηελ Αίγηλα θαη έλα ζρνιείν «δηα ηα θνξάζηα» κε 30 καζήηξηεο.
Δι. Κνχθθνπ, «Ζ παηδεία απφ ην 1828 σο ην 1831», Η.Δ.Δ., Αζήλα 1977, η. ΗΒ΄, ζ. 592. Γεζπνηφπνπινο,
Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο, ζ. 248.
19
Σν ίδξπκα ζηεγάζηεθε ζην «αξραίν ζηξαηησηηθφ ζρνιείν» ηνπ Ναππιίνπ, ελψ νη ηξφθηκνί ηνπ
κπνξνχζαλ λα εθπαηδεχνληαη απφ ηερλίηεο ηεο πφιεο θαη λα εμαζθνχληαη ζην βαζηιηθφ νπινζηάζην, ζην
θεξακνπνηείν, ζην δεκφζην αγξφθηεκα ηεο Σίξπλζαο (π. Σξηθνχπεο, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο
Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1971, η. Γ΄, ζ. 219. Αι. Ραγθαβήο, Απνκλεκνλεύκαηα, Αζήλα 1894, η. Α΄, ζ. 369.
Καιιηγά, Ζ πξόλνηα, ζ. 92.
20
«Δλ ησ νξθαλνηξνθείσ δελ θαιιηεξγνύληαη ηα γξάκκαηα θαη αη ηέρλαη, σο εζθόπεη ν Καπνδίζηξηαο,
αιι’ νθζαικηθαί λόζνη, δηαθζνξά θαη θαθίαη εηο ύςηζηνλ βαζκόλ» (G. Maurer, Das griechische Volk,
Υατδειβέξγε 1835, η. ΗΗ, ζ. 194. Μπαιάλνο, Ζ Πεξίζαιςε, ζ. 25. Βι. επίζεο ΓΑΚ, «Αξρείν
Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα Δθπαίδεπζε,
Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2387, θθ. 10, 36. Ραγθαβήο, Απνκλεκνλεύκαηα, ζ. 369-370.
21
«Αη εξγαζίαη ηνπ ελ Ναππιία Οξθαλνηξνθείνπ σο κε εθπιεξνύληνο πιένλ ηνλ αξραίνλ απηνύ
πξννξηζκόλ, δηαθόπηνληαο πξνο ην παξόλ, δηα λα κεηαζρεκαηηζζή ηνύην ελ θαηξώ επί ην ζθνπηκώηεξνλ,
άκα ππάξμσζη ηα απαηηνύκελα κέζα», ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη
Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2445, θ. 3.
22
Καπνδίζηξηαο, Δπηζηνιαί, η. Α΄, ζ. 338. Μπαιάλνο, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 316.
23
Θενδψξνπ, Πεηζαξρηθά ζπζηήκαηα, ζ. 57.
18
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θαη ππάθνπνπο24, πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο25.
Δθηφο απφ ηελ πεξίζαιςε ησλ νξθαλψλ ν Καπνδίζηξηαο επέδεημε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ παηδεία ηνπο26. Σν ζηίγκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ
πνιηηηθήο, πνπ ζα αθνινπζνχζε θαη ζην Οξθαλνηξνθείν, θάλεθε ζηελ Γ΄
Δζλνζπλέιεπζε. Με ην ΗΑ΄ ςήθηζκα -«πεξί νξγαλώζεσο ηεο παηδείαο ελ
Διιάδη» (2/8/1829)- θαζίζηαην ζαθέο φηη «δηα ηεο ηεξάο Θξεζθείαο θαη ηεο
νξζήο Παηδείαο εζηθή ησλ πνιηηώλ δηακόξθσζηο» ζα επηηπγραλφηαλ ε θνηλσληθή
θαη πνιηηηθή αλφξζσζε ηεο ρψξαο27. Ζ ίδξπζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ζηελ
Αίγηλα, ζηνλ ρψξν δειαδή φπνπ ν Η. Καπνδίζηξηαο ζα εθάξκνδε ηελ πνιηηηθή
ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Διιελνπαίδσλ, απνηππψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ φρη κφλν
λα πξνζηαηεχζεη ηα νξθαλά ηεο Δπαλάζηαζεο απφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, αιιά
θαη λα ηα εληάμεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηνπ λεζηνχ, θαη κάιηζηα ζ’ απηφ ηεο
καζεηηψζαο λενιαίαο28.
Καηά ηελ πεξίνδν 1829-1831 εθαξκφζηεθαλ ζην Οξθαλνηξνθείν νη
παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ηεο εζηθήο
δηαπαηδαγψγεζεο29, ηεο επίβιεςεο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο εθκάζεζεο
βηνπνξηζηηθψλ επαγγεικάησλ αθελφο γηα λα ιάβνπλ νη αλήιηθνη ηα αλαγθαία
γηα ην κέιινλ ηνπο εθφδηα θαη αθεηέξνπ γηα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. Ζ εζηθή
αγσγή ησλ ηξνθίκσλ -ζχκθσλα κε ηνλ Η. Καπνδίζηξηα- απνζθνπνχζε ζην λα
24
Ο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ πξνζηδίαδε πεξηζζφηεξν ζηα ηδξχκαηα πνπ επφπηεπε ν
Ph. Fellenberg παξά ν J. H. Pestalozzi (Μπακπνχλεο, Ζ Δθπαίδεπζε, ζ. 176).
25
Κνξαζίδνπ, Οη άζιηνη, ζ. 109. Θενδψξνπ, Πεηζαξρηθά ζπζηήκαηα, ζ. 57.
26
«Πηζηεύσλ αλέθαζελ, όηη εηο ηελ εθπαίδεπζηλ ηεο λενιαίαο ελαπόθεηηαη ην κέιινλ ηεο Διιάδνο…», Η.
Μαζηξνγηάλλεο, Ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο (1821-1960), Αζήλα 1960, ζ.
67. ε επηζηνιή ηνπ ν Καπνδίζηξηαο πξνο ηνλ Eynard ζεκείσλε φηη επξφθεηην λα ζηεξίμεη «ηελ
επαλόξζσζηλ ηεο Διιάδνο εηο δύν κεγάιαο βάζεηο, ηελ εξγαζίαλ θαη ηελ ζηνηρεηώδε εθπαίδεπζηλ»,
Κνχθθνπ, Ζ παηδεία, ζ. 589. «Σν εθπαηδεπηηθόλ ηδαληθόλ ηεο ζηνηρεηώδνπο ηαύηεο παηδείαο, ήην,
ζπκθώλσο πξνο ηαο εληνιάο ηνπ Κπβεξλήηνπ, ε πγηήο παηδεία, ήηνη ε αλάπηπμηο ηεο δηαλνίαο ησλ καζεηώλ
θη ε παξνρή εηο απηνύο ζηεξεώλ θαη ρξεζίκσλ γλώζεσλ, ηαπηνρξόλσο δε θαη πξν πάλησλ ε εζηθή
δηάπιαζηο ηνπ ραξαθηήξνο απηώλ», Γεζπνηφπνπινο, Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο, ζ. 244.
27
Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, Αίγηλα 9/8/1829, θ. 55. Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο θαη ε Παηδεία, ζ.
13.
28
Σν ζηνηρείν απηφ δηαθνξνπνηεί ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο απφ ηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. Σα ηειεπηαία θάιππηαλ «θαη πξφζζεηεο
θνηλσληθέο» αλάγθεο, φπσο ην «λα εμαθαλίζνπλ από ηε ζέα ηεο πόιεο ηηο ελνριεηηθέο παξνπζίεο πνπ
ππνγξάκκηδαλ όηη ε νδόο πξνο ηελ πξόνδνο δελ ήηαλ αλέθειε ή λα πξνζθέξνπλ ιύζεηο εμνκάιπλζεο ηνπ
νηθνγελεηαθνύ βίνπ ζε πεξηπηώζεηο αλεπηζύκεησλ παηδηώλ», Θενδψξνπ, Πεηζαξρηθά ζπζηήκαηα, ζ. 59.
29
Ζ έθθξαζε «εζηθή ησλ πνιηηψλ δηακφξθσζηο» παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζηελ χπαξμε κηαο αληίζεηεο
θαηάζηαζεο, ε νπνία επηθξαηνχζε ζηνπο θφιπνπο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθά ζηξσκάησλ. Σα ζηξψκαηα
απηά ρξεηαδφηαλ λα εζηθνπνηεζνχλ θαη λα κνξθσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε θνηλσληθή πξφνδνο. Οη
αληηιήςεηο απηέο ζα επηθξαηήζνπλ νξηζηηθά πιένλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία θαη ζα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο θηιαλζξψπνπο λα παξέκβνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ελδεψλ κε
ζθνπφ λα ηε βειηηψζνπλ.
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δηακνξθψζεη ηνπο πνιίηεο εθείλνπο πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ επίηεπμε
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη εηξήλεο30. Ζ χπαξμε άιισζηε «δηνξγαληζκνχ» θαη
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ηξνθίκνπο ηνπ ηδξχκαηνο θαηαδεηθλχεη ην
ελδηαθέξνλ ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο. Όζν γηα ηελ έληαμε
ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ θξαηηθνχ
θηιαλζξσπηθνχ ηδξχκαηνο, απηή απνηππψλεη ηελ άπνςε ηνπ Κπβεξλήηε φηη γηα
ηε ζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο δελ ρξεηαδφηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ε ζεσξεηηθνχ επηπέδνπ κφξθσζε31.
Σν πξφγξακκα καζεκάησλ ζηα ζρνιεία ηνπ θξαηηθνχ Οξθαλνηξνθείνπ
πεξηειάκβαλε -εθηφο απφ αλάγλσζε, γξαθή, αξηζκεηηθή- θαη καζήκαηα
ειιεληθήο θαη εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο, θαηήρεζεο32. Δπξφθεηην δειαδή γηα
καζήκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα δηακνξθψζνπλ εζληθή ηαπηφηεηα θαη λα
ζπκβάινπλ ζηελ εδξαίσζε λέσλ θνηλσληθψλ αμηψλ33, φπσο ε ζσθξνζχλε, ε
ηηκηφηεηα, ε εξγαηηθφηεηα, ε ππαθνή, ε λνκηκνθξνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη
ζηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο34. Με ηελ πηνζέηεζε ησλ ελ
ιφγσ αμηψλ απφ ηελ θνηλσλία ε Πνιηηεία επειπηζηνχζε φηη ζα ζπγθξνηήζεη έλα
θξάηνο κε «αλζξώπνπο θαινύο, πνιίηαο ρξεζηνύο θαη σθειίκνπο εηο ηελ
θνηλσλίαλ, ζπλεηζθέξνληαο εηο ην θαιόλ ηεο Παηξίδνο δηα ησλ ηερλώλ πξν

30
Σελ αλάγθε γηα πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε ησλ Διιήλσλ θαη γηα εζηθή θαη θηινζνθηθή
δηαπαηδαγψγεζε είρε επηζεκάλεη ν Κπβεξλήηεο ζε εγθχθιηα επηζηνιή ηνπ αξθεηά ρξφληα πξηλ αλαιάβεη
ηα θπβεξλεηηθά ηνπ θαζήθνληα (1819). Σηο ελ ιφγσ απφςεηο ζα ηηο εθαξκφζεη κεηέπεηηα ζηνλ ειιαδηθφ
ρψξν, φηαλ πξνζπάζεζε λα δηακνξθψζεη εζληθή ζπλείδεζε ζηνπο Έιιελεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ
απφςεσλ απηψλ είλαη ην αθφινπζν απφζπαζκα: «Ζ εζηθή κόξθσζε πξέπεη λα επηδηώθεηαη ώζηε λα κπνξεί
λα αλαδεηθλύεη ηα άμηα ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ έζλνπο άηνκα θαη από ηελ άιιε λα
ζπλεζίδεη ην έζλνο βαζκηαία λα ζέβεηαη, λα αθνύεη, λα πηζηεύεη ζηα άηνκα απηά», Αξρείνλ Ησάλλνπ
Καπνδίζηξηα, η. η΄ (Π. Πεηξίδεο επηκ.), Δηαηξεία Κεξθπξατθψλ πνπδψλ, Κέξθπξα 1985, ζ. 16.
31
«Ζ θηινινγηθή κόξθσζε, παξ’ όια απηά, δελ είλαη ε κόλε ηελ νπνία έρνπκε αλάγθε, ε παηξίδα
αλαδεηά θαη θάπνηα άιιε», Αξρείνλ Ησάλλνπ Καπνδίζηξηα, φ.π., ζ. 16. Καιιηγά, Ζ πξόλνηα, ζ. 64.
Θενδψξνπ, Φηιαλζξσπία, ζ. 82-83, φπνπ θαη ε βηβιηνγξαθία.
32
ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2390, θθ. 100-101.
33
«[…] λα εηζάμσ εηο ηελ Διιάδα ηελ σξαία ηαύηελ θαη επσθειή βηνκεραλίαλ, δη’ σο θαη νξθαλά θαη
νξθαλέο δύλαληαη λα ζθεπάζσζη ηελ γπκλόηεηά ησλ δηα ησλ ηδξώησλ ηνπ πξνζώπνπ ησλ, λα απνθεύγσζη
ηαο ελέδξαο ηεο πησρείαο θαη ηεο δπζηπρίαο, θαη λα πξνθπιάηησζη ην πνιύηηκνλ δώξνλ ηεο ζσθξνζύλεο
θαη ηεο ηηκηόηεηνο, σο κόλελ αθξάδαληνλ βάζηλ πξνο ηελ ζπληήξεζηλ ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο
εζπρίαο παληόο θξάηνπο», ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ
Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, Οξθαλνί ζπνπδάδνληεο παξά ησ εξγνιάβσ . Βάιβε, θάθ. 2429,
θ. 6. ηα αλσηέξσ ππνβφζθεη ε άπνςε φηη νη «ελέδξαη ηεο πησρείαο θαη ηεο δπζηπρίαο» νδεγνχλ ζε
έθλνκεο δξάζεηο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
34
ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2387, θθ. 198-199, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2390, θθ. 100-101. Αλ.
Πξαζζά, «Ζ Δζληθή δηαπαηδαγψγεζε ζην ζρνιείν ηεο θαπνδηζηξηαθήο πεξηφδνπ», Πξαθηηθά
Δπηζηεκνληθνύ πκπνζίνπ: Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο. 170 ρξόληα κεηά 1827-1997 (Ναύπιην 26-28
επηεκβξίνπ 1997), Ναχπιην 1998, ζ. 75-76, 80.
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πάλησλ» (3/2/1835)35. Ζ ειιεληθή γιψζζα θαη ε επαθή ησλ λέσλ κε ηελ
ειιεληθή παξάδνζε ππήξμαλ γηα ηνλ Κπβεξλήηε βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο εζληθήο
ηνπ εθπαίδεπζεο36. Αλαθνξέο εμάιινπ γηα «αγαζνύο πνιίηαο σθέιηκνπο εηο
εαπηνύο θαη εηο ηνπο νκνίνπο», νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ «ηελ βάζηλ ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο επαλνξζώζεσο ηνπ έζλνπο» θαη ηελ «αλαδσνγνλεηηθήλ
θαη ηειεηνπνηεηηθήλ ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο δύλακηλ» ππήξμαλ αξθεηά ζπρλέο
ηελ πεξίνδν απηή37.
Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε πνπ παξερφηαλ ζην Οξθαλνηξνθείν δελ
επαξθνχζε γηα ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη θαη’
επέθηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα
επηηεπρζνχλ νη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη νη ηξφθηκνη ηνπ ηδξχκαηνο έπξεπε
αθελφο λα εθπαηδεπηνχλ ζε ηερληθά επαγγέικαηα θαη αθεηέξνπ λα δηαζέηνπλ ηα
κέζα εθείλα πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ αξγφηεξα λα εμαζθήζνπλ ηα επαγγέικαηα
απηά38. Ζ εθκάζεζε ηερλψλ, φπσο ε ηππνγξαθία, ε βηβιηνδεηηθή, ε
ςαζνπιεθηηθή, ε θεξακηθή, ε ηνξλεπηηθή, ε ραιθνγιππηηθή, ε νπινπνηεηηθή, ε
ιηζνγξαθηθή, ε πηινπνηία, ε ζηδεξνπξγία, ε ρπηηθή, ε κεραληθή, ε
ζρνηλνπνηεηηθή, ε ραιθνπξγηθή, ε ακαμνπνηεηηθή, ε ιεπηνπξγηθή, ε κνπζηθή, ε
ξαπηηθή, θιπ. ζα κεηέηξεπαλ ηνπο αλειίθνπο ζε εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, νη
νπνίνη κε ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπο ζα θαηαιάκβαλαλ κηα νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά απνδεθηή ζέζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία39, ζα γίλνληαλ νηθνλνκηθά
αλεμάξηεηνη θαη ζα απεγθισβίδνληαλ απφ κηα δηαξθή ζρέζε εμάξηεζεο κε ηνπο

35
ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2395, θθ. 135.
36
«Ζ ελόηεηα ηεο εζληθήο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ε ζπγθξόηεζε εληαίνπ εζληθνύ θξάηνπο, ε
“νκνεζλία”, δειαδή ηνπ πιεζπζκνύ, όπσο επεμεγεί ν Κνθθώλεο, ζα επηηεπρζνύλ κε βάζε «ηα ίδηά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά εηο ηα ήζε, έζηκα, ηελ γιώζζαλ, ηελ ζξεζθείαλ, ηνπο λόκνπο θαη ηα όκνηα θνηλσληθά
ζπζηήκαηα», Γ. Μαπξνζθνχθεο, «Ζ Δθπαίδεπζε 1821-1832. Αλαλεσηηθέο θξνληίδεο ζηα ρξφληα ηνπ
Αγψλα», Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, Αζήλα 2003, η. 3, ζ. 298-299.
37
ηελ εθεκεξίδα Αηγηλαίαλ ν Η. Κνθθψλεο επηρεηξεκαηνινγνχζε ππέξ ηεο «πνιηηηθήο δηδαζθαιίαο»,
ηεο «ζπνπδαίαο αγσγήο» θαη ηεο «θνηλήο εθπαηδεχζεσο», πνπ φθεηιε λα πεξηιακβάλεη «όιαο ηαο
αλαγθαίαο γλώζεηο, αη νπνίαη είλαη ρξήζηκαη πξνο ηελ παηδείαλ, εππνξίαλ θαη πνιηηηθήλ επηπρίαλ ηνπ
έζλνπο», βι. ζρεηηθά Γ. Μαπξνζθνχθεο, Ζ Δθπαίδεπζε 1821-1832, ζ. 299.
38
«Ωο ζπκπιήξσκα “ηεο εζηθήο θαη ρξηζηηαληθήο αγσγήο θαη ηεο πγηνύο ζηνηρεηώδνπο παηδείαο”, ηελ
νπνίαλ ειάκβαλνλ ηα παηδία ηαύηα πξνζεηέζε θαη ε εθκάζεζηο ηερλώλ θαη επαγγεικάησλ, ειήθζε δε
πξόλνηα όπσο εηο ηνπο απνθνίηνπο δίδεηαη κηθξόλ θεθάιαηνλ, δηα ηνπ νπνίνπ λα δηεπθνιύλνληαη νύηνη εηο
ηελ έλαξμηλ ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο απηώλ. Δπηηξνπή εθ ησλ Βηάξνπ Καπνδίζηξηα, Γξεγνξίνπ
Κσλζηαληά θαη Α. Κακπάλε σξίζζε λα επνπηεύε ηελ εθπαηδεπηηθήλ εξγαζίαλ ελ ησ Οξθαλνηξνθείσ»,
Γεζπνηφπνπινο, Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο, ζ. 245. «Πξνο απόθηεζηλ εξγαιείσλ ησλ απνθνίησλ θαη
αληηκεηώπηζηλ ησλ πξώησλ δαπαλώλ απεηακηεύεην δη’ έθαζηνλ ηξόθηκνλ λόκηζκα θνίληθνο θαζ’
εβδνκάδα», Γ. . Μπαιάλνο, Ζ πεξίζαιςηο ησλ νξθαλώλ ελ ησ Διιεληθώ θξάηεη, Αζήλα 1919, ζ. 24.
39
ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2390, θ. 57, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2395, θ. 56, θάθ. 2408-2410.
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θηιαλζξψπνπο40. Ζ δηδαζθαιία ησλ αλσηέξσ επαγγεικάησλ απφ εηδηθεπκέλνπο
ηερλίηεο ιάκβαλε ρψξα ζε εξγαζηήξηα εληφο θαη εθηφο Οξθαλνηξνθείνπ41.
Αο ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1835-1839
αξθεηά ππήξμαλ ηα αηηήκαηα ηερληηψλ ηνπ Ναππιίνπ πνπ δεηνχζαλ απφ ην
ίδξπκα λα ηνπο παξέρεη ηξνθίκνπο σο καζεηεπφκελνπο. ε νξηζκέλεο κάιηζηα
πεξηπηψζεηο ηα αηηήκαηα απηά ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ επηζπκία ησλ ηερληηψλ λα
θαιχπηεη ην ίδξπκα ηε ζίηηζε θαη ηελ ελδπκαζία ησλ αλειίθσλ. Σν ζηνηρείν
απηφ θαηαδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αηηνχλησλ φρη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο
ηέρλεο ηνπο ζηα νξθαλά, αιιά γηα ηελ εμαζθάιηζε θηελνχ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ζηα εξγαζηήξηά ηνπο42.
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ηξνθίκσλ ππήξμε πξάγκαηη βαζηθή
παξάκεηξνο ηεο παηδαγσγηθήο πνπ εθαξκφζηεθε ζην Οξθαλνηξνθείν ηεο
Αίγηλαο θαη απέθηεζε αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία κε ηε κεηαθνξά ηνπ
ηδξχκαηνο ζην Ναχπιην. Ζ επηζήκαλζε απηή θαηαδεηθλχεη φηη ζηελ ππφ
ζπγθξφηεζε ειιεληθή θνηλσλία ε εξγαηηθφηεηα άξρηζε ζηαδηαθά λα
κεηαηξέπεηαη ζε θπξίαξρε θνηλσληθή αμία43. πλδεφηαλ κάιηζηα φρη κφλν κε
ηελ απφθηεζε κηαο επαγγεικαηηθήο δεμηφηεηαο, αιιά θαη κε ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ44. ην αληίζεην άθξν βξηζθφηαλ ε νθλεξία θαη ε
αεξγία, νη νπνίεο νδεγνχζαλ ην άηνκν ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηε

40
C. Duprat, «Pour l’ Amour de l’ Humanité»: Le temps des Philanthropes. La philanthropie
parisienne des Lumières à la monarchie de Juillet, Παξίζη 1993, η. 1. Έθ. Κάλλεξ, Φηώρεηα θαη
Φηιαλζξσπία ζηελ Οξζόδνμε θνηλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (1753-1912), Αζήλα 2004, ζ. 21.
41
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηδξχκαηνο δελ επέηξεπε πάληνηε λα δεκηνπξγνχληαη εξγαζηήξηα εληφο
ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ε εθκάζεζε νξηζκέλσλ ηερλψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε
ηδησηηθά εξγαζηήξηα ηεο πφιεο. ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ
Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, θάθ. 2415-2428.
42
«[…] νύηε αληηκηζζείαλ δεηώ ηεο δηδαζθαιίαο κνπ, εη κε κόλνλ ην λα δνζή εηο ηνπο ξεζέληαο λένπο ε
πξνο ηξνθήλ θαη ελδπκαζίαλ ησλ αλαγθαία ρξεκαηηθή βνήζεηα […]», ΓΑΚ, «Αξρείν
Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα Δθπαίδεπζε,
Οξθαλνί ζπνπδάδνληεο παξά ησ νπινπνηψ θ. Π. Κηφξσ, θάθ. 2431, θ. 6. «Πξνβάιισ ινηπόλ δηα ηνύην
εηο ηελ Β.(αζηιηθήλ) ηαύηελ Γ.(ξακκαηείαλ) αλ επηζπκή λα πξνδεύζε […] λα κνπ παξαδώζε έσο δέθα […]
από ηα νξθαλά ηνπ ελ Ναππιία νξθαλνηξνθείνπ από δεθαηεζζάξσλ θαη επέθεηλα εηώλ θαηά ηελ ειηθίαλ,
δηα λα δηδαρζώζη ηελ επσθειή ηαύηελ ηέρλελ, ηελ νπνίαλ ζέισ πξνζπκνπνηεζή λα εθκάζσζη […],
επηρνξεγνύζα πξνο απηά ε Κπβέξλεζηο ηα πξνο δσνηξνθίαλ θαη ελδύκαηα αλαγθαία, σο έθακε θαη πξνο
άιινπο», ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο»,
Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, Οξθαλνί ζπνπδάδνληεο παξά ησ εξγνιάβσ . Βάιβε, θάθ. 2429, θθ. 6-7. ΓΑΚ,
«Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Οξθαλνί ζπνπδάδνληεο εηο ηνλ Η. Αγγειήλ Σαπηηδηέξελ, θάθ. 2434.
43
Ζ εξγαζία σο θνηλσληθή αμία ζα πξνβιεζεί ηδηαηηέξσο ζηα νξθαλνηξνθεία ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ
ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. «[…] ε ρνιή ηνπο παξαιακβάλεη ηελ λύθηα, ηνπο δηδάζθεη ηελ νδόλ ηεο
ηηκήο, ηεο πξνόδνπ, ηεο εξγαζίαο, ηεο κνξθώζεσο. Σνπο ζρεκαηίδεη κειινληηθνύο πνιίηαο […]», Νενιόγνο,
Πάηξα 10/6/1897.
44
ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2387, θ. 23.

82

Ορφανοτροφεία Αίγινας και Άνδρου

κεηαηξνπή ηνπ ζε θνηλσληθφ βάξνο45. ην θξαηηθφ, πάλησο, Οξθαλνηξνθείν ε
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είρε θαη κία πην πξαθηηθή εθαξκνγή, αθνχ ηα
νξθαλνηξνθεία έπξεπε -ζχκθσλα κε ηνλ ειβεηφ παηδαγσγφ J. H. Pestalozzi- λα
ζπληεξνχληαη νηθνλνκηθά απφ ηελ εξγαζία ησλ ηξνθίκσλ ηνπο. Σε
ζπγθεθξηκέλε άπνςε πηνζέηεζε θαη ν Καπνδίζηξηαο ζην ίδξπκα ηεο Αίγηλαο,
ελαξκνληζκέλε φκσο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα46. ην Οξθαλνηξνθείν «ε
ρεηξσλαθηηθή δξάζε ησλ ηξνθίκσλ δηαηήξεζε έλαλ ηειείσο παηδαγσγηθό
ραξαθηήξα θαη κεηαζρεκαηίζηεθε ζε κηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε»47. Οξζά
ινηπφλ ε Διέλε Καιιηγά ππνζηεξίδεη φηη ην πξφγξακκα «πξφλνηαο δηα ηεο
εξγαζίαο» πνπ εθάξκνζε ν Κπβεξλήηεο απνηειεί παξάδεηγκα εηζαγσγήο
επξσπατθνχ ζεζκνχ ζην λενζχζηαην θξάηνο48.
Σν ίδξπκα ηεο Αίγηλαο, φπσο θαη αλάινγα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα ηεο
Δπξψπεο, δηέζεηε «δηνξγαληζκόλ ηθαλόλ λα θαηαζηήζε ηνπο καζεηάο κεηόρνπο
ησλ αγαζώλ ηεο εζηθήο θαη ρξηζηηαληθήο αγσγήο θαη ηεο πγηνύο ζηνηρεηώδνπο
παηδείαο»49. Σα άξζξα ηνπ «δηνξγαληζκνχ», πνπ ηξνπνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο
45
ρεηηθέο είλαη νη απφςεηο ηνπ Γ. Καξακάλνπ, δηεπζπληή ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, φπσο απνηππψζεθαλ
ζε νκηιία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εμεηάζεσλ ζην ίδξπκα (3/2/1835): «[…] θαη ε επρή ηνπ έζλνπο όινπ είλαη
ην λα ζαο ίδσζη κίαλ εκέξαλ αλζξώπνπο θαινύο, πνιίηαο ρξεζηνύο θαη σθειίκνπο εηο ηελ θνηλσλίαλ,
ζπλεηζθέξνληαο εηο ην θαιόλ ηεο Παηξίδνο δηα ησλ ηερλώλ πξν πάλησλ, ηαο νπνίαο καζεηεύεηε ήδε θαη δηα
ηεο βηνκεραλίαο, εηο ηελ νπνίαλ από ηνπο πξώηνπο ρξόλνπο ηεο λεόηεηόο ζαο εξρίζαηε λα εμαζθήζζε. Γηα
ηεο παηδείαο, δηα ησλ ηερλώλ θαη ηεο βηνκεραλίαο ησλ κόλσλ ζπζηαηηθώλ θαη ζπληεξεηηθώλ ησλ κόλσλ
εληζρπηηθώλ πάζεο θνηλσλίαο επλνκνύκελεο ζέιεη εκπνξέζεη θαη ν Έιιελ θαη κε ηα ζνθά έζλε ηνπ θόζκνπ
λα παξαιιειηζζή κίαλ εκέξαλ θαη ηελ ιακπξόηεηα, ην κεγαιείνλ θαη ηελ δόμαλ ησλ πξνγόλσλ λα θζάζε»,
ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2395, θθ. 134-135. «Οη ελ ησ νξθαλνηξνθείσ ηνύην παίδεο αλ
απνβιεζώζηλ όινη ρσξίο εμαίξεζηλ, ζα θαηαληήζνπλ εηο ηελ απώιεηαλ, θαη ζα πεξηθέξνληαη εηο ηελ πόιηλ,
βάξνο ηεο θνηλσλίαο […]», ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ
Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, Οξθαλνηξνθείνλ, θάθ. 2387, θ. 23. Αλάινγεο απφςεηο είραλ
δηαηππσζεί πξσηχηεξα ζηε Γχζε αιιά θαη ζηελ Διιάδα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα. Βι.
ελδεηθηηθά J. Le Goff, «Οη πεξηζσξηαθνί ζηε κεζαησληθή Γχζε», Οη πεξηζσξηαθνί θαη νη απνθιεηζκέλνη
ζηελ ηζηνξία, ζπιινγηθφ έξγν ππφ ηνλ Bernard Vincent, Αζήλα 1988. Br. Geremek, Truands et misérables
dans l' Europe moderne (1350-1600), Παξίζη 1980. Θενδψξνπ, Πεηζαξρηθά ζπζηήκαηα, ζ. 60, 62-63. Γ.
Κνθθηλάθεο, «Φηιαλζξσπία, ηερληθή εθπαίδεπζε θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα ζηνλ Πεηξαηά ην ηειεπηαίν
ηξίην ηνπ 19νπ αηψλα», Μλήκσλ 21 (1999), ζ. 85. Κνξαζίδνπ, Οη άζιηνη, ζ. 142.
46
Σε δεθαεηία ηνπ 1810 ν Καπνδίζηξηαο είρε επαθέο κε ηνπο J. H. Pestalozzi θαη Ph. Fellenberg. Ζ
ζπλεξγαζία ηνπ πξψηνπ κε ηνπο ελ ιφγσ παηδαγσγνχο επαλαηξνθνδνηήζεθε κεηά ην 1822. Βι. Αι.
Λακπξάθε Παγαλνχ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ Διιελίδσλ θαηά ηελ νζσληθή πεξίνδν, Αζήλα 1988, ζ. 18, 56-57,
189. Γξ. Γαθλήο, Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο.ε γέλεζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, Αζήλα 1975, ζ. 292. Βι. επίζεο
G. Leontsinis, The island of Kythera a social history (1700-1863), Athens 1987, ζ. 309.
47
Θ. Γ. Υαηδεζηεθαλίδεο, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο (1821-1986), Αζήλα 1986, ζ. 45. Th.
Haralampides, Die Schulpolitik Griehenland, Studie Zur Kulturgeschichte Neugriechelands Von 18211935, Βεξνιίλν 1935, ζ. 65.
48
Καιιηγά, Ζ πξόλνηα, ζ. 64.
49
Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, Αίγηλα 25/5/1829, θ. 40. Γεζπνηφπνπινο, Ο Κπβεξλήηεο
Καπνδίζηξηαο, ζ. 245. Κνχθθνπ, Ζ παηδεία, ζ. 589-593. Ο Καπνδίζηξηαο ππνθηλνχκελνο απφ βαζχ
ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ππνγξάκκηδε ζπρλά ηελ αλάγθε γηα εζηθνζξεζθεπηηθή αγσγή ησλ λέσλ (π.
Σξηθνχπεο, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1971, η. Γ΄, ζ. 273. Σε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο
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ζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, ζρεηίδνληαλ κε ην δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ, ηελ «επηηξνπή επηζηαζίαο θαη νηθνλνκίαο» ηνπ ηδξχκαηνο, ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ50, θαλφλεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ηξνθίκσλ, ηελ ελδπκαζία θαη ηελ πγηεηλή ηνπο, ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ θαη
πνηλψλ51, ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. Ο
«δηνξγαληζκφο» θαζφξηδε επίζεο ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ
νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ.
ηνπο «δηνξγαληζκνχο» ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ππήξραλ θαη άξζξα γηα ηηο
πεηζαξρηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαλ ζην ίδξπκα γηα λα απνηξέςνπλ «ηελ
απνηαμία, ηελ απείζεηα, ηε ζηάζηλ θαη ην ςεχδνο». Ζ πνηλή απνζθνπνχζε ζχκθσλα κε ηνλ Καπνδίζηξηα- ζην λα απνθηήζεη ν αλήιηθνο απηνέιεγρν θαη
αηζζήκαηα επζχλεο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη αηδνχο, θαη φρη ζην λα
ηνλ ηζνπεδψζεη ςπρηθά ή λα ηνπ θαιιηεξγήζεη «δνπιηθή» ζπκπεξηθνξά52. Ζ
«εκβξηζήο θαη δεκφζηα» λνπζεζία ή ε παξαηήξεζε ζεσξνχληαλ νη θαηάιιειεο
πνηλέο γηα ηελ «πξψηελ θνξάλ» ελφο «αηαθηήκαηνο» ή παξαπηψκαηνο, ελψ «ε
νιηγφξεπζηο ηεο ηξνθήο εηο ην ήκηζπ» γηα ηε δεχηεξε. ε πεξίπησζε αλάγθεο
γηα ηξίηε ηηκσξία, απηή ζπλίζηαην ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηλνχξησλ
ελδπκάησλ ηνπ «ελφρνπ» κε ηα «θνπξέιηα» πνπ θνξνχζε πξηλ εηζέιζεη ζην
ίδξπκα. Ζ ηειεπηαία πνηλή ζεσξείην απαξαίηεην λα επηβιεζεί παξνπζία ησλ
ππφινηπσλ ηξνθίκσλ, λα δηαξθέζεη κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα θαη λα ιήμεη «θαη’

θαη αγσγήο κε ηελ εζηθή θαη ηε ζξεζθεία ππνζηήξηδαλ θαη ζηελνί ηνπ ζπλεξγάηεο ηνπ Κπβεξλήηε (Η.
Κνθθψλεο, Ν. Υξπζφγεινο, Αλδξ. Μνπζηνμχδεο, θ.ά.).
50
ρεηηθέο εληνιέο είρε απνζηείιεη πξσηχηεξα ν Η. Καπνδίζηξηαο θαη ζην νξθαλνζρνιείν ηνπ Πφξνπ.
ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ δηεπζπληή ηνπ ηδξχκαηνο, Αλδ. Παπαδφπνπιν, (14/3/1828) αλέθεξε φηη ν θάζε
ηξφθηκνο έπξεπε λα εθνδηαζζεί κε «κίαλ θνπζηαλέιαλ, δύν ππνθάκηζα, δύν βξαθηά, ελ δεπγάξηνλ
παπνπθίσλ, ελ θέζηνλ, κίαλ θαπόηαλ θαη κίαλ δώλελ». Όζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηφληδε: «Πξηλ
ηα ελδύζεηε, πξέπεη λα θνπξεπζώζη θαη λα πιεζώζη θαιώο. Τπνθάκηζνλ θαη βξαθίνλ λα αιιάδσζη θάζε
νθηώ. Ζ ππεξέηξηα ζέιεη ηα πιύλεη. Σαο θαπόηαο ησλ αεξίδσζη θάζ’ εθάζηελ κόλα ησλ θαη έπεηηα λα ηαο
θξεκώζηλ εηο θαξθίνλ, δείρλνλ ηνλ ηόπνλ εθάζηνπ», Καπνδίζηξηαο, Δπηζηνιαί, η. Α΄, ζ. 367-368. Αι.
Γεκαξάο (επηκ.), Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε (Σεθκήξηα ἱζηνξίαο), Αζήλα 1990, η. Α΄ (1821-1894), ζ.
19.
51
Ο M. Foucault ηνλίδεη φηη θάζε ίδξπκα πηνζεηεί ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο κηθξνπνηληθφηεηαο. Όζνλ
αθνξά ηελ πνηλή θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ επηβνιή πεηζαξρίαο ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα ηνπ 18νπ θαη 19νπ
αηψλα βι. M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la Prison, Παξίζη 1975, ζ. 180-186. E. Becchi –
D. Julia (επηκ.), Histoire de l'enfance en Occident, Παξίζη 1998, η. 2, ζ. 23-26. Βι. επίζεο ην ζχζηεκα
ακνηβψλ θαη πνηλψλ ζην Ακαιίεην Οξθαλνηξνθείν θαη ζην Οξθαλνηξνθείν Αξξέλσλ Γεσξγίνπ θαη
Αηθαηεξίλεο Υαηδεθψζηα ζην Κνξαζίδνπ, Οη άζιηνη, ζ. 145-147.
52
Ο Κπβεξλήηεο ππήξμε αξλεηηθφο ζηελ ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο σο κέζνπ επηβνιήο ηεο ζρνιηθήο
πεηζαξρίαο. «Με ηνπο θαζεκεξηλνύο ξαβδηζκνύο, ηαο ύβξεηο, ηνπο ειέγρνπο κεηά νξγήο θαη βαξβαξόηεηνο»
νη αλήιηθνη νδεγνχληαλ «θαη κέρξη παληεινύο αλαηζζεζίαο» (Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 74). «Ο
ξαβδηζκόο ησλ παηδηώλ», ηφληδε, «ηαπεηλώλεη ηόζνλ ηελ ςπρήλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ αγσλίδεη, ώζηε
γίλεηαη, ή αρξείνο δηόινπ θαη ηόηε θάθηζηνο πνιίηεο, ή ειίζηνο θαη ηόηε άρξεζηνο» (Καιιηγά, Ζ πξόλνηα, ζ.
69).
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αίηεζηλ ησλ παηδηψλ ηνπ ηκήκαηνο» ηνπ ηηκσξεκέλνπ53. Ζ απνπνκπή απφ ην
Οξθαλνηξνθείν ήηαλ ε έζραηε πνηλή, ε νπνία εθαξκνδφηαλ ζ’ φζνπο ε
παξακνλή ηνπο ζην ίδξπκα ζεσξείην επηβιαβήο γηα ηελ εζηθή αλαηξνθή ησλ
ππνινίπσλ ηξνθίκσλ54. Ο πξνζαλαηνιηζκφο νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ ζηελ ηερληθή
εθπαίδεπζε πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη φρη κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηδφζεηο, αιιά
κε ηε δηαγσγή ηνπο ζην ίδξπκα. Αο ζεκεησζεί, πάλησο, φηη απφ ηηο πνηλέο ζην
Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο απνπζίαδε ε ζσκαηηθή βία, πξαθηηθή ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλε θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ζηελ νηθνγέλεηα, ηε ζρνιηθή
εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή καζεηεία. Οη πνηλέο πάλησο πνπ θαηά θαηξνχο
εθαξκφζηεθαλ «δηα ηελ εμάιεηςηλ ησλ θαθνεζεηώλ, ηαο νπνίαο εθιεξνλόκεζαλ
νη ππόηξνθνη από ηελ δνπιείαλ θαη ηελ αλαξρίαλ» δελ ιεηηνχξγεζαλ ζ’ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο απνηξεπηηθά, νχηε επέθεξαλ πάληνηε ηα επηζπκεηά παηδαγσγηθά
απνηειέζκαηα55.
ην Οξθαλνηξνθείν, φπσο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ρψξνπο,
εθαξκφζηεθε θαη έλα ζχζηεκα ακνηβψλ. πγθεθξηκέλα, ζην ζχζηεκα απηφ
ππήξρε θιηκάθσζε ησλ ακνηβψλ πνπ θπκαίλνληαλ απφ ηελ πξνθνξηθή δεκφζηα
επηβξάβεπζε, ηελ απνλνκή βξαβείσλ θαη κεηαιιίσλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο
ηξνθίκνπο56, ηελ απαιιαγή απφ παξαθνινπζήζεηο αζθήζεσλ «εηο ηα εληόο ηνπ
Οξθαλνηξνθείνπ ιεηηνπξγνύληα εξγαζηήξηα», ηελ «πξόζθιεζηλ δύν εθ ησλ
επηαθηνηέξσλ θαη επηκειεζηέξσλ καζεηώλ εηο ηελ ηξάπεδαλ ησλ δηδαζθάισλ»57,
έσο ηελ παξνρή ππνηξνθηψλ θαη ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ ζηνπο αξηζηεχζαληεο
καζεηέο58. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην φηη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ καζεηψλ ζηα πξψηα νξθαλνηξνθεία ηεο Διιάδαο δελ

Γεκαξάο (επηκ.), Ζ κεηαξξύζκηζε, ζ. 19-20.
«Ζ ζπγθαηάβαζηο, αη παξαηλέζεηο, αη ειαθξαί ηηκσξίαη θαη κε ζσκαηηθαί, αη κόλαη ζπγρσξεκέλαη εηο
ην θαηάζηεκα, δελ ίζρπζαλ λα ζσθξνλίζσζηλ άιια ηηλά νιίγα ηνλ αξηζκόλ θαη’ επηπρίαλ παηδία˙ όζελ
επεηδή ε κεηά ησλ άιισλ νξθαλώλ δίαηηα θαη εηο απηά εγίλεην νριεξά θαη εηο ηα άιια επηθίλδπλνο,
απεβιήζεζαλ θαη απεζηάιεζαλ εηο ηαο παηξίδαο ησλ ζπζηεκέλα εηο ηαο θαηά ηόπνπο Αξράο», Αηγηλαία
Δθεκεξίο, Αίγηλα 15/3/1831, αξηζ. Α΄, ζ. 34-35.
55
Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 79.
56
Καπνδίζηξηαο, Δπηζηνιαί, η. Γ΄, ζ. 23.
57
Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 77-76.
58
«Γηα ηελ αλάπηπμηλ ηνπ δήινπ ησλ καζεηώλ ν Καπνδίζηξηαο θαζηέξσζελ ηελ απνλνκήλ, σο βξαβείσλ,
κεηαιιείσλ εηο ηνπο αξηζηεύνληαο καζεηάο. Δηο ακνηβήλ δε ησλ απόξσλ καζεηώλ, ησλ επδνθηκνύλησλ εηο
ηα καζήκαηα, θαη ίλα κε απνθιεηζζώζηλ νύηνη ησλ αλσηέξσλ ζπνπδώλ, θαζώξηζελ δηα δηαηάγκαηνο
αξηζκόλ 45 ππνηξόθσλ ηνπ Κξάηνπο, όζηηο ζα εύμαλε αξγόηεξνλ, δηα ην Κεληξηθόλ ρνιείνλ Αηγίλεο,
εθιεγνκέλσλ εμ όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Υώξαο, ήηνη 14 εθ ηεο ηεξεάο Διιάδνο, 12 εθ ηεο Πεινπνλλήζνπ,
10 εθ ησλ λήζσλ θαη 9 πηώλ αγσληζηώλ», Γεζπνηφπνπινο, Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο, ζ. 247. Κνχθθνπ,
Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 131-139.
53
54
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απνπζίαδε ε ςπραγσγία, είηε σο εθδξνκέο (Αίγηλα)59, είηε σο ζέαηξν θαη
νκαδηθφ παηρλίδη (Άλδξνο)60.
ηα 1833 ζεκεηψζεθε αιιαγή ζηε κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο γηα ηα νξθαλά, ε
νπνία έγηλε αηζζεηή ζηνλ «δηνξγαληζκφ» ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ61. Με ηα εθαηφ
πεξίπνπ άξζξα ηνπ «δηνξγαληζκνχ» ξπζκίζηεθε ε εζσηεξηθή δηνίθεζε ηνπ
Οξθαλνηξνθείνπ θαη επαλαπξνζδηνξίζηεθε ν ζθνπφο ηνπ, αθνχ πεξηνξίζηεθαλ
νη παξνρέο ηνπ ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζηελ εθκάζεζε
«ρξεζίκνπ ηηλόο ηέρλεο ή ρεηξνηερλίαο»62. Απαξαίηεηε πάλησο πξνυπφζεζε γηα
ηελ είζνδν ελφο ηξνθίκνπ ζην Οξθαλνηξνθείν θαηέζηε ε πηζηνπνηεκέλε ηνπ
νξθάληα απφ ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο δχν γνλείο, νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα
«απέζαλνλ εηο ηνλ ππέξ αλεμαξηεζίαο αγώλα ή αλέδεημαλ εθδνπιεύζεηο εηο ηελ
Παηξίδα»63.
Οξθαλνηξνθείν ηεο Άλδξνπ
Ζ πιεζψξα ησλ νξθαλψλ πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο Δπαλάζηαζεο θαη νη
άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο ελεξγνπνίεζαλ ηα θηιαλζξσπηθά αηζζήκαηα
ηνπ Αλδξηψηε Θεφθηινπ Καΐξε. Μεζνχληνο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα
(1826) ν Θεφθηινο Καΐξεο απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν
νη νξθαλνί ζα θηινμελνχληαλ θαη ζπγρξφλσο ζα απνθηνχζαλ «ηαο εηο πάληα
θαιώο αγόκελνλ άλζξσπνλ αλαγθαίαο γλώζεηο»64. ην «ηεξφ απηφ θαζήθνλ»
δηνρέηεπζε έθηνηε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο65. Οηθνλνκηθά ζπλέδξακε ηνλ Καΐξε
θαη ν Κπβεξλήηεο, φηαλ έκαζε ηα ζρέδηα ηνπ πξψηνπ γηα ηελ ίδξπζε

Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 77.
Αλδ. πγγξφο, Απνκλεκνλεύκαηα, Αζήλα 1908, η. Α΄, ζ. 35-36.
61
«[…] ε αλαπόθεπθησο αλάγθε δη’ ελ ην θαηάζηεκα ηνύην ηδξύζε ακέζσο κεηά ηελ Δπαλάζηαζηλ, ε ηεο
δηαζώζεσο θαη πεξηζάιςεσο νξθαλώλ ζπκάησλ απηήο, είρελ επηπρώο εθιείςεη θαηά κέγηζηνλ κέξνο»,
Ραγθαβήο, Απνκλεκνλεύκαηα, η. Α΄, ζ. 367.
62
Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, Ναχπιην 16/12/1833. Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 161.
63
Ο «δηνξγαληζκφο» ελίζρπε δειαδή «ηε ζπζρέηηζε ηεο πξνζθνξάο θξαηηθήο πξόλνηαο πξνο ηα νξθαλά
κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ είραλ πξνζθέξεη ζηελ παηξίδα νη γνλείο ηνπο» θαη φρη κε ηελ
ππνρξέσζε πνπ είρε ε Πνιηηεία «απέλαληη ζηνπο λένπο θαη απξνζηάηεπηνπο πνιίηεο ηεο», Καιιηγά, Ζ
πξόλνηα, ζ. 91.
64
χκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ Θ. Καΐξε ζην ίδξπκα ηεο Άλδξνπ «ζέινπζη ηξέθεζζαη, ελδύεζζαη, θαη
δηδάζθεζζαη ηα γξάκκαηα θαηά ηελ αιιεινδηδαθηηθήλ κέζνδνλ όζα νξθαλά αη πεξηζηάζεηο θαη ησλ
νξθαλνθίισλ ε ζπλδξνκή ησ ζπγρσξήζσζη λα παξαιάβε», Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, Ναχπιην
20/10/1826.
65
«Αη ηόζνλ κεγάιαη, όζνλ θαη δηάθνξνη δπζηπρίαη ηνζνύησλ αηπρώλ νξθαλώλ, ηα νπνία αη ζπκθνξαί
ηεο Διιάδνο εζηέξεζαλ από ηνπο γνλείο ησλ, από νηνλδήπνηε κέζνλ ζπληεξήζεσο θαη από πάζαλ
εθπαίδεπζηλ, κνη ππεγόξεπζαλ θαζήθνλ ηεξόλ λα αθνζησζώ εηο ηελ ίδξπζηλ Καζηδξύκαηνο, εηο ην νπνίνλ ηα
αηπρή ηαύηα παηδηά, άξξελα θαη ζήιεα, ζα εηξέθνλην, ζα ελεδύνλην θαη ζα εδηδάζθνλην πξεπόλησο θαη
παηξηθώο», Δκκ. Καξπάζηνο, «Άγλσζηνη ηηλεο εηδήζεηο πεξί ηνπ Θενθίινπ Καΐξε», Δθθιεζία. Δπίζεκνλ
Γειηίνλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο 43 (24/10/1936), ζ. 339.
59
60
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νξθαλνηξνθείνπ66. ε επηζηνιή ηνπ κάιηζηα ν Καπνδίζηξηαο ξσηνχζε ηνλ
Καΐξε, «αλ παξά ηνηο παηδίνηο, ησλ νπνίσλ ηελ αγσγήλ παηξηθώο» είρε αλαιάβεη
«εδύλαην θαη ε θπβέξλεζηο λα βάιε ηηλά δαπάλαηο απηήο θαη πόζα», θαζψο θαη
γηα «πόζνλ ήζειελ είζζαη ην όινλ έμνδνλ εηο ην θξνληηζηήξηνλ» ηνπ Καΐξε γηα ηε
δηαηξνθή, ηελ ελδπκαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε δέθα νξθαλψλ (20/8/1828). ηελ
επηζηνιή επίζεο ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα ην «αλ ην θξνληηζηήξηνλ ήλαη δηα
θνξάζηα, ή αλ δη’ απηά θαηνξζνύηαη άιιν ελ Άλδξσ δη’ νιίγσλ εμόδσλ»67. Απφ
ηα αλσηέξσ ινηπφλ πξνθχπηεη φηη ν Κπβεξλήηεο ζθφπεπε λα εγθαηαζηήζεη
νξηζκέλνπο νξθαλνχο θαη ζηελ Άλδξν κέρξηο φηνπ απνπεξαησζεί ην ίδξπκα ηεο
Αίγηλαο θαη φηη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ήηαλ λα ηδξχζεη θηιαλζξσπηθά θαη
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη γηα ηα δχν θχια.
Ο αλδξηψηεο ηεξνκφλαρνο πξνθεηκέλνπ λα αλαγείξεη ην νξθαλνηξνθείν ηνπ
πεξηφδεπζε -απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1828 θαη έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1831- ζην
Αηγαίν, ηνλ επεηξσηηθφ ειιαδηθφ ρψξν, ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, αλαδεηψληαο
δσξεέο θαη αλειίθνπο ηξνθίκνπο68. Έσο ηηο αξρέο ηνπ 1830 είρε ζπγθεληξψζεη
ζηελ παηξηθή ηνπ νηθία δεθανθηψ νξθαλά69. Σα επφκελα έηε (Μάξηηνο 1831Μάξηηνο 1835) ηαμίδεςε γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ δσξεψλ θαη ζε
επξσπατθέο πφιεηο70. ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ ηνπ ν Θεφθηινο Καΐξεο
κπφξεζε φρη κφλν λα ζπγθεληξψζεη ρξήκαηα, βηβιία θαη επνπηηθά κέζα γηα ηηο
κειινληηθέο ηνπ δηδαζθαιίεο ζηελ Άλδξν71, αιιά θαη λα κειεηήζεη ηηο
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ εθάξκνδαλ παξφκνηα επξσπατθά ηδξχκαηα72.

66
Ο Η. Καπνδίζηξηαο πξνζέθεξε ζηνλ Καΐξε γηα ην νξθαλνηξνθείν ηνπ αξρηθά 500 γξφζηα (1828) θαη
ιίγν θαηξφ αξγφηεξα (1831) άιινπο 400 θνίληθεο (Γ. Αλησλίνπ, «Ζ Άλδξνο κέζα απφ ην αξρείν ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο (1883-1850), η. Β΄, Θεφθηινο Καΐξεο», Αλδξηαθά Υξνληθά 23 (Άλδξνο 1994), ζ.
212. Παζράιεο, Θεόθηινο, ζ. 63-64).
67
Καπνδίζηξηαο, Δπηζηνιαί, η. Β΄, ζ. 220-221.
68
Αιιεινγξαθία, 1814 -1839, ζ. 77.
69
Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλειίθνπο είραλ δηαζσζεί απφ ηε ζθαγή ησλ Φαξψλ
(20/6/1824), Καξπάζηνο, Άγλσζηνη, ζ. 339-340. Πνιέκεο, Πεξὶ ηνπο καζεηὰο, ζ. 157. Πνιέκεο, Ζ
βηνγξαθία ηνπ Θεφθηινπ, ζ. 125. Δκκ. Καξπάζηνο, «Άγλσζηνη ηηλεο εηδήζεηο πεξί ηνπ Θενθίινπ Καΐξε»,
Δθθιεζία. Δπίζεκνλ Γειηίνλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο 44 (31/10/1936), ζ. 351. Απξνζδηφξηζηνο
παξακέλεη ν αξηζκφο ησλ νξθαλψλ πνπ ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη ρψξνπ είρε εκπηζηεπζεί ν Καΐξεο κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ- ζε θηιηθά ηνπ πξφζσπα.
70
Ο Καΐξεο πεξηφδεπζε ζε Λνλδίλν, Παξίζη, Μάιηα, Ληβφξλν, Γέλνβα, Μαζζαιία, Βελεηία,
Σεξγέζηε, Μφλαρν, Βηέλλε, Λεηςία, Βνπδαπέζηε, Βνπθνπξέζηη, θιπ. Αιιεινγξαθία, 1814-1839, ζ. 7879. Θεόθηινο Καΐξεο. Γλσζηηθή. ηνηρεία Φηινζνθίαο, Ν. ηληφζνγινπ (εηζαγσγή θαη επηκέιεηα)
Καΐξεηνο Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 2008, ζ. 47.
71
Αιιεινγξαθία, 1814-1839, ζ. 89-90. Παζράιεο, Θεόθηινο, ζ. 54.
72
«Πξνο εύξεζηλ δε πόξσλ θαη πξνο ίδηνλ έηη εαπηνύ πιεηόηεξνλ θσηηζκόλ απήιζελ εηο ηελ αιινδαπήλ,
επεζθέθζε άπαληα ζρεδόλ ηα ηνηαύηεο θύζεσο θαηαζηήκαηα, εκειέηεζε θαιώο ηνπο νξγαληζκνύο απηώλ,
ζπλέιεμελ ηθαλά εθόδηα, επήιζελ εηο Άλδξνο […]», Αλ. Γνχδαο, Βίνη Παξάιιεινη, Αζήλα 1870, η. Β΄,
(θσηνγξαθηθή αλαηχπσζε 1971), ζ. 164-165.
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Οη δεθανθηψ νξθαλνί ιάκβαλαλ παξνρέο αλάινγεο κ’ απηέο ησλ
νξγαλσκέλσλ νξθαλνηξνθείσλ ηεο Δπξψπεο. Δίραλ δειαδή νκνηφκνξθε
ελδπκαζία, δηέζεηαλ ζηέγαζε, δηαηξνθή, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε,
ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε (αλάγλσζε, γξαθή, καζεκαηηθά), επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε. ην πιαίζην ηεο εζηθήο ηνπο δηαπαηδαγψγεζεο νη ηξφθηκνη ζηελ
νηθία Καΐξε κειεηνχζαλ θαη εξκήλεπαλ ην Δπαγγέιην73. Όζν γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε, απηή ζρεηηδφηαλ πξνθαλψο κε ηηο επηξξνέο
πνπ δέρζεθε ν Καΐξεο απφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ J. H. Pestalozzi. Όηαλ ην
Οξθαλνηξνθείν ιεηηνχξγεζε νξγαλσκέλα (1835-1839), ν Καΐξεο απέβαιε ηελ
εθκάζεζε βηνπνξηζηηθψλ ηερλψλ απφ ην ίδξπκά ηνπ. Γηαηήξεζε φκσο νξηζκέλεο
βαζηθέο παξακέηξνπο ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ηνπ ειβεηνχ παηδαγσγνχ74.
ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ηνπ Θ. Καΐξε ήηαλ λα εθνδηάζεη ηνπο νξθαλνχο
ηξνθίκνπο ηνπ ηδξχκαηφο ηνπ κε ηηο απαξαίηεηεο γηα ην κέιινλ ηνπο γλψζεηο.
Μνλαδηθή ππνρξέσζή ηνπο ήηαλ «λα αλαθνηλώζηλ εηο ην Ίδξπκα, όπνπ
εμεπαηδεύζεζαλ παλ, ό,ηη θαιόλ ζα δπλεζώζη λα κάζσζη, θαη ό,ηη ζα ήην δπλαηόλ
λα είλαη πξόμελνλ σθειείαο ηηλόο, θαη, αλ πνηέ εππνξώζη, λα επξίζθσζηλ ελ
νξθαλόλ εγθαηαιειεηκκέλνλ θαη αβνήζεηνλ θαη λα απνζηέιισζηλ απηό εηο ην
Οξθαλνηξνθείνλ, εθπαηδεύνληα απηό ηδίαηο δαπάλαηο»75. Καζίζηαηαη εκθαλέο βάζεη ησλ αλσηέξσ- φηη ε δηδαζθαιία ηνπ Θ. Καΐξε απνζθνπνχζε ζην λα
εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ θηιαλζξσπηθά αηζζήκαηα. Ίζσο κάιηζηα ε
θηιαλζξσπηθή δξάζε πνπ αλέπηπμε ζε θνηλσθειή ηδξχκαηα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ

73
«Δλ ηαπηή ιακβάλνπζη ηξνθήλ απιήλ θαη πγηεηλήλ, ηκαηηζκόλ νκνηόκνξθνλ θαη αξκόδηνλ, θαη, από ηεο
αλαηνιήο ηνπ ειίνπ κέρξη ηεο κεζεκβξίαο, καλζάλνπζη πάληα αλάγλσζηλ, γξαθήλ, αξηζκεηηθήλ,
αλαγηλώζθνπζη θαη εμεγείηαη εηο απηά ην Δπαγγέιηνλ, ίλα δώζσκελ εηο απηά ρξηζηηαληθήλ αλαηξνθήλ.
Γηδάζθεηαη δε εηο ηίλα εμ απηώλ ε αξραία ειιεληθή γιώζζα. Από ηεο κεζεκβξίαο κέρξη ηεο εζπέξαο
καλζάλνπζη επαγγέικαηα, είηε ξαπηηθήλ, είηε ππνδεκαηνπνηίαλ, είηε μπινπξγηθήλ, θιπ, αλαιόγσο ηεο
θιίζεσο θαη ηεο δεμηόηεηνο ελόο εθάζηνπ εμ απηώλ. Καη νπ κόλν ξάπηνπζηλ ηαύηα ηα νξθαλά ηα ελδύκαηα
θαη ηα ππνδήκαηά ησλ, αιι’ απηά ηαύηα θαη θξνληίδνπζηλ, εθ πεξηηξνπήο, δη’ όιαο ηαο ιεπηνκεξείαο ηνπ
“λνηθνθπξηνύ”, ρσξίο νπδόισο λα δηαθόςνπλ ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ ησλ», Καξπάζηνο, Άγλσζηνη
ηηλεο, 43, ζ. 339. Ζ θαηήρεζε, ε αλάγλσζε θαη ε εξκελεία ηνπ Δπαγγειίνπ ζπλαληάηαη ηφζν ζην
Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο, φζν θαη ζην άηππν νξθαλνηξνθείν πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηελ νηθία Καΐξε,
Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 76-77.
74
Ο J. H. Pestalozzi ήηαλ εθπξφζσπνο ηνπ λεφηεξνπ αλζξσπηζκνχ. Βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο
παηδαγσγηθήο πξφηαζεο ηνπ Διβεηνχ παηδαγσγνχ ήηαλ νη αθφινπζεο: α) επίηεπμε θνηλσληθήο
αλακφξθσζεο κέζσ ηεο ηζφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο αγσγήο ησλ λέσλ, πνπ
μεθηλνχζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, β) καζεζηαθή ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα βαζηζκέλε ζηνλ αιιεινζεβαζκφ
θαη ηελ αγάπε κεηαμχ καζεηψλ θαη δαζθάισλ, γ) ηαχηηζε ηεο ζξεζθείαο κε ηελ εζηθή, δ) επίηεπμε
εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ αηφκνπ, βι. Θ. Καξαγηάλλεο, Παηδαγσγηθά πνξηξέηα, Αζήλα 1999, ζ. 217229.
75
Καξπάζηνο, Άγλσζηνη ηηλεο, 44, ζ. 350-351.
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19νπ αηψλα ν Αλδξ. πγγξφο -καζεηήο ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ γηα έλα δηάζηεκαλα νθείιεηαη θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Καΐξε76.
Σα εγθαίληα ζην Οξθαλνηξνθείν ηεο Άλδξνπ, ζην νπνίν ζηεγάδνληαλ ήδε
ηα δεθανθηψ νξθαλά, ηειέζηεθαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 183577 θαη ηέζζεξηο
κήλεο αξγφηεξα (6/1/1836) μεθίλεζαλ νη παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ78. Χο
εθπαηδεπηηθφο ρψξνο ην ίδξπκα δελ δηέζεηε σο καζεηέο κφλν νξθαλά, αιιά θαη
άηνκα ηα νπνία έλαληη αληηηίκνπ παξαθνινπζνχζαλ θαζεκεξηλά ηηο δηδαζθαιίεο
ηνπ Καΐξε ζην Οξθαλνηξνθείν («θνηηεηέο»), ρσξίο φκσο λα δηακέλνπλ ζ’ απηφ.
Αληίζεηα ζην «αγαζνεξγφ θαηάζηεκα» ηεο Άλδξνπ δηέκελαλ καδί κε ηα νξθαλά
θαη ηέθλα εππφξσλ («θηιφξθαλνη»)79 πνπ θαηέβαιιαλ, φπσο θαη νη εμσηεξηθνί
καζεηέο («θνηηεηέο»), δίδαθηξα θαη έμνδα δηακνλήο80. Με ηα ζπγθεθξηκέλα
έζνδα ν Καΐξεο επειπηζηνχζε λα θαιχπηεη ην θφζηνο θξνληίδαο ησλ νξθαλψλ
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θηεξίσλ ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ θήκε ηνπ Καΐξε σο δαζθάινπ
θαη παηδαγσγνχ πξνζέιθπζε ζχληνκα κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ θαη αθξναηψλ81,
νη νπνίνη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα (1839) μεπέξαζαλ ηνπο ηεηξαθφζηνπο82.
Οη καζεηέο ρσξίδνληαλ ζε δχν «θιάζεηο» (ηάμεηο), ζηηο νπνίεο
παξαθνινπζνχζαλ ηα αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν καζήκαηα. «Δηο
ηελ κηθξάλ ηάμηλ» νη θνηηνχληεο δηδάζθνληαλ Ολνκαζηηθόλ, Αλζνιφγην,
Θέκαηα, Σππνινγηθόλ, Αξραί ηεο Αξηζκεηηθήο θαη Πνζνηηθήο (Άιγεβξαο),
Γεσκεηξίαο θαη Γεσγξαθίαο, Γαιιηθά. «Δηο ηελ κεγάιελ ηάμηλ» παξαδίδνληαλ
καζήκαηα: Γλσζηηθήο, Μαζεκαηηθώλ επηζηεκώλ, Φπζηθώλ επηζηεκώλ κεηά ησλ
αλαγθαηνηέξσλ πεηξακάησλ, Φηινζνθηθώλ επηζηεκώλ, Φηινινγίαο, Ηζηνξηθώλ
Γλώζεσλ83. ηε «κεγάιελ ηάμηλ» ν Καΐξεο δίδαζθε θαη Θξεζθεηνινγία84. Απφ
Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θηιαλζξψπσλ νη νπνίνη ζα επεδείθλπαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνλ
ζπλάλζξσπφ ηνπο, εκθαλίδεηαη θαη ζε ζρέδην «δηνξγαληζκνχ» ηνπ Βελζχινπ γηα ην Οξθαλνηξνθείν ηεο
Αίγηλαο. Σν ζρέδην αλέθεξε ζρεηηθά: «Έθαζηνο καζεηήο δύλαηαη λα πξνζθέξε άπαμ ηεο εβδνκάδνο ην
ήκηζπ ηεο κεξίδνο ηνπ θαγεηνύ ηνπ εηο πησρόλ ηηλα», Κνχθθνπ, Ο Καπνδίζηξηαο, ζ. 77.
77
Πνιέκεο, Πεξὶ ηνπο καζεηὰο, ζ. 157.
78
Πνιέκεο, Ζ βηνγξαθία ηνπ Θεφθηινπ, ζ. 127.
79
Οη ηξφθηκνη (νξθαλνί θαη «θηιφξθαλνη») δηέκελαλ ζε κηα επξεία αίζνπζα, ε νπνία είρε δηαηξεζεί ζε
νθηψ δηακεξίζκαηα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ δηέζεηε νθηψ δηψξνθα θξεβάηηα. Γηαξθνχληνο ηνπ 1839 ε
αίζνπζα αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη δηαρσξίζηεθε ζε «80 θνηησλίζθνπο», θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ δηέζεηε
«κίαλ ηξάπεδαλ ηεο αλαγλώζεσο, θαη ελ θξεββάηη», Αζελά, Αζήλα 26/3/1838. Αλησλίνπ, Ζ Άλδξνο, ζ.
213, 224.
80
Παζράιεο, Θεόθηινο, ζ. 72.
81
«Οη απαληαρόζελ ζπξξένληεο εδώ λεαλίζθνη είλαη θόζκηνη ηα ήζε, αιεζηλνί ηεο ζνθίαο θαη ηεο αξεηήο
θίινη, είλαη αη αγαζαί θαη ηεο Διιάδνο θαη ηεο αλζξσπόηεηνο ειπίδεο», Αιιεινγξαθία, 1814-1839, ζ. 175.
82
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1838 ν Καΐξεο έθαλε ιφγν γηα «400 λεαλίζθνπο δηδαζθνκέλνπο», Αιιεινγξαθία,
1814-1839, ζ. 174.
83
Αξρείν Θ. Καΐξεο, θαθ. Οξθαλνηξνθείν, ηδηνθηεζίαο Δηξήλεο Δπαλζίαο Καΐξε.
84
Β. Παππάο, «Ζ “θπζηθή” ηνπ Θεφθηινπ Καΐξε», Πξαθηηθά Παλειιελίνπ πκπνζίνπ, Θεόθηινο
Καΐξεο, (Άλδξνο 6-9/9/1984), Αζήλα 1988, ζ. 92. Γνχδαο, Βίνη, ζ. 167. Πνιέκεο, «Ζ βηνγξαθία ηνπ
Θεφθηινπ», ζ. 132-134. Παζράιεο, Θεόθηινο, ζ. 89. Αιιεινγξαθία, 1814 -1839, ζ. 111-112.
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ην 1838 άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ νη θήκεο φηη ν Καΐξεο κπνχζε νξηζκέλνπο
καζεηέο ηνπ ζε κε ρξηζηηαληθά δφγκαηα. χληνκα νη θήκεο απηέο επέθεξαλ ηελ
θαηαδίθε ηνπ αλδξηψηε δαζθάινπ απφ ηελ Η. χλνδν (25/10/1839) θαη ηνλ
απνζρεκαηηζκφ ηνπ απφ ην κνλαζηηθφ ζρήκα85. Ζ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηεο
πλφδνπ θαη ε απνρψξεζε ηνπ Καΐξε απφ ηελ Άλδξν νδήγεζαλ ζε αλαζηνιή
ησλ καζεκάησλ ζην Οξθαλνηξνθείν86. Ο Καΐξεο επέηξεςε θαη πάιη ζηε
γελέηεηξά ηνπ ην 1844, νπφηε θαη μεθίλεζε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ, απηή φκσο ηε
θνξά ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ. Δπξφθεηην γηα ηα νθηψ νξθαλά, πνπ
δηέκελαλ απφ ην 1839 ζηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο θαη γηα ειάρηζηνπο
Αλδξηψηεο87.
Σν θηιαλζξσπηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ζπλερίζηεθε
αλεκπφδηζηα έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1851. Έθηνηε ν Καΐξεο ελεπιάθε ζε
αλαθξίζεηο γηα ηνλ «θαΐξεηνλ πξνζειπηηζκφλ» θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δίθε
(21/12/1852), ζηελ νπνία «θαηεδηθάζζε εηο θπιάθηζηλ δύν εηώλ θαη δέθα
εκεξώλ»88. Ο εγθιεηζκφο ηνπ Καΐξε ζηε θπιαθή θαη ν ζάλαηφο ηνπ εθεί
(9/1/1853) νδήγεζαλ ζηελ νξηζηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλδξηψηηθνπ
ηδξχκαηνο89.
Σηο ίδηεο πεξίπνπ αξρέο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Η. Καπνδίζηξηαο ζην
Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο (ζηνηρεηψδε θαη ηερληθή εθπαίδεπζε, εζηθή
δηαπαηδαγψγεζε, θιπ.) είρε εθαξκφζεη θαη ν Θ. Καΐξεο ζην άηππν
νξθαλνηξνθείν, πνπ ιεηηνχξγεζε ηελ πεξίνδν 1830-1835 ζηελ παηξηθή ηνπ
νηθία. Όηαλ μεθίλεζε ην έξγν ηνπ ζην νξγαλσκέλν «αγαζνεξγφλ ηε θαη
θηιεθπαηδεπηηθφλ θαηάζηεκα» ηεο Άλδξνπ (1835), ν Καΐξεο δηαθνξνπνίεζε
αηζζεηά ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ αξρέο, αθνχ δελ παξείρε πιένλ κφλν ζηνηρεηψδε
Αιιεινγξαθία κέξνο η΄, Πξνζσπνγξαθηθά, ζ. 32, 109-110, 156.
ην θηήξην ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ παξέκεηλαλ -θαη κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ Θ. Καΐξε- ιίγνη νξθαλνί
ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γεκήηξηνπ Καΐξε (Αιιεινγξαθία κέξνο η΄, Πξνζσπνγξαθηθά, ζ. 110).
87
Δι. Κνχθθνπ, «Σξεηο αλαθνξέο ηνπ επάξρνπ ηεο Άλδξνπ Α. Γεζπνηφπνπινπ ελαληίνλ ηνπ Θεφθηινπ
Καΐξε», Πξαθηηθά Παλειιελίνπ πκπνζίνπ, Θεόθηινο Καΐξεο, (Άλδξνο 6-9/9/1984), Αζήλα 1988, ζ. 222.
88
Αιιεινγξαθία κέξνο η΄, Πξνζσπνγξαθηθά, ζ. 147. Η. Μαζηξνγηάλλεο, Ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο
πξόλνηαο ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο (1821-1960), Αζήλα 1960, ζ. 67-81.
89
Ο Γηνηθεηήο Σήλνπ, Ησάλλεο Θενηφθεο, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Β.
Γξακκαηείαλ ηεο Δπηθξαηείαο (19/12/1841) θαινχζε ηελ θπβέξλεζε λα ζπλερίζεη ηελ πξνλνηαθή
πνιηηηθή ηνπ Η. Καπνδίζηξηα. Ο Θενηφθεο ζεκείσλε ζρεηηθά: «θξνλήζεσο έξγνλ ζεσξείηαη ηνπ λα ην
θαηαζηήζε ηνύην πάιηλ σο ήηνλ νξθαλνηξνθείνλ, θαη λα ην βάιε εηο πιήξε ελεξγείαλ. δηόηη ην ζρέδηνλ ηεο
νηθνδνκήο, ην απεθηεζέλ όλνκά ηνπ, ε θήκε ηνπ, ν ζθνπόο ησλ ζπλεηζθνξώλ […], όια ηαύηα απαηηνύλ εθ
κέξνπο ηεο Β. Κπβεξλήζεσο ζπλδξνκή γελλαία δηα ηελ ζπληήξεζηλ ηνπ αγαζνεξγνύ ηνύηνπ θαηαζηήκαηνο.
[…] Σν θιίκα ηεο Άλδξνπ πγηεηλόλ θαη ηεξπλόλ, ε θνηλσλία απηήο πεξηνξηζκέλε θαη απόθεληξε εζπρία,
θαιά ήζε, θαη ζξεζθεπηηθή επιάβηα βαζηιεύνπλ εηο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξνηεξήκαηα ζπληείλνπλ εηο ηνλ
ζθνπόλ θαη ηελ πξόνδνλ ελόο ηνηνύηνπ θαηαζηήκαηνο, αξθεί λα εθιερζνύλ ηίκηνη, ελάξεηνη, θαη
επζπλείδεηνη δηαρεηξηζηαί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη δηδάζθαινη επίζεο ηθαλνί θαη ελάξεηνη»,
ΓΑΚ, «Αξρείν Γξακκαηείαο/Τπνπξγείνπ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο», Γεκφζηα
Δθπαίδεπζε, Άλδξνπ Διιεληθφλ ρνιείνλ ηνπ Θ. Καΐξε, θάθ. 1784, θθ. 14-15.
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εθπαίδεπζε, νχηε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείην δσξεάλ γηα
φινπο, νχηε ην ίδξπκα απεπζπλφηαλ εθπαηδεπηηθά κφλν ζε άξξελεο νξθαλνχο ή
αλειίθνπο, νχηε παξείρε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Γελ πξνέθπςε επίζεο απφ
ηελ αξρεηαθή θαη ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ε χπαξμε «δηνξγαληζκνχ» ζην
Οξθαλνηξνθείν ηεο Άλδξνπ. Ο Θεφθηινο Καΐξεο, πάλησο, ζθφπεπε λα ζπληάμεη
-ζχκθσλα κε επηζηνιή ηνπ- έλα θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ζηε ζρνιή, ζην νπνίν
ζα θαζνξίδνληαλ ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ
ηξνθίκσλ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο, ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ, θιπ90.
Πξνθαλψο φκσο δελ πξφιαβε λα πινπνηήζεη ηε ζχληαμε ηνπ «δηνξγαληζκνχ».
πγθξηηηθή απνηίκεζε
Με ηε ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ Η. Καπνδίζηξηα ε ειιεληθή
θνηλσλία νξγαλψζεθε ζε λέεο βάζεηο, γεγνλφο πνπ ηελ νδήγεζε ζχληνκα ζε
ξήμε κε παξαδνζηαθέο αμίεο θαη αξρέο θαη ζε πηνζέηεζε δπηηθφηξνπσλ
ζπκπεξηθνξψλ91. Ζ έιιεηςε πξνλνηαθψλ ζεζκψλ πνπ ζα θάιππηαλ ηηο
θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ Διιήλσλ επαηζζεηνπνίεζε ζπλεηδήζεηο. Ζ
θηιαλζξσπία δελ απνηεινχζε πιένλ, φπσο ζην παξειζφλ, πξνλνκηαθφ ρψξν ηεο
Δθθιεζίαο92, ησλ κνλψλ ή ησλ θνηλνηήησλ, αιιά αξκνδηφηεηα θπξίσο ηεο
Πνιηηείαο. Ζ ελ ιφγσ δηαπίζησζε απνηειεί έλα απφ ηα λεσηεξηθά ζηνηρεία πνπ
εηζήρζεζαλ κεηεπαλαζηαηηθά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Με ηελ ίδξπζε ινηπφλ ηνπ
θξάηνπο ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα γηα
ηνπο αλειίθνπο απφ ηηο επίζεκεο αξρέο θαη κεκνλσκέλα άηνκα κε ηε ιεηηνπξγία
πξνζσξηλψλ «νξθαλνζρνιείσλ» θαη ησλ Οξθαλνηξνθείσλ ζηελ Αίγηλα θαη ηελ
Άλδξν.
Σα έηε 1828-1852 νη αλσηέξσ ρψξνη έζεζαλ ηελ παηδηθή ειηθία ζην
επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο. Γηέζεηαλ ραξαθηεξηζηηθά θιεηζηψλ ηδξπκάησλ
εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο (ζηέγαζε, έιιεηςε κεηαθίλεζεο, καθξά
νξγαλσκέλε ζπκβίσζε)93, είραλ δερζεί επηξξνέο απφ αληίζηνηρα επξσπατθά

Αιιεινγξαθία, 1814 -1839, ζ. 111-112.
Κνξαζίδνπ, Οη άζιηνη, ζ. 26.
ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ απνπζηάδεη απφ ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πξφλνηαο ε
Δθθιεζία, αθελφο γηαηί ηφηε είρε λα θαιχςεη ηα θελά πνπ ηεο δεκηνχξγεζε ε Δπαλάζηαζε ζε έκςπρν θαη
άςπρν πιηθφ θαη αθεηέξνπ γηαηί αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Πνιηηεία. ην
ειιεληθφ θξάηνο, φπσο θαη πξσηχηεξα ζηε Γχζε, ν ξφινο ηεο Δθθιεζίαο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο
πξφλνηαο άξρηζε ζηαδηαθά λα απνδπλακψλεηαη, ελψ ε επζχλε ησλ ελδεψλ κεηαηνπίζηεθε πιένλ πξνο ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζε ηδηψηεο.
93
Γ. Γ. Σζανχζεο, Ζ θνηλσλία ηνπ αλζξώπνπ, Αζήλα 1984, ζ. 550-561.
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ηδξχκαηα σο πξνο ηε θξνληίδα πνπ πξνζέθεξαλ94 (A. H. Franke, J. H.
Pestalozzi, Ph. Fellenberg95) θαη επαλαθαζφξηζαλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο
θηιαλζξσπίαο96. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη αθνξά ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο ηνπ
Κπβεξλήηε θαη ηνπ Θ. Καΐξε γηα ηελ εγθαηαιεηκκέλε παηδηθή ειηθία. Γηα ηνπο
πξναλαθεξζέληεο ε λενιαία απνηεινχζε ζεκαληηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην -ίζσο
κάιηζηα ην ζεκαληηθφηεξν-, πνπ έπξεπε λα πξνζηαηεπζεί, λα δηαπαηδαγσγεζεί
κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη θνηλσληθέο αμίεο θαη λα κνξθσζεί, νχησο ψζηε λα
κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νη ελ ιφγσ άλδξεο είραλ
ζέζεη97.
Παξ’ φιεο ηηο νκνηφηεηεο πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο ηα δχν πξψηα νξγαλσκέλα
Οξθαλνηξνθεία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ -παξείραλ πεξίζαιςε θαη ζηνηρεηψδε
εθπαίδεπζε ζηα νξθαλά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε-, ζηελ νπζία
απνηεινχζαλ δχν δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο ρψξνπο. Σν ίδξπκα ηεο Αίγηλαο
ήηαλ ν ρψξνο ζηνλ νπνίν εθδειψζεθε -κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο Αληηβαζηιείαο- ε
θξαηηθή κέξηκλα γηα ηνπο αλειίθνπο νξθαλνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ο Η.
Καπνδίζηξηαο, επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζεη έλα εζληθφ θξάηνο, εθάξκνζε ζην
Οξθαλνηξνθείν έλα κνληέιν δηάπιαζεο ησλ Διιελνπαίδσλ, ην νπνίν
πξνέβιεπε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ζξεζθεπφκελνπο, εξγαηηθνχο, πεηζαξρεκέλνπο
θαη ελζπλείδεηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη έρνληαο απνθηήζεη εζληθή ζπλείδεζε ζα
ζπλέβαιιαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο98.
Δπεηδή κάιηζηα γλψξηδε φηη ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε -κε ηνλ δηαπαηδαγσγηθφ ηεο
ξφιν- ήηαλ ν θαηεμνρήλ θνηλσληθν-ηδενινγηθφο ζεζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα
θαιιηεξγήζεη άκεζα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ, έδσζε ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ ηξνθίκσλ ηνπ
Οξθαλνηξνθείνπ99. Πίζηεπε επίζεο φηη ε ηερληθή εθπαίδεπζε ησλ νξθαλψλ ζα
Όζνλ αθνξά ηηο επηξξνέο ηνπ Διβεηνχ παηδαγσγνχ J. H. Pestalozzi ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ηνπ
Η. Καπνδίζηξηα βι. Καξαγηάλλεο, Παηδαγσγηθά πνξηξέηα, ζ. 217-229. Απ. Καπξνχιηαο, «Δθπαηδεπηηθέο
επηινγέο ηνπ Καπνδίζηξηα», Φηινζνθία θαη Παηδεία, 55 (Μάηνο-επηέκβξηνο 2010), ζ. 21-25.
95
. Ν. Γεξβίζεο, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. νξγάλσζε ζρνιείνπ θαη ηάμεο θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ ηζρύεη, Θεζζαινλίθε 19842, ζ. 28. Μπακπνχλεο, Ζ Δθπαίδεπζε, ζ. 149.
96
Θενδψξνπ, Φηιαλζξσπία, ζ. 72.
97
Ο π. Σξηθνχπεο επηζεκαίλεη φηη ν Καπνδίζηξηαο πξνζδνθνχζε: «ηελ βειηίσζηλ ηνπ Διιεληθνύ
Έζλνπο εθ ηεο επεξρνκέλεο γελεάο, σο εθθαπιηζζείζεο ηεο ελεζηώζεο ππό ηελ δηηηήλ […] δηαθζνξάλ ηεο
Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο Δπαλαζηάζεσο», Σξηθνχπεο, Ηζηνξία, η. Γ΄, ζ. 219. Ο Κπβεξλήηεο επηδίσθε λα
πξνεηνηκάζεη ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ «γηα ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ελόο εζηθνύ θαη ρξηζηηαληθνύ
πνιηηηζκνύ», Αξρείνλ Ησάλλνπ Καπνδίζηξηα, φ.π., ζ. 15-16.
98
Αι. Γεκαξάο, «Ζ Δθπαίδεπζε 1830-1871. Ζ δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο», Ηζηνξία
ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, Αζήλα 2003, η. 4, ζ. 183. Μπακπνχλεο, Ζ Δθπαίδεπζε, ζ. 173.
99
ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο αλαγλσξίζηεθε απ’ φινπο ε ζεκαζία ηεο
νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επξχηεξεο παηδείαο σο βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή ζπγθξφηεζε ηεο Διιάδαο. Ζ Ννκηθή Γηάηαμηο (15/1/1821) ζεσξνχζε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε
κέξνο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηελ νπνία θαη ζπλδχαδε κε ηελ αγσγή ησλ πνιηηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ
94
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ζπληεινχζε κειινληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη ζηελ
θνηλσληθή ηνπο αλαβάζκηζε. Δπαθφινπζα απηψλ ζα ήηαλ λα εδξαησζεί έλα
παηεξλαιηζηηθφ θξάηνο θαη λα ακβιπλζνχλ θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο.
Αληίζεηα, ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Άλδξνπ, ην πξψην ηδησηηθφ νξγαλσκέλν
ίδξπκα ζηελ Διιάδα, κεηαηξάπεθε ζχληνκα απφ θηιαλζξσπηθφο ρψξνο ζε
θηιεθπαηδεπηηθφ θέληξν δηαβαιθαληθήο εκβέιεηαο100. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο
ζπλέπεηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ νξθαλψλ ηξνθίκσλ ζην ίδξπκα ζε
κηθξφηεξν ηνπ 10%101. ηνλ ρψξν απηφ ρσξίο λα γίλνληαη δηαθξίζεηο θχινπ θαη
ειηθίαο εθαξκφζηεθε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ ζπλδχαδε ηε ζχγρξνλε
επξσπατθή γλψζε θαη ην ηδηφηππν θηινζνθηθφ-εζηθφ ζχζηεκα ηεο Θενζέβεηαο,
ηε θηινζνθηθή ζξεζθεία, πνπ δεκηνχξγεζε ν ίδηνο. Ο Καΐξεο κε ηηο δηδαζθαιίεο
ηνπ -ηηο «θηιηθαί ζπλδηαιέμεηο» ή «ζπλνκηιίεο»- δελ πξνζπάζεζε λα επηηχρεη
ηελ εζηθνπνίεζε ησλ καζεηψλ ηνπ. Γελ ζεσξνχζε άιισζηε ηνλ εαπηφλ
δάζθαιν κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά θαζνδεγεηή ησλ δηδαζθνκέλσλ
πξνο ηε γλψζε. χκθσλα κε ηνλ Νηθφιαν ηληφζνγινπ ην ίδξπκα ηνπ Καΐξε
ππήξμε έλα «πείξακα», ην νπνίν ρσξίο λα ιακβάλεη επηρνξεγήζεηο απφ ην
θξάηνο, επηδίσμε λα δεκηνπξγήζεη έλα θνηλνβηαθήο κνξθήο θηινζνθηθφ θέληξν,
πνπ ζα ήηαλ αλεμάξηεην απφ ηνλ θξαηηθφ θαη εθθιεζηαζηηθφ έιεγρν102. Ζ
Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ ζεσξνχζε ην Οξθαλνηξνθείν «έλα πεδίν θνηλσληθνχ
πεηξακαηηζκνχ» ζην νπνίν εθαξκφζηεθαλ λέεο θνηλσληθέο ηδέεο ζπγθεξαζκέλεο
θαη βαζηζκέλεο ζηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ ηνπ Καΐξε103.
Σα εμεηαδφκελα «αγαζνεξγά ηε θαη θηιεθπαηδεπηηθά θαηαζηήκαηα» πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηα νξθαλά ηεο Δπαλάζηαζεο δελ καθξνεκέξεπζαλ. Σν
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο επαλαζηαηεκέλεο πεξηνρέο. ε πξνθήξπμε επίζεο ηεο Πεινπνλλεζηαθήο
Γεξνπζίαο (27/4/1822) νξίδνληαλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχζε ε εθπαίδεπζε θαη νη αθφινπζεο: «α)
δηαλνεηηθή θαη εζηθή ηειεηνπνίεζε ηνπ αηόκνπ, β) γλώζε ησλ θαζεθόλησλ πξνο ην Θεό, επζέβεηα θαη
ηηκηόηεηα, γ) θαηαπνιέκεζε ακάζεηαο, βειηίσζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ θαη πξνζέγγηζή ηνπ ζηα
επξσπατθά πξόηππα, δ) ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αξραίαο θαηαγσγήο ησλ Διιήλσλ, θαιιηέξγεηα πόζνπ γηα ηελ
ειεπζεξία θαη δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ε) δεκηνπξγία ελάξεησλ πνιηηώλ, πνπ ζα γλσξίδνπλ ηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, ζη) θαιιηέξγεηα θηινπνλίαο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε», θιπ.,
Μαπξνζθνχθεο, Ζ Δθπαίδεπζε 1821-1832, ζ. 289-290. Με ηε ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε πξνσζνχληαλ
αθελφο ε δεκηνπξγία εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη αθεηέξνπ θνηλσληθέο αμίεο θαη πξφηππα πνιίηε ελφο
ειεχζεξνπ, αλεμάξηεηνπ θαη επλνκνχκελνπ θξάηνπο, φπσο ε ηηκηφηεηα, ε κφξθσζε, ε ππαθνή, ε
εξγαηηθφηεηα, θιπ.
100
ηα ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Θ. Καΐξεο ζηελ Δπξψπε (1831-1835) επεξεάζηεθε απφ ηηο
θηινζνθηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνηάζεηο ησλ Cousin, Saint-Simon, Comte, Θεόθηινο Καΐξεο.
Γλσζηηθή, ζ. 47. Πηζαλφηαηα νη ελ ιφγσ επηξξνέο ζπληέιεζαλ ζην λα αιιάμεη ην Οξθαλνηξνθείν ζηα
1836 πξνζαλαηνιηζκφ.
101
Πνιέκεο, Πεξὶ ηνπο καζεηὰο, ζ. 144-156. Παζράιεο, Θεόθηινο, ζ. 74-78. Αιιεινγξαθία κέξνο η΄,
Πξνζσπνγξαθηθά, ζ. 23-326. Αιιεινγξαθία, 1814 -1839, ζ. 95-210.
102
Θεόθηινο Καΐξεο. Γλσζηηθή, ζ. 48, 118-119.
103
Αηθ. Κνπκαξηαλνχ, Κατξηθά κειεηήκαηα, (επηκ. Ν. ηληφζνγινπ), Καΐξεηνο Βηβιηνζήθε, Άλδξνο
2007, ζ. 32-33.
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ίδξπκα ηεο Αίγηλαο -θαη κεηέπεηηα βαζηιηθόλ Οξθαλνηξνθείνλ (1834-1844)άξρηζε χζηεξα απφ ηε δνινθνλία ηνπ Κπβεξλήηε λα ζεκεηψλεη ηάζεηο
ζπξξίθλσζεο, νη νπνίεο νθείινληαλ ζηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ θξάηνπο
θαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζαλ -ή θαιχηεξα πνπ δελ εθάξκνζαλνη κεηαθαπνδηζηξηαθέο θπβεξλήζεηο ζην ειιεληθφ βαζίιεην. ηελ νζσληθή
πεξίνδν δηαθνξνπνηήζεθε αηζζεηά ν ζηφρνο ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, αθνχ
δηλφηαλ πιένλ έκθαζε κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη
φρη ζηελ εζηθή ηνπο δηαπαηδαγψγεζε θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ελζπλείδεηνπο
πνιίηεο. Ζ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ θηιαλζξσπηθνχ ηδξχκαηνο ζην Ναχπιην
ζεκαηνδφηεζε θαη ην ηέινο ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο πνπ ζέιεζε λα εθαξκφζεη
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ν Η. Καπνδίζηξηαο104. Όζν γηα ην Οξθαλνηξνθείν ηεο
Άλδξνπ, απηφ ηαχηηζε ηελ ηχρε ηνπ κ’ εθείλε ηνπ ηδξπηή ηνπ θαη εηζεγεηή ηνπ
Θενζεβηζκνύ. Ο ζάλαηνο ηνπ Θ. Καΐξε επέθεξε θαη ηελ παχζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ηδξχκαηφο ηνπ.
Με δεδνκέλα φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα αλήιηθα νξθαλά έπαπζε νπζηαζηηθά
λα ππάξρεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ην 1844, φηαλ δειαδή ζηακάηεζε λα
ιεηηνπξγεί ην βαζηιηθόλ Οξθαλνηξνθείνλ ζην Ναχπιην θαη φηη κεζνιάβεζε κία
θαη πιένλ δεθαεηία έσο φηνπ ηδξπζνχλ θαη πάιη νξγαλσκέλα θηιαλζξσπηθά
θαηαζηήκαηα γηα ηελ παηδηθή ειηθία (Ακαιίεην Οξθαλνηξνθείν Κνξαζίσλ,
Ηζηδώξεην Οξθαλνηξνθείν Αξξέλσλ, Οξθαλνηξνθείν Αξξέλσλ Γεσξγίνπ θαη
Αηθαηεξίλεο Υαηδεθώζηα), κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη δεκηνπξγνί ησλ δχν πξψησλ
ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα -ν Η. Καπνδίζηξηαο θαη ν Θ. Καΐξεο- δελ ελέπλεπζαλ
άκεζα άιινπο λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο, πξνθαλψο επεηδή ε ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ηδξπκάησλ ππήξμε ακηγψο πξνζσπνθεληξηθή.

104

Μπακπνχλεο, Ζ Δθπαίδεπζε, ζ. 176.
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Nikos Tompros – Stavros Pantazopoulos
Public and private care for the orphans from the Greek War of
Independence in the newly formed Greek state: the orphanages of Aegina
and Andros
Summary

On the establishment of the Greek State by I. Kapodistrias Greek society
abandoned traditional values and principles and adopted western attitudes. The
lack of welfare institutions to meet social needs, stirred consciences. Charity
was no longer a privilege of the Church, the monasteries or the communities, but
became chiefly the responsibility of the State. This ascertainment is one of the
elements of modernity, introduced in Greece in the early years following the
Greek Revolution. The establishment of the State also marked the introduction
of the welfare policy for juveniles, by operating temporary "orphan-schools" and
organizing two orphanages: on Aegina and Andros respectively. During 18281852, the above institutions set childhood at the center of their attention. They
had characteristics of “closed” institutions of education and socialization
(housing, lack of movement, organized cohabitation), and had received
influences from relevant European institutions and redefined the nature of
charity. The main question raised by this study relates to the motives of the
actions of the founders of these orphanages. As far as both the Governor
(Aegina) and Kairis (Andros) were concerned, youth represented a significant
social asset – perhaps the most important – that had to be protected, nurtured on
specific principles and social values, and educated, so that it could contribute to
the attainment of the goals that these men had set. Despite the affinities between
the first two organized orphanages, in essence, they were the embodiments of
two distinct philosophies. The foundation of Aegina was the sole institution of
child welfare for orphans in the Greek State until the time of the Regency.
Kapodistrias, who sought to create a national state, adopted an orphanage model
aiming at reforming Greek youngsters into religious, hardworking, disciplined
and conscious citizens who, having acquired national consciousness, would
contribute to the establishment of the young state. On the other hand, the
orphanage of Andros, the first private institution in Greece, soon turned from a
charity into an educational center for the entire Balkan region. In that orphanage,
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free from any gender or age discriminations, a new educational model was
adopted, one that combined the knowledge acquired from contemporary
European research and the peculiar philosophical – ethical system of “theosevia”
(piety), namely, the philosophical religion that Kairis had originated. These
specific orphanages had a very short life, and they did not serve as models to be
imitated, since other such institutions were established a few years later.
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Σταυρούλα Μαυρογένη
Το έργο του Oton Iveković (1869-1939) στο πλαίσιο της καλλιέργειας της
εθνικής κροατικής ιδεολογίας

Ο εθνικισμός ως φαινόμενο που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 19ου και
του 20ού αιώνα αποτελούσε παράγοντα κοινωνικής συνοχής και συνεκτικό
κρίκο για τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και την εμπέδωση της εθνικής
συνείδησης στα διάφορα έθνη. Στη διαδικασία αυτή σημαντικό ρόλο
διαδραμάτισε ο εθνικός μύθος και κυρίως η επινόηση της παράδοσης του κάθε
λαού, αφού στόχος, μεταξύ άλλων, ήταν η κατάδειξη της ιστορικότητας του
έθνους. Σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη, όσο περισσότερο παλαιότερη
αποδεικνυόταν η παρουσία ενός έθνους σε μια περιοχή τόσο ισχυρότερα
θεωρούνταν και τα δικαιώματα του έθνους επί των εδαφών αυτών (Prior
tempore, fortior jure)1.
Αυτή η ιστορική πορεία αναμφίβολα περιγράφηκε καλύτερα από τους
εκάστοτε ιστορικούς. Ωστόσο, την ίδια αντίληψη της ιστορικότητας του έθνους
και της διαχρονικής του παρουσίας σε έναν χώρο υπηρέτησε, σε πολλές
περιπτώσεις, και η τέχνη που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 19ου και του 20ού
αιώνα. Η τέχνη αποτέλεσε ένα από τα πιο δραστικά μέσα προβολής συμβόλων·
ένας ιδιαίτερος κώδικας που είχε την ικανότητα να εμπλέκεται στο παιχνίδι του
σημαίνοντος και του σημαινόμενου και να λειτουργεί ως όχημα προκειμένου το
άτομο να αποκτήσει την αίσθηση του συνανήκειν. Με την αμεσότητα της
εικόνας και την ένταση του λόγου οι καλλιτέχνες συνέβαλαν και οι ίδιοι με τη
σειρά τους στην επινόηση της παράδοσης2.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις εικαστικές τέχνες, η θεματογραφία της
καλλιτεχνικής παραγωγής κατά την περίοδο της συγκρότησης των εθνικών
κρατών επικεντρώθηκε αρχικά σε προσωπογραφίες και τοπία. Αργότερα, όμως,
εμπλουτίστηκε με διάφορα ιστορικά θέματα. Η ιστορική ζωγραφική είχε ως
Βλ. ενδεικτικά E. J. Hobsbawn, Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος,
πραγματικότητα, (μετ. Χρυσ. Νάντρις), Αθήνα 1994ˑ A. D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford
1994ˑ Π. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα
1996 και Α. Λιάκος, Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο;, Αθήνα 2005.
2
Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και ‘Παράδοση’ στην ελληνική τέχνη του Μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη
1993, σ. 47-71ˑ N. Schneider, «Τέχνη και κοινωνία: Η κοινωνικοϊστορική προσέγγιση», στο M. Warnke
(επιμ.), Εισαγωγή στην ιστορία της Τέχνης, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 384-418 και Vesna Lovrić Plantić,
Historicizam u Hrvatskoj [Ο ιστορισμός στην Κροατία], Ζάγκρεμπ 2000.
1
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στόχο να προβάλλει την ιδανική εικόνα του κάθε λαού, τον ηρωισμό και την
υπέρτατη θυσία ως ηθικό πρότυπο, αλλά και ως αδιάσειστο άλλοθι ιστορικής
συνέχειας. Αυτή η διδακτική ιδιότητα της τέχνης υπηρετούνταν μέσω της
υπόμνησης του ηρωισμού με στόχο την ενίσχυση του πατριωτικού αισθήματος,
την τόνωση της εθνικής υπερηφάνειας και τελικά, τη διδαχή της επίσημης
εκδοχής της εθνικής ιστορίας μέσω της καλλιτεχνικής αναπαράστασης του
ιστορικού παρελθόντος. Ουσιαστικά, στη διαδικασία της αναπαράστασης του
παρελθόντος η τέχνη χρησίμευσε ως όπλο ιδεολογικής προπαγάνδας3.
Στην περίπτωση της Κροατίας είναι γνωστό ότι ο κροατικός εθνικισμός
αναπτύχθηκε πρώτα από όλα ως γλωσσικός. Η κροατική γλώσσα θεωρήθηκε ως
ο κύριος συνεκτικός κρίκος μεταξύ των μελών του κροατικού έθνους. Εξίσου
σημαντικό όμως ήταν και το κριτήριο της ιστορικότητας του έθνους. Κροάτες
ιστορικοί μελετούσαν την ιστορία του και επιχειρούσαν να συνδέσουν το παρόν
με το παρελθόν, περιγράφοντας μια υπερχιλιετή παρουσία των Κροατών στα
κροατικά εδάφη. Η κάθοδος των Κροατών και η μνήμη της προηγούμενης
κρατικής υπόστασης κατά τη μεσαιωνική περίοδο χρησιμοποιήθηκαν
προκειμένου να καταγραφεί η ιστορική πορεία του κροατικού έθνους στη
Βαλκανική χερσόνησο4.
Την ίδια αντίληψη της ιστορικότητας του κροατικού έθνους και της
ιστορικής του συνέχειας συνεπικούρησαν και διάφοροι καλλιτέχνες που
δημιούργησαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Η διαδικασία
αυτή συνέπεσε χρονικά με την όξυνση των σχέσεων μεταξύ Κροατών και
Ούγγρων. Είναι γνωστό ότι ο «αυστροουγγρικός συμβιβασμός» του 1867 και η
δημιουργία της Δυαδικής Μοναρχίας ενίσχυσε τη θέση των Ούγγρων εντός της
αυτοκρατορίας. Σε αντίθεση με τις ενοποιητικές διαδικασίες που αφορούσαν
τους Ούγγρους, οι θεωρούμενες τότε κροατικές περιοχές παρέμειναν
κατετμημένες. Η Δαλματία και η Ίστρια ανήκαν στην Αυστρία, ενώ η Κροατία
και η Σλαβονία βρίσκονταν στο πλαίσιο της Ουγγαρίας. Ένα χρόνο αργότερα,
το 1868, με τον «κροατοουγγρικό συμβιβασμό» διευθετήθηκαν οι σχέσεις στο

3
Γ. Μαργαρίτης, «Πανεπιστήμιο και ηρωικός θάνατος: Ιδεολογία, συμβολισμοί τελετουργίες», στο
Σπ. Ασδραχάς (επιμ.) Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Πρακτικά
διεθνούς συμποσίου, Αθήνα 1989, σ. 277-296.
4
P. Korunić, Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije: Nacija i nacionalni identitet [Μελέτη για
τη δόμηση του σύγχρονου κροατικού έθνους], Slavonski brod 2006 και N. Stančić, Hrvatska nacija i
nacionalizam u 19. i 20. stoljeću [Κροατικό έθνος και εθνικισμός στον 19ο και τον 20ο αιώνα], Zagreb
2002.
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εσωτερικό της Ουγγαρίας. Η κροατική κυβέρνηση (Zemaljska vlada) απέκτησε
ευρεία αυτονομία σε ζητήματα εσωτερικής διοίκησης, θρησκείας, εκπαίδευσης
και δικαιοσύνης. Ωστόσο, η οικονομική εξάρτησή της από τη Βουδαπέστη,
αλλά και η επιρροή της ουγγρικής κυβέρνησης στην τοποθέτηση του
επικεφαλής της κυβέρνησης του Ζάγκρεμπ (ban) συνέβαλαν στην όξυνση του
πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ούγγρων και Κροατών πολιτικών για το καθεστώς
των κροατικών περιοχών. Οι σχέσεις των δύο λαών οξύνθηκαν σε τέτοιο βαθμό
ώστε το 1895 ομάδα φοιτητών έκαψε την ουγγρική σημεία στο κέντρο του
Ζάγκρεμπ, ενώ αντιουγγρικές διαδηλώσεις σημειώνονταν και τα επόμενα
χρόνια. Από την άλλη πλευρά, πολωτικά φαινόμενα υπήρξαν και στην κροατική
πολιτική σκηνή όπου οι οπαδοί του συμβιβασμού έλαβαν τον υποτιμητικό τίτλο
mađaroni (όρος αντίστοιχος του γκρεκομάνου) και χαρακτηρίστηκαν προδότες
των κροατικών εθνικών συμφερόντων5.
Ο διάλογος αυτός πέραν της πολιτικής επεκτάθηκε και στα ζητήματα της
τέχνης. Στα τέλη του 19ου αιώνα τόσο οι Ούγγροι όσο και οι Αυστριακοί
αμφισβητούσαν τη δυνατότητα των Κροατών να δημιουργήσουν σημαντικά
καλλιτεχνικά έργα. Αντίστοιχη βέβαια ήταν και η άποψη των Κροατών για τους
Ούγγρους οι οποίοι χαρακτηρίζονταν εξίσου απολίτιστοι. Υπό την πίεση των
πολιτικών γεγονότων αναπτύχθηκαν διάφορα στερεότυπα για τους δύο λαούς.
Στα ιστορικά μυθιστορήματα, για παράδειγμα, οι Ούγγροι στρατιώτες έγιναν
συνώνυμο του δειλού πολεμιστή, οι γυναίκες τους χαρακτηρίζονταν ως άτομα
«ύποπτης ηθικής», ενώ οι Ούγγροι γενικότερα χαρακτηρίζονταν ως
«υπονομευτές της κροατικής ανεξαρτησίας» 6.
Στον χώρο ειδικότερα των εικαστικών τεχνών, ο «διάλογος» αυτός
μεταφέρθηκε στην Έκθεση της Χιλιετίας που πραγματοποιήθηκε στη
Βουδαπέστη το 1896, με αφορμή τη συμπλήρωση χιλίων ετών από την ίδρυση
του ουγγρικού κράτους. Η συμμετοχή των Κροατών καλλιτεχνών κατέρριψε τον
μύθο της «πολιτιστικής ερήμου» που επιχειρούσαν να διαμορφώσουν οι
Ούγγροι και οι Αυστριακοί. Η έκθεση μετατράπηκε σε πολιτικό γεγονός, καθώς
τα έργα που εκτέθηκαν αναφέρονταν στο ένδοξο κροατικό παρελθόν και

Για την κροατική ιστορία, βλ. ενδεικτικά, M. Tanner, Croatia. A Nation Forged in War, New Haven
και Λονδίνο 1997 και Ivo Goldstein, Croatia: A History, Λονδίνο 1999.
6
D. Šokčević, Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata: Kako se u pogledu preko Drave
mijenjala slika drugoga [Οι Κροάτες στα μάτια των Ούγγρων, οι Ούγγροι στα μάτια των Κροατών. Πώς
άλλαζε η εικόνα του άλλου πέρα από τον ποταμό Δραύο], Ζάγκρεμπ 2006, σ. 276 κ.εξ.
5
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ανέδειξαν το πολιτικό αίτημα της ενοποίησης των κροατικών εδαφών7. Το
περίπτερο
στο
οποίο
παρουσιάστηκε
η
κροατική
συμμετοχή
αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε μετά την έκθεση στο Ζάγκρεμπ, όπου
αποτέλεσε τον πυρήνα του Καλλιτεχνικού Περιπτέρου που υπάρχει ακόμη και
σήμερα στην κροατική πρωτεύουσα. Στον ίδιο χώρο οργανώθηκε το 1898, το
πρώτο Κροατικό Σαλόνι. Έκτοτε, λόγω και του συμβολισμού του ίδιου του
κτηρίου, στο Περίπτερο οργανώθηκαν οι σημαντικότερες καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις με αποτέλεσμα η ιστορία του να είναι συνυφασμένη με την ιστορία
της κροατικής τέχνης8.
Κύριοι εκπρόσωποι της ιστορικής ζωγραφικής που αναπτύχθηκε στα τέλη
του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν ο Mato Celestin Medović, ο Vlaho
Bukovac και ο Oton Iveković. Μετά τις δημιουργίες κυρίως του Josip Franjo
Mücke και του Ferdinand Quiquerez που χαρακτήρισαν την πρώτη φάση, το
έργο των Medović, Bukovac και Iveković σηματοδότησε τη δεύτερη φάση της
ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ της κροατικής τέχνης και της εθνικής
ιδεολογίας. Από τους τρεις προαναφερόμενους εκπροσώπους της ιστορικής
ζωγραφικής ο Iveković ήταν εκείνος που υπηρέτησε με συνέπεια και συνέχεια
την ιστορική ζωγραφική9.
Ο Iveković γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1869 στο Klanjec, μια ορεινή πόλη
βορείως του Ζάγκρεμπ. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο του γενέθλιου τόπου του
και στη συνέχεια στο γυμνάσιο στο Ζάγκρεμπ. Παρά τις οικονομικές δυσχέρειες
της οικογένειάς του, το 1886 κατόρθωσε να μεταβεί στη Βιέννη και να
σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών της πόλης. Εξειδικεύτηκε στη σπουδή των
ιστορικών θεμάτων από τους καθηγητές Trenkwalda και Eisenmenger. Χάρη
στο ταλέντο του κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συνέχεια των σπουδών του με
υποτροφία που έλαβε από την Ακαδημία και την τοπική κυβέρνηση του
Ζάγκρεμπ. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία του Μονάχου με καθηγητή
τον Lindenschmidt και της Καρλσρούης με καθηγητή τον Keller. Μετά τις
7

R. Rossner, Mapping National Identity in Nineteenth-Century Croatia: The History Paintings of
Vlaho Bukovac, (Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία), University of Arizona 2004. Αποσπάσματα της
εργασίας στο http://19thc-artworldwide.org/index.php/spring07/141-qthe-secessionists-are-the-croatstheyve-been-given-their-own-pavilion-q-vlaho-bukovacs-battle-for-croatian-autonomy-at-the-1896millennial-exhibition-in-budapest
8
L. Ukrainčik, «110 godina Umjetničkog paviljona», στο Biserka Rajković (επιμ.), Zagreb. Moj Grad,
τεύχ. 20 (Φεβρουάριος 2009), σ. 4-7.
9
P. Prelog, «Hrvatska umjetnost i nacionalni identitet od kraja 19. stoljeća do II. svjetskoga rata»,
Kroatologija, 1(2010), σ. 254–268.

100

Στ. Μαυρογένη
σπουδές του, ο Iveković εργάστηκε αρχικά στο ανώτερο γυμνάσιο του
Ζάγκρεμπ. Λίγο αργότερα και έως τη συνταξιοδότησή του το 1927, εργάστηκε
στην καλλιτεχνική σχολή της πόλης, η οποία το 1908 αναβαθμίστηκε σε
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το θέατρο ως
ενδυματολόγος και σκηνογράφος10. Εντάχθηκε ενεργά τόσο στα πολιτικά όσο
και τα καλλιτεχνικά δρώμενα της Κροατίας, καθώς υπήρξε ιδρυτικό μέλος του
Κροατικού Αγροτικού Κόμματος των αδελφών Ράντιτς (1904) από το οποίο
αποχώρησε το 1911, αλλά και ιδρυτικό μέλος της καλλιτεχνικής ένωσης Lada11.
Το 1919 εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος της Κροατικής Ακαδημίας Τεχνών και
Επιστημών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε τεράστια
οικονομικά προβλήματα. Λόγω αυτών, αλλά και εξαιτίας της επιδείνωσης της
υγείας του, μετακόμισε εκ νέου στη γενέτειρά του, όπου και απεβίωσε στις 4
Ιουλίου 193912.
Το έργο του μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους. Η πρώιμη φάση που
διήρκησε μέχρι το 1900 ήταν χαρακτηριστική για τον ακαδημαϊσμό και τον
ρομαντισμό, με έντονες επιρροές από τη σχολή του Μονάχου. Στη δεύτερη
φάση που διήρκησε από το 1900 έως το 1919 ο καλλιτέχνης ήταν μεταξύ των
κυρίων εκπροσώπων της λεγόμενης πολύχρωμης σχολής του Ζάγκρεμπzagrebačka šarena škola. Η τελευταία φάση της καλλιτεχνικής δημιουργίας
χαρακτηρίζεται από έντονο ρεαλισμό και στοιχεία μοντερνισμού13. Στόχος
ωστόσο της παρούσης δεν είναι η συνολική αποτίμηση του εικαστικού έργου
του Iveković, αλλά η ανάδειξη των ιστορικών έργων του συγκεκριμένου
καλλιτέχνη στη διαδικασία δόμησης της εθνικής κροατικής συνείδησης.
10
M. Petranović, «Prvi koraci hrvatske kostimografije», Dani hrvatskog kazališta. Građa i rasprave o
hrvatskoj književnosti i kazalištu, τεύχ. 34/1 (2008), σ. 265-280.
11
Η καλλιτεχνική ένωση Lada ιδρύθηκε στη Σόφια το 1904 ως ένωση Νοτιοσλάβων καλλιτεχνών και
διέθετε τμήμα Κροατών, Σλοβένων, Σέρβων και Βούλγαρων καλλιτεχνών, R. Vučetić, «Jugoslavenstvo u
umjetnosti i kulturi – od zabodljivog mita do okrutne realnosti (Jugoslavenske izložbe 1904-1940.)»,
Časopis za suvremenu povjest 3(2009), σ. 701-714.
12
Για το βιογραφικό, την εργογραφία και την καταγραφή των καταλόγων εκθέσεων του Iveković, βλ.
M. Protić (επιμ.), Počeci jugoslovenskog modernog slikarstva [Οι απαρχές της γιουγκοσλαβικής
μοντέρνας ζωγραφικής], Βελιγράδι 1972, σ. 219-221. Για την κροατική ζωγραφική βλ. M. Pelc (επιμ.),
Hrvatska umjetnost. Povjest i spomenici [Κροατική τέχνη. Ιστορία και μνημεία], Ζάγκρεμπ 2010, σ. 485510 και P. Prelog, «Artikulacija moderniteta. Institucije, secesije, publika», στο L. Kolešnik – P. Prelog
(επιμ.), Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898-1975 [Η μοντέρνα τέχνη στην Κροατία 1898-1975],
Ζάγκρεμπ 2012, σ. 10-39.
13
S. Pintarić, Oton Iveković. Retrospektivna izložba (katalog izložbe s potpunijom bibliografijom)
[Oton Iveković. Αναδρομική έκθεση (κατάλογος έκθεσης με συμπληρωμένη βιβλιογραφία], Ζάγκρεμπ
1996.
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Θα πρέπει κατ’ αρχάς να επισημανθεί ότι τα ιστορικά έργα του Iveković
αποτελούν μια απεικόνιση των κυριοτέρων σταθμών της ιστορίας του
κροατικού έθνους. Από την εικονογράφηση της καθόδου των Κροατών στη
Βαλκανική χερσόνησο μέχρι εκείνης του θανάτου του Eugen Kvaternik ο
Iveković προσπάθησε με τα έργα του να καταγράψει την υπερχιλιετή ιστορία
των Κροατών στην περιοχή. Μέσα από τα έργα του επιχείρησε να δώσει
απαντήσεις στα πολιτικά ερωτήματα που ταλάνιζαν τις δύο χώρες.
Επιχειρώντας μια χρονολογική παράθεση της ιστορίας των Κροατίας, όπως
την απεικόνισε ο Iveković, τα πρώτα έργα που θα μας απασχολήσουν
σχετίζονται με την άφιξη των Κροατών στη Βαλκανική. Το θέμα αυτό δεν ήταν
πρωτότυπο, είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από τον δάσκαλό του Ferdinand Quiquerez
(1845-1892), το 1870,
αλλά και από τον Mato
Celestin Medović, το
1903. Συνεχίζοντας τη
θεματογραφία αυτή ο
Iveković φιλοτέχνησε δύο
πίνακες.
Ο
πρώτος
τιτλοφορείται Η κάθοδος
των
Κροατών
στην
Αδριατική (εικ. 1) και
ολοκληρώθηκε το 1905.
Το έργο αναπτύσσεται σε
δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο απεικονίζονται δύο καθημερινές σκηνές· στη
δεξιά πλευρά του πίνακα μία μητέρα παίζει χαρούμενη με το παιδί της υπό το
άγρυπνο βλέμμα του πατέρα, ενώ στο αριστερό τμήμα του επαναλαμβάνεται μια
παραπλήσια σκηνή καθημερινότητας και οικογενειακής γαλήνης. Στο δεύτερο
επίπεδο έφιπποι στρατιώτες αναπτύσσονται σε όλη την επιφάνεια του έργου,
δίνοντας στην αίσθηση της οργάνωσης και της πειθαρχίας. Παραπλήσιος ήταν
και ο τίτλος του δεύτερου έργου του Iveković. Στην Κάθοδο των Κροατών
κυριαρχεί η ειρηνική σκηνή με τον βοσκό να οδηγεί τα ζώα του υπό το άγρυπνο
βλέμμα της ένοπλης ομάδας Κροατών.
Το ιστορικό γεγονός της καθόδου και της εγκατάστασης των Κροατών
στην Βαλκανική χερσόνησο απεικονίζεται στον συγκεκριμένο πίνακα ως μια
φυσιολογική διαδικασία. Οι Κροάτες δεν παρουσιάζονται ως εισβολείς, αλλά
αντίθετα ως ένα ειρηνικό έθνος με συγκροτημένη ιεραρχία. Στον πίνακα
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κυριαρχεί ένας οικείος κόσμος που διαμορφώνει μια ηθογραφική οικογενειακή
παράσταση καθημερινών ανθρώπων. Η κάθοδος των Κροατών απεικονίστηκε
ως η ενέργεια ενός λαού ο οποίος ήλθε να αναζωογονήσει μία χέρσα γη σε μια
προσπάθεια για μια καλύτερη ζωή, ένα ευτυχισμένο αύριο. Οι Κροάτες
παρουσιάστηκαν όχι ως επήλυδες, αλλά ως ένας φιλειρηνικός λαός ο οποίος
συνειδητά επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή ως «πατρώα γη». Σε ό,τι δε αφορά
το πολιτικό μήνυμα του πίνακα αυτό ήταν σαφές: η κάθε μορφή του ήταν
έτοιμη να εγκατασταθεί,
όπως
και έγινε, στη νέα γη, αλλά
και να
παλέψει γι’ αυτή, αν
παραστεί ανάγκη. Εξάλλου,
η
άφιξη των Κροατών ήταν
μια
έμμεση υπενθύμιση προς
τους
Ούγγρους ότι επίκοισαν τη
γη
τους πριν από την άφιξη των
τελευταίων στην περιοχή. Η
απεικόνιση δε της Αδριατικής θάλασσας συμβάδιζε με το πολιτικό αίτημα της
ενοποίησης της Δαλματίας με την Κροατία που διατυπωνόταν την ίδια εποχή.
Στην παρουσίαση της μακραίωνης κροατικής ιστορίας εξίσου σημαντικό
είναι το έργο του Iveković με τίτλο, Η στέψη του βασιλιά Τόμισλαβ (εικ. 2). Στο
έργο δεσπόζει ο βασιλιάς Τόμισλαβ, που παρουσιάζεται έφιππος και φέρει τα
σύμβολα του κροατικού κράτους (σημαία, σκήπτρο κλπ). Πλαισιώνεται από
ευγενείς οι οποίοι τον περιβάλλουν ως ένα στεφάνι και του αποδίδουν τιμές,
ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως ένα προστατευτικό τείχος. Ο πίνακας που
δημιουργήθηκε το 1904-5 σχετίζεται με την πράξη ανακήρυξης του Τόμισλαβ
σε βασιλιά, το 925. Παρά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο ανάδειξής
στην ηγεσία των Κροατών, ο Iveković προέβαλε την ύπαρξη του κροατικού
βασιλείου ως ιστορικό γεγονός14. Με τον τρόπο αυτό ο πίνακας υπηρέτησε τον
στόχο της ανάδειξης της μνήμης της προηγούμενης κρατικής υπόστασης της
Κροατίας.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το επόμενο έργο του Iveković που φέρει τον
τίτλο, Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Κροατίας, Πέτρου Svačić (εικ. 3).

F. Šisić, Pregleg povijesti hrvatskoga naroda [Επισκόπηση της ιστορίας του κροατικού λαού],
Ζάγκρεμπ 1974, σ. 117 κ.εξ.ˑ T. Raukar, Kralj Tomislav u hrvatskoj historiografiji 1925-1995 [Ο
βασιλιάς Τόμισλαβ στην κροατική ιστοριογραφία], Ζάγκρεμπ 1998.
14
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Πρόκειται για ένα από τα πρώιμα έργα του Iveković. Εκτέθηκε για πρώτη φορά
στην έκθεση Κροατών καλλιτεχνών που οργάνωσε ο Vlaho Bukovac στη
Γιουγκοσλαβική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών το 1894, αλλά και στην
έκθεση ιστορικών έργων του καλλιτέχνη υπό τον τίτλο Κροατική επανάσταση,
το 1920. Κοσμούσε το επισκοπικό μέγαρο του Križevci15. Ο πίνακας
απεικονίζει τον θάνατο του βασιλιά (όχι όμως και του κροατικού έθνους) με
τρόπο αποτρόπαιο. Η σωρός του Πέτρου κείτεται άψυχη και σε διαγώνια θέση
από την αριστερή πλευρά έως το κέντρο του πίνακα. Τα σύμβολα της βασιλικής
του εξουσίας (σημαία, ξίφος) βρίσκονται στο έδαφος. Η τραγικότητα του
θανάτου του βασιλιά ενισχύεται από την παρουσία των κορακιών που ίπτανται
πάνω από το σώμα του νεκρού. Στην άνω δεξιά πλευρά του πίνακα δεσπόζει μια
αλληγορική, μόνη και αβοήθητη, γυναικεία μορφή, αρχαιοπρεπώς ενδεδυμένη.
Η μορφή αυτή προσωποποιεί την ίδια την Κροατία, η οποία μολονότι δεν είχε
υποστεί την ίδια μοίρα με εκείνη του
ηγέτη
της,
το
μέλλον
της
διαγραφόταν ζοφερό αφού μετά τον
θάνατο του Πέτρου περιήλθε στην
εξουσία της Ουγγαρίας16.

Katalog Hrvatske narodne umjetničke izložbe u Zagrebu 1894-95, Ζάγκρεμπ 1894 και Hrvatske
revolucije. Kolektivna izložba historijskih slika Otona Ivekovića, Ζάγκρεμπ 1920. Οι κατάλογοι
βρίσκονται στην ψηφιακή συλλογή της Κροατικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (dizbi.hazu.hr).
16
Για τη χρήση της γυναικείας φιγούρας ως προσωποποίησης ενός λαού, βλ. Tr. Cusak, «Introduction:
Art, Nation and Gender», στο T. Cusack – S. Bhreathnach-Lynch (επιμ.), Art, Nation and Gender: Ethnic
Landscapes, Myths, and Mother-Figures, Εδιμβούργο 2003, σ. 5-11.
15
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Η απεικόνιση σχετίζεται και πάλι με ένα
αμφισβητούμενο ιστορικό γεγονός. Ειδικότερα,
ο βασιλιάς Πέτρος Svačić, από την αναρρίχηση
στον κροατικό θρόνο το 1093, έως τον θάνατό
του το 1097, αγωνίστηκε για να διατηρήσει
την ανεξαρτησία της Κροατίας από την
Ουγγαρία. Η προσπάθειά του αυτή απέβη
άκαρπη και ο θάνατός του σηματοδότησε το
τέλος του μεσαιωνικού κροατικού κράτους17.
Ωστόσο, ο θάνατος του βασιλιά στα πεδία των
μαχών, όπως τον παρουσίασε ο Iveković, δεν
ανταποκρινόταν
στην
ιστορική
πραγματικότητα, καθώς η πράξη του θανάτου
αποτελεί ένα από τα πλέον αμφισβητούμενα γεγονότα της κροατικής ιστορίας.
Η πλειοψηφία των σύγχρονων μελετητών συγκλίνουν στην άποψη ότι ο θάνατός
του προήλθε από φυσικά αίτια και ότι ο μύθος για το τραγικό του τέλος, τον
οποίο υπηρέτησε και ο Iveković, πλάστηκε σε μεταγενέστερους χρόνους18.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το έργο που τιτλοφορείται, Το φιλί της
Ειρήνης (εικ. 4). Το έργο δημιουργήθηκε για να κοσμήσει το κτήριο του
Υπουργείου Θρησκείας και Εκπαίδευσης της τοπικής κυβέρνησης του
Ζάγκρεμπ μετά την ανακαίνισή του στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού
αιώνα. Ο ζωγράφος και ιστορικός τέχνης Isidor Kršnjavi που ήταν επικεφαλής
της ανακαίνισης θέλησε να παρουσιάσει στους τοίχους του το σύνολο της
κροατικής ιστορίας και τέχνης. Η μεγαλύτερη αίθουσα, η επωνομαζόμενη
Χρυσή, διακοσμήθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της κροατικής ιστορίας,
ειδομένης φυσικά υπό το πρίσμα των κροατών καλλιτεχνών. Η ανακαίνιση του
κτηρίου της οδού Οπάτιτσκα 10 αποτέλεσε «τη σημαντικότερη και μεγαλύτερη
εκδήλωση του ρόλου της τέχνης στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας στη
συγκεκριμένη εποχή»19.
L. Heka, «Hrvatsko-ugarski odnosi od srednjega vijeka do Nagodbe iz 1868. s posebnim osvrtom na
pitanje Slavonije», Scrinia slavonica τεύχ. 8 (2008), σ. 152-173 και M. Font, «Ugarsko kraljevstvo i
Hrvatska u srednjem vijeku», Povijesni prilozi, τεύχ. 28 (2005), σ. 7-22.
18
D. Nemet, «Smrt hrvatskog kralja Zvonimira – problem, izvori i tumačenja», Radovi. Zavod za
hrvatsku povijest, τεύχ. 38 (2006), σ. 73-92.
19
Βλ. αναλυτικότερα, O. Maruševski, Iso Kršnjavi – kultura i politika na zidovima palače u Opatičkoj
10 [Iso Kršnjavi-Τέχνη και πολιτική στους τοίχους του παλατιού της Οπάτιτσκα 10], Ζάγκρεμπ 2002 και
Prelog, «Hrvatska umjetnost i nacionalni identitet», ό.π., σ. 254–268. Το κτήριο του Υπουργείου
17
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Ένα από τα έξι μεγάλων διαστάσεων έργα της Χρυσής Αίθουσας ήταν το
Φιλί της Ειρήνης. Στον συγκεκριμένο πίνακα εικονίζεται ο Ούγγρος βασιλιάς
Κολομάνος να υποδέχεται τους εκπροσώπους των δώδεκα κροατικών φυλών
που τον αναγνώρισαν ως βασιλιά, το 1102. Η σκηνή αντικατοπτρίζει τις
έντοντες συζητήσεις που πραγματοποιούνταν την εποχή της δημιουργίας του
έργου του Iveković για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε η Κροατία υπό την
εξουσία της Ουγγαρίας. Οι Ούγγροι ιστορικοί υποστήριζαν ότι ο Κολομάνος
κατέκτησε την Κροατία, καθιστώντας υποτελείς τους τοπικούς ευγενείς, ενώ
αντίθετα οι κροάτες συνάδελφοί τους υποστήριξαν την ύπαρξη συμφωνίας
(Pacta conventa) μετά την υπογραφή της οποίας οι Κροάτες ευγενείς τον
αναγνώρισαν ως βασιλιά20. Στην απόδοση του Iveković κυριαρχεί η κροατική
αντίληψη της ιστορίας και τα δύο μέρη, Ούγγρος βασιλιάς και Κροάτες
ευγενείς, παρουσιάζονται ως ισότιμα με διακριτά τα εθνικά σύμβολα τους.
Αντίστοιχα «αντι-ουγγρική» και συνεπής με το κλίμα της εποχής ήταν και
η τοιχογραφία με τίτλο, Η αιματοβαμμένη βουλή του Križevci (εικ. 5). Το
ιστορικό γεγονός αφορά την εποχή της εξάπλωσης της οθωμανικής κυριαρχίας
στα Βαλκάνια, όταν ο βασιλιάς της Ουγγαρίας Σιγισμούνδος επιχείρησε να
αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς21. Μετά την ήττα του στη μάχη της Νικόπολης
το 1396, και ενώ ήταν ασαφείς οι πληροφορίες για την τύχη του, οι Κροάτες
ευγενείς ζήτησαν το στέμμα να περιέλθει στα χέρια του βασιλιά Νεαπόλεως
Λαδισλάου. Επιστρέφοντας στη χώρα του ο Σιγισμούνδος κάλεσε τους κροάτες
ευγενείς σε συνάντηση στην πόλη Križevci το 1397. Κατά τη διάρκεια της οι
Ούγγροι κατηγόρησαν τους Κροάτες για προδοσία στη μάχη της Νικόπολης και
στη συμπλοκή που ακολούθησε έχασαν τη ζωή τους οι περισσότεροι Κροάτες
ευγενείς22.

Θρησκείας και Εκπαίδευσης της τοπικής κυβέρνησης (Odjel za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije) στεγάζει σήμερα το Κροατικό Ινστιτούτο Ιστορίας.
20
Heka, ό.π. και Font, ό.π.
21
Ε. Ζαχαριάδου, «Η επέκταση των Οθωμανών στην Ευρώπη ως την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
(1354-1453», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ΄, Αθήνα 1971, σ. 193-194.
22
I. Peklić, «Krvavi sabor u Križevcima (1397)», Cris: časopis povjesnog društva Križevci, τεύχ.
1(1999), σ. 12-16.
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Η παράσταση του Iveković έγινε το 1914 και βρίσκεται πάνω από την
αψίδα του ιερού της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού (sv. Križa) στην πόλη
Križevci, όπου εκτυλίχθηκε το γεγονός23. Η σκηνή αναπτύσσεται και στις δυο
πλευρές της αψίδας. Παρουσιάζει τις δύο ομάδες των ευγενών τη στιγμή της
έναρξης της συμπλοκής· στην αριστερή πλευρά της απεικονίζεται καθήμενος ο
βασιλιάς Σιγισμούνδος και περιτριγυρισμένος από Ούγγρους ευγενείς και
στρατιώτες, ενώ στη δεξιά πλευρά κείτονται μερικοί από τις σωρούς των
Κροατών ευγενών. Στην τοιχογραφία κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα το οποίο
ενισχύει τη δραματικότητα της σκηνής.
Ο ζωγραφικός διάκοσμος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού αναπτύσσεται
με ένα σφιχτοδεμένο σενάριο, με αφηγηματική ροή, λογικό ειρμό και πλοκή. Η
αρχιτεκτονική, τα δομικά στοιχεία, ο ζωγραφικός διάκοσμος και τα
διακοσμητικά παραπληρωματικά χαρακτηριστικά, όλα συνάδουν σε μια
απόλυτη ενότητα. Η αποτύπωση των σκηνών σε ένα μνημειακό κτήριο με
πλήθος συμβολικών στοιχείων και υπαινιγμών που διευρύνουν την εκφραστική
γλώσσα του συνόλου είχε ως στόχο του την προβολή του ηρωικού στοιχείου24.
Ο Iveković χρησιμοποιεί την εξιστόρηση της δολοφονίας του Stjepan Lacković
και των υπόλοιπων ευγενών με στόχο να ενισχύσει τον αντιουγγρικό χαρακτήρα
Η εκκλησία ήταν έργο του αρχιτέκτονα Stephen Podhorsky και η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το
1913. Εκτός από την τοιχογραφία του Iveković έχουν διασωθεί δύο ακόμη έργα με το ίδιο θέμα – μια
υδατογραφία και ένα μολύβι – που βρίσκονται στο Ιστορικό Μουσείο της Κροατίας και στο μουσείο του
Krizevci. Και τα δύο σχέδια είναι υπογεγραμμένα και χρονολογημένα στο 1914, βλ. Hrvatske revolucije,
ό.π.
24
H. Honour-J. Fleming, Ιστορία της Τέχνης, τ. Γ΄, Αθήνα 1998, σ. 573ˑ D. Watkin, Ιστορία της
Δυτικής Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 2005, σ. 481 και Γ. Λάββας, Επίτομη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής με
έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 214.
23
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της παράστασης και να εμφυσήσει στον θεατή «την αίσθηση της “ταυτότητας”,
η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» 25.
Πέραν του «αντι-ουγγρικού» μοτίβου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε την
εποχή της ανάπτυξης του κροατικού εθνικισμού, εξίσου σημαντική ήταν και η
χρήση του επιχειρήματος του προμαχώνα του Χριστιανισμού για την Κροατία26.
Το εικαστικό μοτίβο είχε ήδη χρησιμοποιηθεί το 1892 από τον Quiquerez στον
πίνακα με τίτλο Antemurale christianitatis. Στον συγκεκριμένο πίνακα του
δασκάλου του Iveković, μια γυναικεία μορφή, η προσωποποίηση της Κροατίας,
αγωνίζεται εναντίον των Οθωμανών κρατώντας μια ασπίδα με την κροατική
σημαία και πίσω της βρίσκονται στοιχεία του δυτικού πολιτισμού (η εκκλησία
του Αγίου Πέτρου της Ρώμης, άνθρωποι ντυμένοι με δυτικά ρούχα κλπ). Αντί
της αλληγορικής σύνθεσης του Quiquerez, ο Iveković χρησιμοποίησε ένα
ιστορικό, αλλά εξίσου αμφισβητούμενο, γεγονός και ειδικότερα την πολιορκία
της πόλης Ζίγκετβαρ (Sziget) της Ουγγαρίας, το 156627. Η συγκεκριμένη πόλη,
παρά την ηρωική αντίσταση μερικών χιλιάδων Ούγγρων και Κροατών
στρατιωτών, δεν κατόρθωσε να αποκρούσει τις επιθέσεις του πολυάριθμου
οθωμανικού στρατού28. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός είχε βρεθεί στο
επίκεντρο του κροατοουγγρικού «διαλόγου» στα τέλη του 19ου αιώνα, αφού και
οι δύο πλευρές διεκδικούσαν την εθνική καταγωγή του Nikola Šubić Zrinski. Η
πολιορκία του Ζίγκετβαρ είχε εμπνεύσει το ομώνυμο ποίημα (Obsidionis
Szigetianae) του Miklós Zrínyi (1647), ενώ γύρω από τη μορφή του κεντρικού
ήρωα είχε πλαστεί η υπόθεση της ομώνυμης όπερας Nikola Šubić Zrinski του
Ivan Zajc που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1876. Χαρακτηριστικό των μυθικών
διαστάσεων που είχε προσλάβει το συγκεκριμένο γεγονός ήταν ο
χαρακτηρισμός στη συγκεκριμένη όπερα του ήρωα ως «κροάτη Λεωνίδα» και
του Ζίγκετβαρ ως «κροατικών Θερμοπυλών»29.

S. Freund, Τhe Future of an Illusion, Λονδίνο 1928, σ. 23 και P. Paret, Art as History, Princeton
1988, σ. 5.
26
Για τη στερεοτυπική εικόνα της Κροατίας ως «antemurale Christianitatis», βλ. Ivo Žanić,
«Simbolični identitet Hrvatske u trokutu raskrižje–predziđe–most», στο H. Kamberović (επιμ.),
Historijski mitovi na Balkanu [Ιστορικοί μύθοι στα Βαλκάνια], Sarajevo 2003, σ. 161-202.
27
Hrvatske revolucije, ό.π.
28
Γ. Κάτσοφσκα-Μαλιγκούδη, Οι Σλάβοι των Βαλκανίων, Αθήνα 2004, σ. 62-63.
29
M. Schneider, «Zrinski i Frankopani u likovnoj umjetnosti», Historijski zbornik, 25-26 (1972-1973),
σ. 251-271 και A. Mijatović, Odbrana Sigeta [Η άμυνα του Ζίγκετβαρ], Split 1987.
25
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Το θέμα αυτό είχε χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τον Iveković, καθώς
πίνακας με αυτή τη θεματογραφία αποτέλεσε το «διαβατήριό» του για την
είσοδό του στην Σχολή Καλών Τεχνών. Δύο όμως ήταν οι χαρακτηριστικότερες
συνθέσεις του. Η πρώτη με τίτλο Ο Nikola Šubić Zrinski στη μάχη του
Ζίγκετβαρ (εικ. 6), ολοκληρώθηκε το 1889 και κοσμούσε το κροατικό
Κοινοβούλιο.
Στον
κέντρο
της
παράστασης
δεσπόζει
η
μορφή
του
Nikola
Šubić
Zrinski,
ο
οποίος ιππεύει
ένα
μαύρο
άλογο και με
προτεταμένο το
σπαθί
του,
ακολουθούμενο
ς από τους
υπασπιστές και τους στρατιώτες του, επιχειρεί έξοδο από το κάστρο. Την εικόνα
της μάχης συμπληρώνει ο καπνός που βγαίνει από την πύλη του κάστρου, ενώ
γύρω από την κεντρική μορφή κείτονται νεκροί πολεμιστές.
Στη σκηνή της εξόδου από το κάστρο του Ζίγκετβαρ ο ζωγράφος
επιχείρησε να συλλάβει τη δράση και την έξαψη της σύγκρουσης. Η γενική
σκηνοθεσία του έργου, η ωραιοποίηση των ηρώων με τις ατσαλάκωτες στολές
και τον πολυποίκιλτο οπλισμό, η έμφαση στην κίνηση και η εξύμνηση ακόμα
και των ζοφερών σκηνών συμβάλλουν στην εξιδανίκευση της σκηνής και την
προβολή του ηρωισμού και της αποφασιστικότητας των Κροατών. Εξάλλου, το
μοτίβο του νεκρού αγωνιστή στη δεξιά πλευρά είναι γνώριμο από αντίστοιχα
παραδείγματα στην ελληνική ζωγραφική όπως, για παράδειγμα, από του
αντίστοιχου περιεχομένου πίνακα του Θ. Βρυζάκη για την έξοδο του
Μεσολογγίου30. Η όλη σύλληψη της ηρωικής αντίστασης και της αυτοθυσίας
30

Η. Μυκονιάτης, «Η ελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα», Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχ. 57, σ. 6-

16.
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των κροατών στρατιωτών έναντι των δυνάμεων του Σουλεϊμάν Β΄ υπηρετούσε
ουσιαστικά την ανάδειξη της Κροατίας ως το προπύργιο της Χριστιανοσύνης
(antemurale Christianitatis), καθώς η ίδια η πολιορκία του Ζίγκετβαρ
εμφανίστηκε ως «η μάχη που έσωσε τον πολιτισμό» γιατί καθυστέρησε την
οθωμανική επίθεση στη Βιέννη31.
Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο πίνακας με τίτλο, Ο Nikola Šubić Zrinski
(εικ. 7) ένα έργο του 1889 που σχετίζεται με το προαναφερόμενο ιστορικό
γεγονός. Στο πρώτο επίπεδο απεικονίζεται μετωπικά, υπερυψωμένη και
ευμεγέθης αναλογικά, η έντονα φωτισμένη μορφή του Nikola Šubić, ενώ
χαμηλότερα πλήθος ανδρών πλαισιώνει τον
μεγάλο αγωνιστή μέσα στα ερείπια του κάστρου
λίγο πριν την τελική μάχη. Το πρόσωπό του έχει
αποδοθεί
με
ήπια
και
εξιδανικευμένα
χαρακτηριστικά και με μειλίχιο βλέμμα. Ενώ
πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη μάχη, ο ήρωας
παρουσιάζεται ήρεμος, έτοιμος για την υπέρτατη
θυσία. Παρομοιάζεται με μορφή αγίου και μας
παραπέμπει σε ένα συνθετικό σχήμα με μακρά
παράδοση στη ζωγραφική η οποία συνδέθηκε με
αναπαραστάσεις
γνωστές
ως
«κοσμική
32
αγιογραφία» . Η προσωπογραφία του ήρωα
αντιστρατεύεται τη λήθη, διασώζει το όνομα μαζί
με τη μορφή του γενναίου άνδρα, τον καθιστά
επώνυμο, αθάνατο, σεβάσμιο και σύμβολο ηρωισμού μέσα στους αιώνες33.
Πέραν της εξιδανίκευσης των ευγενών, ο Iveković ανέδειξε και άλλα
στοιχεία της κροατικής ιστορίας. Η αγροτική εξέγερση του 1572-1573 κατά της
ουγγρικής εξουσίας με επικεφαλής τον Matija Gubec ήταν μεταξύ των
αγαπημένων του μοτίβων στα έργα που δημιούργησε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, δηλαδή μετά τη διάλυση της Αυστροουγγαρίας. Ως γνωστόν, η
εξέγερση ξέσπασε το 1572 και σύντομα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, οι
I. Banac, «Ανεξάρτητη Κροατία: Ιστορία, θέματα και πολιτική», Delkelet Europa-South-East
Europe-Νοτιοανατολική Ευρώπη, τεύχ. 2/1(2011), σ. 2-3.
32
M. Abrash, «Use and Misuse of Historical Art», The History Teacher, τεύχ. 4 (Αύγουστος 1975), σ.
567.
33
Για αντίστοιχες ερμηνείες, βλ. H. Belting, The Germans and their Art: a Troublesome Relationship,
New Haven 1998.
31
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εξεγερμένοι ηττήθηκαν από τον τακτικό στρατό, στις 9 Φεβρουαρίου 1573. Ο
ηγέτης της μεταφέρθηκε στο Ζάγκρεμπ όπου, μετά από δημόσια βασανιστήρια,
αναγκάστηκε να φορέσει ένα καυτό σιδερένιο στέμμα και στη συνέχεια
εκτελέστηκε34.
Το πιο δραματικό έργο του Iveković για την εξέγερση, O Matija Gubec
εκτελείται μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Μάρκου (εικ. 8), δημιουργήθηκε το
1921. Ο καλλιτέχνης επέλεξε να αποδώσει τη σκηνή της εξόδου του Gubec από
την εκκλησία και λίγο πριν ο ίδιος φορέσει το στέμμα. Ο ήρωας στέκεται
αγέρωχος στην αριστερή πλευρά με τα χέρια δεμένα μπροστά του. Εμφανίζεται
ως άγιος ντυμένος με μανδύα με τα μαλλιά να πέφτουν στους ώμους του.
Κοιτάζει κάπου έξω από τον πίνακα με βλέμμα έντονο και αποφασιστικό. Στα
πόδια του βρίσκεται
ένα
ζευγάρι
αγροτών.
Ο
σκυμμένος άνδρας
κρύβει το πρόσωπο
μέσα στα χέρια του
για να κρύψει τα
δάκρυα και τον πόνο
του. Η γυναικεία
μορφή δίπλα του σε
στάση
δέησης
μοιάζει να παρακαλά
για έλεος στους
απαθείς στρατιώτες που πλαισιώνουν τον Gubec. Πίσω από αυτή τη σύνθεση
διαφαίνεται η εκκλησία του Αγ. Μάρκου από την αριστερή πλευρά και στο
κέντρο του πίνακα υπάρχει ο χώρος όπου η άρχουσα τάξη περιμένει την

I. Božić-Sima – Čirković-Milorad – Ekmečić-Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije [Ιστορία της
Γιουγκοσλαβίας], Βελιγράδι 1972, σ. 122. Για τη θέση της Αγροτικής Εξέγερσης του 1572-73 στην
κροατική ιστορία, βλ. J. Šidak, «Seljačka buna g. 1573. u historiografiji», Radovi Zavoda za hrvatsku
povijest, τεύχ. 5/1 (1973), σ. 7-30. Το έργο του Iveković για τον θάνατο του Matija Gubec αντανακλούσε
τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της εποχής, βλ. J. Pogačnik, «Seljačka buna 1572-1573. kao slovenski
književni motiv», Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, τεύχ. 5/1 (1973), σ. 239-270. Εξάλλου, η
αγροτική εξέγερση του 1572-73 ενέπνευσε και το ομώνυμο ιστορικό δράμα Seljačka buna του August
Šenoa, που γράφηκε το 1877.
34
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εκτέλεση της ποινής. Στην δεξιά πλευρά οι στρατιώτες έχουν ήδη ανάψει τη
φωτιά όπου θα ετοιμάσουν το πύρινο στέμμα του «βασιλιά»35.
Αντίστοιχα δραματικό είναι και το έργο Η εξέγερση στη Ρακόβιτσα και ο
θάνατος του Eugen Kvaternik (εικ. 9), που εκτέθηκε στην αναδρομική έκθεση
των ιστορικών έργων του Iveković το 192036. Ο Kvaternik ήταν κροάτης
πολιτικός, συγγραφέας και επαναστάτης. Υπήρξε συνιδρυτής του Κόμματος του
Δικαίου (Stanka Prava) του Ante Starčević. Επιχείρησε την απελευθέρωση της
Κροατίας το 1871, όταν τέθηκε επικεφαλής της λαϊκής εξέγερσης. Η ελλιπής
προετοιμασία της όμως είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό του37.
Ο Iveković επέλεξε από αυτό το ιστορικό θέμα να αφηγηθεί τη στιγμή που
ακολούθησε την καταστολή της εξέγερσης. Στο πρώτο επίπεδο του έργου
υπάρχουν οι σωροί των τεσσάρων ηγετών της. Ανάμεσά τους διακρίνουμε και
τον Eugen Kvaternik. Τα άψυχα σώματά τους κείτονται στη γη, μέσα σ’ ένα
παγωμένο τοπίο, κάτω από ένα υπόστεγο χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Σε δεύτερο
επίπεδο υπάρχει μια άλλη ομάδα ανδρών με κόκκινους μανδύες που στην
πλειοψηφία τους, εκτός από έναν, αποστρέφουν το βλέμμα τους από τους
νεκρούς. Στο βάθος του πίνακα διακρίνονται στρατιώτες να στέκονται απαθείς
μπροστά στο δράμα των κροατών επαναστατών. Η επιλογή του συγκεκριμένου
ιστορικού θέματος από τον Iveković παρείχε στον Κροάτη καλλιτέχνη τόσο τη
δυνατότητα δραματοποίησης του ιστορικού γεγονότος όσο και της ανάδειξης
της ιδεολογίας του Κόμματος του Δικαίου, ηγετικό στέλεχος του οποίου ήταν ο
Kvaternik. Το μήνυμα ήταν κάτι περισσότερο από σαφές· ο Κροάτης πολιτικός
θυσιάστηκε αγωνιζόμενος για την ανεξαρτησία της Κροατίας, συνεχίζοντας το
παράδειγμα του Gubec38.
Συμπερασματικά, καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση της
αισθητικής και την επιλογή της θεματογραφίας του Iveković αποτέλεσε το
γεγονός ότι ο ίδιος δημιούργησε μέσα σε ένα κλίμα έντονων πολιτικών
συγκρούσεων μεταξύ Κροατών και Ούγγρων. Πράγματι, την εποχή αυτή οι
Κροάτες, ευρισκόμενοι υπό τη συνεχή πίεση των Ούγγρων, επιχειρούσαν να
Marijana Schneider, «Odraz seljačke bune 1573. godine u likovnoj umetnosti», στο Ivan Kampuš,
Radovi 5. U povodu 400. godišnjice hrvatsko-slovenske seljačke bune [Έργα αρ. 5. Με αφορμή τα 400
χρόνια από την κροατική-σλοβενική αγροτική εξέγερση], Ζάγκρεμπ 1973, σ. 172-186.
36
Hrvatske revolucije, ό.π.
37
Nikša Stančić, «Od emigracije do Rakovice: Eugen Kvaternik i njegova koncepcija ustanka u
Hrvatskoj 1871», Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, τεύχ. 25/1 (1992), σ. 39-56.
38
Για την ιδεολογία του Κόμματος του Δικαίου, βλ. M. Gross, «Starčević i Kvaternik – Spoznaje i
nadahnuća», Politička misao, τεύχ. 37/1 (2000), σ. 3-24.
35
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αντισταθούν στις πρωτοβουλίες των τελευταίων για την ίδρυση εθνικού
κράτους. Συνεπώς, το διάχυτο αντι-ουγγρικό αίσθημα στο έργο του Iveković
αντικατόπτριζε το πολιτικό κλίμα της εποχής.
Από την άλλη πλευρά, το έργο του ήταν στην ουσία μια εικογραφημένη
κροατική ιστορία, όπως αυτή γινόταν αντιληπτή σε συνθήκες έντονων
διεργασιών για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και τη συγκρότηση του
κροατικού έθνους. Πράγματι, στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα
σημειώθηκε έξαρση του κροατικού εθνικισμού ο οποίος στο πλαίσιο της
διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις,
επιχείρησε να στηρίξει τις πολιτικές του διεκδικήσεις στο παρελθόν. Συνεπώς,
το έργο του Iveković για την άφιξη των Κροατών στα Βαλκάνια πρέπει να
ειδωθεί τόσο ως εικαστικό δημιούργημα όσο και ως υπενθύμιση για την
παλαιότερη παρουσία των Κροατών στην περιοχή σε σχέση με τους Ούγγρους
που εμφανίστηκαν σε μεταγενέστερη εποχή.
Επιπρόσθετα, το
έργο του Iveković
λειτουργούσε
ενισχυτικά ως προς
την επίκληση της
μνήμης
της
προηγούμενης
κρατικής οντότητας
της Κροατίας. Τόσο
το έργο για τη στέψη
του
βασιλιά
Τόμισλαβ,
όσο
εκείνο
για
τον
θάνατο
του
τελευταίου βασιλιά
της Κροατίας Petar
Svačić λειτούργησαν υποστηρικτικά στην ενίσχυση της μεσαιωνικής κροατικής
παράδοσης. Απλώς το πρώτο έργο αναφερόταν στο ένδοξο παρελθόν του
κροατικού κράτους, ενώ αντίθετα το θέμα του θανάτου του βασιλιά Svačić
ενίσχυε την εικόνα των Κροατών ως λαού-θύματος. Αυτόν ακριβώς τον μύθο
υπηρέτησε και η απόδοση από τον Iveković του θανάτου του Πέτρου στο πεδίο
της μάχης.
Ουσιαστικά, ο Iveković με τα έργα του παρουσίασε εικονογραφικά την
ιστορία των Κροατών ως συνέχεια στον χώρο και τον χρόνο. Εξιδανίκευσε τους
αγώνες τους και τους παρουσίασε στη λογική της θυματοποίησης. Η
εξιδανίκευση των αγώνων του λαού του, τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα των
Κροατών, η εποχή του μεγάλου μεσαιωνικού κράτους και άλλοι σταθμοί της
ιστορίας της Κροατίας αποτέλεσαν τον κύριο κορμό της θεματογραφίας τους.
Τα έργα του δεν συνιστούσαν ιστορικά τεκμήρια, αλλά αντικατόπτριζαν το
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πνεύμα της εποχής του. Αποτελούσαν χρήσιμα εργαλεία ερμηνείας του
παρελθόντος στο πλαίσιο της λεγόμενης «ιστορικής ηθογραφίας»39.
Τα μηνύματα αυτά του Iveković προβάλλονταν μέσω του θεσμού των
εκθέσεων και είχαν μεγάλη απήχηση στο ευρύτερο κοινό. Πέραν αυτού, η
τοποθέτησή τους σε δημόσια κτήρια και κυρίως η ανατύπωσή τους σε καρτ
ποστάλ της εποχής έκαναν τα έργα του ακόμη πιο δημοφιλή40. Μέσα από την
εικαστική διαδικασία της ανάπλασης του ιστορικού παρελθόντος ο θεατής
γινόταν κοινωνός της επίσημης εκδοχής της εθνικής ιστορίας και με τον τρόπο
αυτό επιτυγχανόταν η συλλογική ταύτιση με τους προγόνους-ήρωες. Έτσι, το
ιστορικό γεγονός εισερχόταν στην καθημερινότητα του θεατή, ενισχύοντας την
εθνική συνείδησή του. Η τέχνη του Iveković δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα,
ούτε αφορούσε έναν μικρό κλειστό κύκλο φιλότεχνων, αλλά αναγόταν σε μια
εθνική τέχνη που αγκάλιαζε όλα τα μέλη του κροατικού έθνους. Ο Iveković
ταύτισε την ιστορία με την εθνική ιστορία και με την επιλεκτική θεματογραφία
του εκλαΐκευσε ένα πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο παρελθόν, συμβάλλοντας με
τον τρόπο αυτό στη δόμηση της εθνικής κροατικής συνείδησης. Δεν ήταν
συνεπώς τυχαία η αναβίωση του ενδιαφέροντος για το έργο του Iveković μετά
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κροατίας το 1991. Έργα του καλλιτέχνη
άρχισαν να κοσμούν ιστορικά εγχειρίδια, αλλά και προεκλογικό υλικό
διαφόρων πολιτικών σχηματισμών. Η εξέταση όμως αυτής της πτυχής του
έργου του Iveković ξεφεύγει της παρούσας.

39
Μ. Παπανικολάου, «Η εικονογράφηση των θρύλων και η ιστορία τους», Η αποδόμηση του εθνικού
κράτους και της ιστορίας του. Επιστημονική ημερίδα, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 23-36.
40
K. Kamenov, Oleografija u Hrvatskoj 1864-1918 [Η χρωμολιθογραφία στην Κροατία 1864-1918],
Osijek 1988.
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Stavroula Mavrogeni
The work of Oton Iveković (1869-1939) in the context of the cultivation of
Croatian National Ideology
Summary
The basic aim of this paper is to describe the work of Oton Iveković (18691939) in the context of the cultivation of Croatian National Ideology. The artist,
in his work, presents an illustrative history of Croatians as a continuity in space
and time. He has idealized their struggles and presented them in the “nationvictim” context. The idealization of the struggles of his people, the great
revolutionary movements of Croatians, the memory of the great medieval state
and other such landmarks in the history of Croatia comprise the main themes of
his works. His paintings do not constitute historical evidence, but do reflect the
spirit of his time since they form a part of a useful set of tools for the
interpretation of the past.

115

Δημήηριος Μ. Κονηογεώργης
Ἡ Φιλόπηφτος Ἀδελθόηηηα Ἀνδρῶν Θεζζαλονίκης καὶ ἡ
ἰαηροθαρμακεσηικὴ περίθαλυη ηῶν ἀπόρφν ηῆς πόλης καηὰ ηὸ ηελεσηαῖο
ηέηαρηο ηοῦ 19οσ αἰώνα

Ἀπὸ ηὰ κέζα ηνῦ 19νπ αἰώλα ἡ Θεζζαινλίθε ἄιιαδε κεηαβάιινληαο ηόζν
ηὰ πνζνηηθά ηεο κεγέζε ὅζν θαὶ ηὰ πνηνηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά.  πιεζπζκόο
ηεο αὐμήζεθε ἐπηβάιινληαο ηὴλ ἐπέθηαζε ηῆο πόιεο πέξα ηῶλ ηεηρῶλ ηεο, ηὰ
ὁπνῖα ζηαδηαθὰ θαηεδαθίδνληαλ ἐλῶ θηίδνληαλ λέα ἰδησηηθὰ θαὶ δεκόζηα θηίξηα,
ὅπσο ηξάπεδεο, λνζνθνκεῖα θαὶ μελνδνρεῖα, ζύκβνια ηῆο λέαο ἐπνρῆο1. Σὸ 1874
ἡ Θεζζαινλίθε ζπλδέζεθε, ζηδεξνδξνκηθά, κὲ ηὰ θόπηα θαὶ ηὸ 1896 κὲ ηὴλ
Κσλζηαληηλνύπνιε2. Ὅια αὐηὰ θαηαδείθλπαλ νἰθνλνκηθὴ εὐεκεξία θαὶ
ἑδξάδνληαλ ζὲ κία δπλακηθὴ ἀλάπηπμε, θπξίσο ζηνὺο ηνκεῖο ηνῦ ἐκπνξίνπ θαὶ
ηῆο λαπηηιίαο, πνὺ ηξνθνδνηνῦληαλ ἀπὸ ηὶο ἐμειίμεηο ζηὴλ εὐξσπατθὴ
νἰθνλνκία. Ἀιιὰ νἱ ἀιιαγὲο αὐηὲο πξέπεη λὰ εἰδσζνῦλ θαὶ ζηὸ πιαίζην ηνῦ
Σαλδηκάη, ηνῦ ζπλόινπ ηῶλ κεηαξξπζκίζεσλ ἐθείλσλ, κέζσ ηῶλ ὁπνίσλ
ἐπηρείξεζε ἡ θεληξηθὴ ὀζσκαληθὴ δηνίθεζε, ἀπὸ ηὴλ ηξίηε δεθαεηία ηνῦ 19νπ
αἰώλα, ηὸλ ἐθζπγρξνληζκὸ ηῶλ ζεζκῶλ ηνῦ θξάηνπο θαὶ ηὴ κεηαηξνπή ηνπ ζὲ
κία εὐξσπατθὴ δύλακε. Οἱ κεηαξξπζκίζεηο αὐηὲο εἶραλ ἀπνθηήζεη νὐζηαζηηθὴ
δπλακηθὴ ἀπὸ ηὸ 18563.
Ἕλαο ἀπὸ ηνὺο ηνκεῖο ὅπνπ ἐπηρεηξήζεθε ὁ ἐθζπγρξνληζκὸο ἦηαλ θαὶ
ἐθεῖλνο ηῆο ἰαηξηθῆο. Ἡ ὀζσκαληθὴ θπβέξλεζε θηλήζεθε, ἤδε ἀπὸ ηὴλ πεξίνδν
ηνῦ ζνπιηάλνπ Μαρκνύη (Mahmûd, 1808-1839), κὲ ζηαζεξόηεηα θαὶ ζπλέπεηα
ζηὴλ πἱνζέηεζε θαὶ ἐθαξκνγὴ δπηηθῶλ πξνηύπσλ, ηόζν ζηὴλ ἰαηξηθὴ πεξίζαιςε
ὅζν θαὶ ζηὴ δηδαζθαιία, κὲ ηὴλ ἵδξπζε πνιιῶλ λνζνθνκείσλ θαὶ ηῆο
Αὐηνθξαηνξηθῆο Ἰαηξηθῆο ρνιῆο ζηὴλ Κσλζηαληηλνύπνιε. Μνινλόηη ἀξρηθὰ
ζηόρνο αὐηῶλ ηῶλ κέηξσλ ἦηαλ ἡ ἐμππεξέηεζε ηῶλ ἀλαγθῶλ ηνῦ ὀζσκαληθνῦ
ζηξαηνῦ, ἀπὸ ηὰ κέζα ηνῦ 19νπ αἰώλα θαηαβιήζεθαλ πξνζπάζεηεο λὰ βειηησζεῖ

1
Γηὰ ηὶο ἀιιαγὲο ζηὴλ Θεζζαινλίθε ζηὰ κέζα ηνῦ 19νπ αἰώλα ὑπάξρεη πινύζηα βηβιηνγξαθία. Βι.
ἐλδεηθηηθὰ M. Mazower, Θεζζαινλίθε, πόιε ηῶλ θαληαζκάησλ: ρξηζηηαλνί, κνπζνπικάλνη θαη εβξαίνη,
1430-1950, κεηάθξαζε ἀπὸ ηὰ ἀγγιηθὰ Κώζηαο Κνπξεκέλνο, Ἀζήλα 2006, ζ. 273-306 θαὶ Μ.
Ἀλαζηαζηάδνπ, Θεζζαινλίθε 1830-1912, κία κεηξόπνιε ηὴλ ἐπνρὴ ηῶλ ὀζσκαληθῶλ κεηαξξπζκίζεσλ,
κεηάθξαζε ἀπὸ ηὰ γαιιηθὰ Βαζίιεο Παηζνγηάλλεο, Ἀζήλα 2008, ζ. 135-286.
2
Βι. B. C. Gounaris, Steam over Macedonia, Νέα Ὑόξθε 1993, ἰδίσο ζει. 42-62.
3
Γηὰ ηὸ Σαλδηκὰη βι. R. H. Davison, Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, Princeton 1963 θαὶ P.
Dumont, «La période des Tanzîmât (1839-1878)», ζηὸ Robert Mantran (ἐπηκ.), Histoire de l’ Empire
Ottoman, Παξίζη 1989, ζ. 459-500.
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ἡ ὑγεηνλνκηθὴ θαηάζηαζε ηῆο Αὐηνθξαηνξίαο ζπλνιηθά, ηνπιάρηζηνλ ζηὰ
κεγάια ἀζηηθὰ θέληξα4.
Ἡ Θεζζαινλίθε, ηὸ ζεκαληηθόηεξν ιηκάλη ηῆο ζσκαληθῆο Αὐηνθξαηνξία,
ζηὶο βαιθαληθέο ηεο ἐπαξρίεο, ἦηαλ κία πόιε πνιπεζληθή, ὅπνπ θαηνηθνῦζαλ
κνπζνπικάλνη, ρξηζηηαλνὶ θαὶ ἑβξαῖνη, ἀιιὰ θαὶ πνιινὶ δπηηθνεπξσπαῖνη.
Παξάιιεια ἦηαλ κία «πόιε βηηξίλα» γηὰ ηὴλ Πύιε, πνὺ ἐλδηαθεξόηαλ γηὰ ηὴλ
«ἀλαδηακόξθσζε ηνῦ ἀζηηθνῦ ηεο ηνπίνπ» θαὶ ηὸλ ἐμεπξσπατζκό ηεο. ηὰ κέζα
ηνῦ 19νπ αἰώλα, νἱ ηνπηθὲο ὀζσκαληθὲο ἀξρέο, ὁ δήκαξρνο θαὶ ὁ βαιῆο,
ἀλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο γηὰ ηὴλ ἐθαξκνγὴ κέηξσλ ὑγηεηλῆο, ηὴλ ἀληηκεηώπηζε
ηῶλ ἐπηδεκηῶλ θαὶ ηὴ βειηίσζε ηῆο ἰαηξνθαξκαθεπηηθῆο πεξίζαιςεο, κέζσ ηῆο
ἵδξπζεο ζύγρξνλσλ λνζνθνκεηαθῶλ ἱδξπκάησλ ὅπσο ηὸ Γεκνηηθὸ
Ννζνθνκεῖν5. ὲ αὐηὲο ηὶο πξνζπάζεηεο εἶραλ ηὴ βνήζεηα ηνῦ ἰαηξηθνῦ ζώκαηνο
ηῆο Θεζζαινλίθεο, πνὺ ἀπνηειεῖην πιένλ ἀπὸ ἀξθεηνὺο γηαηξνύο, ἀπόθνηηνπο
παλεπηζηεκίσλ ηῆο Δὐξώπεο, ηῆο ιιάδαο ἢ ηῆο Ἰαηξηθῆο ρνιῆο ηῆο
Κσλζηαληηλνύπνιεο. Ἄιισζηε νἱ ἴδηνη νἱ γηαηξνὶ ἐπηζπκνῦζαλ ηὸλ ἐμνβειηζκὸ
ηῶλ «πξαθηηθῶλ» γηαηξῶλ ἀπὸ ηὴ Θεζζαινλίθε θαὶ ηὴλ ἐπαγγεικαηηθνπνίεζε
ηνῦ ἰαηξηθνῦ ζώκαηνο. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ ὅηη ἤδε ἀπὸ ηὸ 1851 ἔγηλαλ
πξνζπάζεηεο λὰ ἀπνθιεηζζνῦλ ὅζνη ἐμαζθνῦζαλ ηὸ ἰαηξηθὸ ἐπάγγεικα ρσξὶο λὰ
δηαζέηνπλ ηνὺο θαηάιιεινπο ηίηινπο θαὶ νἱ ἐλέξγεηεο αὐηὲο
πνιιαπιαζηάζζεθαλ ηὴ δεθαεηία ηνῦ 18806.
Ἀιιὰ ἡ ὀζσκαληθὴ δηνίθεζε δὲλ ἀπέβιεπε ζηὴλ ἐμ ὁινθιήξνπ ἀλάιεςε
ηῆο εὐζύλεο γηὰ ηὴλ ἰαηξνθαξκαθεπηηθὴ πεξίζαιςε, νὔηε θαίλεηαη, ἄιισζηε,
ὅηη δηέζεηε ηνὺο ἀπαξαίηεηνπο πόξνπο γηὰ θάηη ηέηνην. Ὅπσο θαὶ ζὲ ἄιινπο
ηνκεῖο, ἐθζπγρξνληζκὸο γηὰ ηὴλ Πύιε ζήκαηλε ὅηη ἀληηπξνζσπεπηηθόηεξεο, ζὲ
ζρέζε κὲ ηὸ παξειζόλ, ζπζζσκαηώζεηο κειῶλ ηῶλ δηαθόξσλ κηιιέη (millet),
δειαδὴ ηῶλ ὀξζνδόμσλ, ηῶλ Ἀξκελίσλ ἢ ηῶλ βξαίσλ, ἀλαιάκβαλαλ πιένλ

4
Γηὰ ηὴλ ἰαηξηθὴ θαὶ ηὴλ πεξίζαιςε ζηὴλ ζσκαληθὴ Αὐηνθξαηνξία θαηὰ ηὸλ 19ν αἰώλα βι. F.
Günergun – Ş. Etker, «Medicine», ζηὸ Gábor Ágoston – Bruce Masters (ἐπηκ.), Encyclopedia of the
Ottoman Empire, New York 2009, ζ. 260-262 θαὶ Κ. Σξνκπνύθεο, Ἡ ἑιιεληθὴ ἰαηξηθὴ ζηὴλ
Κσλζηαληηλνύπνιε, 1856-1923, Ἀζήλα 2000, ζ. 83-96, 160-164.
5
Γηὰ ηὸ ὀζσκαληθό, δεκνηηθό, λνζνθνκεῖν βι. πξόρεηξα, Β. Γεκεηξηάδεο, Σνπνγξαθία ηῆο
Θεζζαινλίθεο θαηὰ ηὴλ ἐπνρὴ ηῆο Σνπξθνθξαηίαο 1430-1912, Θεζζαινλίθε 1983, ζ. 286. Γεληθόηεξα γηὰ
ηὶο ἐμειίμεηο ζηὸλ ηνκέα ηῆο πεξίζαιςεο βι. Ἀλαζηαζηάδνπ, Θεζζαινλίθε, ζ. 127-131, 153-160.
6
Πξβι. Σειέγξαθνο ηνῦ Βνζπόξνπ, θ. 383 (21 Ἀπξηιίνπ 1851), ζ. 3 θαὶ Ἀλαζηαζηάδνπ, Θεζζαινλίθε,
ζ. 482-487. Βι. ἐπίζεο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνὺ ἀπνζεζαπξίδεη ὁ Κσλζηαληῖλνο Σνκαλᾶο, Χξνληθὸ ηῆο
Θεζζαινλίθεο, 1875-1920, Θεζζαινλίθε 1995, ζ. 61, 75. Ἀλαιπηηθόηεξα γηὰ ηνὺο γηαηξνὺο ζηὴ
Θεζζαινλίθε βι. ηὴ κνλνγξαθία ηνῦ Γεξάζηκνπ Ζ. Πεληόγαινπ, Γηαηξνὶ Θεζζαινλίθεο, 1800-1912,
Θεζζαινλίθε 2010.
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ἐλεξγόηεξν ξόιν ζηὴλ ὀξγάλσζε ἐθπαηδεπηηθῶλ θαὶ θηιαλζξσπηθῶλ ἱδξπκάησλ
θαὶ ζηὴ γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηῶλ θνηλνηηθῶλ ζεζκῶλ7.
ηὴ Θεζζαινλίθε ὑπῆξρε λνζνθνκεῖν, ὑπὸ ηὴλ εὐζύλε ηῆο ἑιιεληθῆο
θνηλόηεηαο θαὶ ζπγθεθξηκέλα ηνῦ ἐπηηξόπνπ ηῶλ «ἔζσ ὀζπηηαιίσλ»8, ἤδε ἀπὸ
ηὰ κέζα ηνῦ 17νπ αἰώλα, θαὶ ἴζσο θαὶ παιαηόηεξα. Ἀλὰ δηαζηήκαηα
ιεηηνπξγνῦζε θαὶ εἰδηθὸ ἄζπιν-ἵδξπκα γηὰ ὅζνπο εἶραλ πιεγεῖ ἀπὸ ηὴλ
παλνύθια9. ηὰ κέζα ηνῦ 19νπ αἰώλα θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα, ράξε ζηὸ
γελλαῖν θιεξνδόηεκα ηνῦ κεγαιεκπόξνπ Θεαγέλε Χαξίζε10 γηὰ ηὴ βειηίσζε
ηνῦ θνηλνηηθνῦ λνζνθνκείνπ, κὲ ηὴλ νἰθνδόκεζε, ηὸ 1866-1867, ἑλὸο λένπ
κεγαιύηεξνπ θηηξίνπ ζηὴλ θαξδηὰ ηῆο ζπλνηθίαο ηῆο Μεηξόπνιεο11. Σὸ
λνζνθνκεῖν δηέζεηε 34 θξεβάηηα12, θαὶ ἀπνηεινῦζε ηὸλ θπξηόηεξν θνξέα
ἰαηξνθαξκαθεπηηθῆο πεξίζαιςεο γηὰ ηνὺο Ἕιιελεο, ἀιιὰ ἀδηακθηζβήηεηα ὄρη
ηὸλ κόλν θαζὼο ιεηηνπξγνῦζαλ θαὶ ἄιια λνζνθνκεῖα, κὲ ζεκαληηθόηεξν, ἴζσο,
ηὸ γαιιηθό13.
ηὶο ἀξρὲο ηῆο δεθαεηίαο ηνῦ 1870 ἀλαδύζεθαλ ζηνὺο θόιπνπο ηῶλ
ἑιιελνξζνδόμσλ ηῆο Θεζζαινλίθεο λέεο ζπζζσκαηώζεηο, πνὺ ἐπηδίσμαλ λὰ
ἀληηκεησπίζνπλ ἀλάγθεο θαὶ ἀπαηηήζεηο ηῆο πεξηόδνπ ηνῦ Σαλδηκάη,
ἀκθηζβεηώληαο θάπνηε, ἔκκεζα ἢ πεξηζζόηεξν ἀλνηρηά, ηὶο ἡγεηηθὲο ἐιὶη ηῆο
θνηλόηεηαο θαὶ θπξίσο ηὸλ κεηξνπνιίηε14. πγθεθξηκέλα ἱδξύζεθαλ, κέζα ζὲ
ηξία ρξόληα ηξεῖο ζύιινγνη: ἡ Φηιόπησρνο Ἀδειθόηεο Ἀλδξῶλ Θεζζαινλίθεο

Γηὰ ηὴ ινγηθὴ ηνῦ ἐθζπγρξνληζηηθνῦ πξνγξάκκαηνο ηνῦ Tanzimat, ζὲ ζρέζε κὲ ηὰ κηιιὲη βι. Γ.
ηακαηόπνπινο, Μεηαξξύζκηζε θαὶ ἐθθνζκίθεπζε, πξὸο κία ἀλαζύλζεζε ηῆο ἱζηνξίαο ηνῦ Οἰθνπκεληθνῦ
Παηξηαξρείνπ ηὸλ 19ν αἰώλα, Ἀζήλα 2003.
8
Δ. Α. Χεθίκνγινπ, Σὸ «Κνηλὸλ ηῆο Πνιηηείαο» θαὶ νἱ πεξηπέηεηέο ηνπ. Ὁ ρξηζηηαληθὸο πιεζπζκὸο ηῆο
Θεζζαινλίθεο πξίλ, θαηὰ θαὶ κεηὰ ηὴλ ἐπαλάζηαζε ηνῦ 1821, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 14.
9
Πινύζηεο πιεξνθνξίεο γηὰ ηὰ παιαηόηεξα ἑιιεληθὰ λνζνθνκεῖα ηῆο Θεζζαινλίθεο παξέρνληαη ζηὴ
κειέηε ηνῦ Δὐάγγεινπ Χεθίκνγινπ, «ιιεληθὰ Ννζνθνκεῖα ηῆο Θεζζαινλίθεο ἐπὶ Σνπξθνθξαηίαο»,
Μαθεδνληθά, 28 (1991-1992), ζ. 56-81.
10
Γηὰ ηὸλ νἶθν Χαξίζε βι. Δὐάγγεινο Χεθίκνγινπ, Ἱζηνξία ηῆο ἐπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηὴ Θεζζαινλίθε,
η. Β1, Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 240-243.
11
Ἰσ. Α. Σαγαξάθεο, Σὸ θηιαλζξσπηθὸ ἔξγν ζηὴλ ἑιιεληθὴ ὀξζόδνμε θνηλόηεηα Θεζζαινλίθεο (18401928), Θεζζαινλίθε 1994, ζ. 55-65 θαὶ Σ. Η. Σηκνζεάδεο, «Θεαγέλεην Ννζνθνκεῖν Θεζζαινλίθεο, 18631997», ΗΖ΄ Παλειιήλην Ἱζηνξηθὸ πλέδξην (Θεζζαινλίθε 1997), Πξαθηηθά, Θεζζαινλίθε 1998, ζ. 479494. Δἰδηθόηεξα γηὰ ηὴλ ηνπνζεζία ηνῦ λνζνθνκείνπ βι. Δ. Χεθίκνγινπ, «Ἡ κεηξνπνιηηηθὴ ζπλνηθία
Θεζζαινλίθεο θαηὰ ηὸλ 19ν αἰώλα», ζηὴ ζπλαγσγὴ κειεηῶλ ηνῦ ἴδηνπ, Σὰ κπζηήξηα ηῆο Θεζζαινλίθεο.
Κείκελα γηὰ ηνὺο ρακέλνπο ηόπνπο ηῆο πόιεο, Θεζζαινλίθε 2001, ζ. 193-197.
12
ηὰ κέζα ηῆο δεθαεηίαο ηνῦ 1870, νἱ θιίλεο γηὰ ηνὺο ἀζζελεῖο ἀλέξρνληαλ ζὲ 40. Βι. Ἑξκῆο, θ. 28
(13 Αὐγνύζηνπ 1875), ζ. 2.
13
Ἀ. Βαθαιόπνπινο, Ἱζηνξία ηῆο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1983, ζ. 329. Ἀλαζηαζηάδνπ,
Θεζζαινλίθε, ζ. 67.
14
Πξβι. Γ. ηακαηόπνπινο, «ζληθνὶ ἀληαγσληζκνὶ θαὶ θνηλνηηθὴ ἀλαζπγθξόηεζε», Βαιθαληθὰ
ύκκεηθηα 10 (1998), ζ. 79-80.
7
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(1871)15, ὁ Φηιεθπαηδεπηηθὸο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο (1872) θαὶ ἡ Φηιόπησρνο
Ἀδειθόηεο Κπξηῶλ (1873)16. Σὸ θαηλόκελν, πνὺ δίθαηα ὀλνκάζηεθε
«ζπιινγνκαλία», ραξαθηήξηδε ζπλνιηθὰ ηνὺο ἑιιελνξζόδνμνπο ηῆο
ζσκαληθῆο Αὐηνθξαηνξίαο θαὶ ηῆο δηαζπνξᾶο θαὶ ἐθθξάζηεθε πιεξέζηεξα κὲ
ηὴλ ἵδξπζε ἢ ἀλαλέσζε θηιεθπαηδεπηηθῶλ ζσκαηείσλ17. Οἱ παξάγνληεο πνὺ
ὁδήγεζαλ ζὲ αὐηὸ δὲλ ρξεηάδεηαη λὰ ἀλαιπζνῦλ ἐδῶ. Ἀξθεῖ λὰ ἀλαθέξνπκε ὅηη
θαὶ ζηὴ Θεζζαινλίθε ἰζρπξὸ ξόιν δηαδξακάηηζαλ ηὰ ἐγγξάκκαηα ζηξώκκαηα,
γηαηξνί, δηθεγόξνη ἀιιὰ θαὶ ἔκπνξνη πνὺ δηαηεξνῦζαλ ζηελὲο ζρέζεηο κὲ ηὴλ
Δὐξώπε θαὶ θαηεῖραλ ζπρλὰ μέλε, κὴ ὀζσκαληθή, ὑπεθνόηεηα. Αὐηὲο νἱ ὁκάδεο
ἐπηδίσθαλ λὰ δηαδξακαηίζνπλ ἐλεξγόηεξν ξόιν ζηὸ «δεκόζην βίν» ηῆο
Θεζζαινλίθεο θαὶ παξάιιεια πξνσζνῦζαλ κία πηὸ μεθάζαξε ἐζληθηζηηθὴ
ἰδενινγία, πξνθεηκέλνπ λὰ ἀληηκεησπηζηεῖ θαὶ ὁ βνπιγαξηθὸο θίλδπλνο18.
Ἡ ἴδηα ἡ Φηιόπησρνο Ἀδειθόηεο Ἀλδξῶλ Θεζζαινλίθεο κνινλόηη ἱδξύζεθε
ἀξρηθὰ ὡο ἀιιεινβνεζεηηθὸ ζσκαηεῖν, πνὺ ἐπηδίσθε ηὴλ ὑπνζηήξημε ηῶλ
ἐλδεῶλ θαὶ ἀπόξσλ κειῶλ ηῆο ἴδηαο ηῆο Ἀδειθόηεηαο19, ηέζεθε πνιὺ ζύληνκα
ὑπὸ ηὸλ ἔιεγρν ηῶλ κεγαιεκπόξσλ θαὶ ἐθπξνζώπσλ ηῶλ ἐιεύζεξσλ
ἐπαγγεικάησλ (γηαηξῶλ θαὶ δηθεγόξσλ), πνὺ θπξηάξρεζαλ ἀξγόηεξα θαὶ ζηὸλ
Φηιεθπαηδεπηηθό20. Οἱ ηειεπηαῖνη δηεύξπλαλ ηνὺο ζηόρνπο ηῆο Ἀδειθόηεηαο,
ἐλδηαθεξόκελνη πιένλ γηὰ ηὴλ ὑπνζηήξημε γεληθόηεξα ηῶλ ἐλδεῶλ ηῆο
ἑιιεληθῆο θνηλόηεηαο, κὲ ηὴλ παξνρὴ βνήζεηαο ζὲ ρξῆκα, εἶδνο θαὶ ζὲ
ἰαηξνθαξκαθεπηηθὴ πεξίζαιςε. Πξόηππν γηὰ ηὴ ζηνρνζεζία θαὶ ηὴλ ὀξγάλσζε

15
Θ. Η. Γαξδαβέζεο, Φηιόπησρνο Ἀδειθόηεο Ἀλδξῶλ Θεζζαινλίθεο. Σὰ δηνηθεηηθὰ ζπκβνύιηα θαὶ νἱ
δηαηειέζαληεο πξόεδξνη, 1871-2010, Θεζζαινλίθε 20102.
16
Γηὰ ηὸλ Φηιεθπαηδεπηηθὸ ζύιινγν θαὶ ηὴ Φηιόπησρν Ἀδειθόηεηα Κπξηῶλ βι. Κ. Θ. Μπνλίδεο, Οἱ
Ἑιιεληθνὶ Φηιεθπαηδεπηηθνὶ ύιινγνη ὡο θνξεῖο ἐζληθῆο παηδείαο θαὶ πνιηηηζκνῦ ζηὴ δηαθηινληθνύκελε
Μαθεδνλία 1869-1914, Θεζζαινλίθε 1996 θαὶ Φηιόπησρνο Ἀδειθόηεο Κπξηῶλ Θεζζαινλίθεο, 100
ρξόληα, 1873-1973, Ἀλακλεζηηθὸ Λεύθσκα, Θεζζαινλίθε, ρ.ρ.
17
Βι. ἐλδεηθηηθὰ Κ. Μακώλε, ύιινγνη Θξάθεο θαὶ Ἀλαηνιηθῆο Ρσκπιίαο (1861-1922), ἱζηνξία θαὶ
δξάζε, Θεζζαινλίθε 1995, ζ. 17-120 θαὶ Χ. μεξηδόγινπ, Ἐζληθὴ ηαπηόηεηα ζηὴλ Κσλζηαληηλνύπνιε ηὸλ
19ν αἰ. Ὁ Ἑιιεληθὸο Φηινινγηθὸο ύιινγνο Κσλζηαληηλνππόιεσο, 1861-1912, Ἀζήλα 1996, ἰδίσο ζ. 1931, 75-101.
18
Πξβι. ηὶο παξαηεξήζεηο ηνῦ ηακαηόπνπινπ, ζληθνὶ ἀληαγσληζκνὶ θαὶ θνηλνηηθὴ ἀλαζπγθξόηεζε,
ζ. 78-80, 86-87, 89-92.
19
Βι. Ἱζηνξηθὸ Ἀξρεῖν Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Ἀλδξῶλ Θεζζαινλίθεο (ζηὸ ἑμῆο ΗΑΦΑΑΘ),
Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.01, πξώηε Γεληθὴ πλέιεπζε, 5 Γεθεκβξίνπ 1871. Πξβι. Σξηεηὴο Λνγνδνζία ηῆο
ἐπηηξνπῆο ηῆο Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο ἀπὸ 30 Ἀπξηιίνπ 1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889,
ζπληαρζεῖζα παξὰ ηνῦ γξακκαηέσο αὐηῆο Νηθνιάνπ Κεραγηᾶ θαὶ ἀπαγγειζεῖζα ηὴλ 10 Γεθεκβξίνπ 1889
ἐλ γεληθῇ ηῶλ ζπλειεύζεη ηῶλ κειῶλ ηῆο Ἀδειθόηεηνο, Ἀζήλα 1890, ζ. 6-7.
20
Ἡ θαηίζρπζε ηῶλ ζπγθεθξηκέλσλ ὁκάδσλ ζηὴ Φηιόπησρν ζπλδεόηαλ κὲ ηὴ γεληθόηεξε
ἀληηπαξάζεζε ζηξσκάησλ ηῆο ἑιιεληθῆο θνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο κὲ ηὸλ ηόηε κεηξνπνιίηε Νεόθπην.
Βι. εὐξύηεξα γηὰ αὐηὸ ηὸ ζέκα, ηακαηόπνπινο, ζληθνὶ ἀληαγσληζκνὶ θαὶ θνηλνηηθὴ ἀλαζπγθξόηεζε,
ζ. 51-96.
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ηῆο Φηινπηώρνπ ἀπνηέιεζαλ, ὡο ἕλα βαζκό, ἀληίζηνηρεο ζπζζσκαηώζεηο ηῆο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, ζηὶο ὁπνῖεο, ὡζηόζν, θπξηαξρνῦζαλ νἱ ἀδειθόηεηεο
γπλαηθῶλ21.
Ἤδε ζηὴλ πξώηε ηαθηηθὴ ζπλεδξίαζε ηῆο δηνηθεηηθῆο ἐπηηξνπῆο, ζηὶο 8
Ἰαλνπαξίνπ 1872, ιήθζεθε ἡ ἀπόθαζε νἱ ηξεῖο γηαηξνὶ ηῆο ἀδειθόηεηαο λὰ
παξέρνπλ «θαζ’ ἑθαζηήλ, ἐθ πεξηηξνπῆο» δσξέαλ ἰαηξηθὴ βνήζεηα ζὲ ἀζζελείο22.
Παξάιιεια, ἡ Ἀδειθόηεηα κεξίκλεζε, πεξηζηαζηαθά, γηὰ ηὴ θξνληίδα
θξελνβιαβῶλ ζηὸλ ἱεξὸ λαὸ ηνῦ Ἁγίνπ Ἀλησλίνπ23 θαὶ θπξίσο ζπλεξγάζηεθε,
ζὲ ηαθηηθὴ βάζε, κὲ ηὸ θνηλνηηθὸ λνζνθνκεῖν γηὰ ηὴ δσξεὰλ παξνρὴ θαξκάθσλ
ζὲ ὅζνπο ἀπόξνπο ὑπνδείθλπε ἡ ἴδηα24. Σὸ ὕςνο ηῆο νἰθνλνκηθῆο ζπλδξνκῆο ηεο
πξὸο ηὸ λνζνθνκεῖν πνίθηιε ρσξίο, ὡζηόζν, λὰ γίλεηαη πνηὲ ἰδηαίηεξα ὑςειό. Σὸ
1875 ἀλεξρόηαλ ζὲ πεξίπνπ 2% ηῶλ ἐζόδσλ ηνῦ ηειεπηαίνπ25. Γὲλ ἐπξόθεηην,
ὡζηόζν, κόλν γηὰ δήηεκα ἀξηζκῶλ. Ἡ ζηαζεξὴ θαὶ ζπζηεκαηηθὴ κέξηκλα γηὰ
ηὴλ παξνρὴ ἰαηξηθῶλ ὑπεξεζηῶλ ζηνὺο ἕιιελεο ἀπόξνπο ηῆο Θεζζαινλίθεο26,
πξνζαύμαλε ηὴλ ἀμία ηῆο ζπκβνιῆο ηῆο Ἀδειθόηεηαο ζηὸλ ηνκέα ηῆο
πεξίζαιςεο.
Ἡ ζπλδξνκή ηεο πάλησο, κεηώζεθε αἰζζεηὰ θαηὰ ηὸ δεύηεξν κηζὸ ηῆο
δεθαεηίαο ηνῦ 1870. Δἶλαη ἐλδεηθηηθὸ ὅηη ηὸ 1876 θαὶ ηὸ 1877, δὲλ ζπλέδξακε
θαζόινπ ηὸ ἑιιεληθὸ λνζνθνκεῖν27, ἐλῶ ζύκθσλα κὲ ηὸ πξνεδξεῖν ηεο, ηὸ
ζσκαηεῖν εἶρε θηάζεη ζὲ «νἰνλεὶ πιήξε ἀπνζύλζεζε θαὶ παξαθκή», ιόγσ ηῆο
21
Βι. ἀλαιπηηθὰ Ἀ. Γ. Ἀλαγλσζηίδνπ, Κνηλσληθὴ ἰαηξηθὴ ηῆο ἑιιεληθῆο ἐζλόηεηαο ηῆο
Κσλζηαληηλνύπνιεο ἀπὸ ηὸ 1839 κέρξη ηὸ 1922, ἀλέθδνηε δηδαθηνξηθὴ δηαηξηβή, Ἀξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1993, ζ. 203-272 θαὶ Ἔ. Κάλλεξ, Φηώρεηα θαὶ θηιαλζξσπία
ζηὴλ ὀξζόδνμε θνηλόηεηα ηῆο Κσλζηαληηλνύπνιεο (1753-1912), Ἀζήλα 2004, ζ. 136-174.
22
ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.01, ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 8 Ἰαλνπαξίνπ 1872. Πξβι.
θαὶ ηὸ πξαθηηθὸ ηῆο ζπλεδξίαζεο ηῆο Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 5 Φεβξνπαξίνπ 1872 θαὶ ηῆο θνηλῆο
ζπλεδξίαζεο Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο θαὶ πκβνπιίνπ, 12 Φεβξνπαξίνπ 1872. Ἀλάκεζα ζηνὺο γηαηξνὺο
πνὺ ζπλέδξακαλ ηὴλ Ἀδειθόηεηα πεξηιακβάλνληαλ νἱ Μηραὴι Παπαδόπνπινο, Ἰσάλλεο ακαξηλαῖνο θαὶ
Α.Ε. Μαξθεδίλεο.
23
ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.01, ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 23 Ἰνπιίνπ 1872. Γηὰ ηὸ
λαὸ ηνῦ Ἁγίνπ Ἀλησλίνπ ὡο ἄζπιν ςπρηθὰ ἀξξώζησλ, βι. Χ. αμηακπάλε-ηεθάλνπ, « λαὸο ηνῦ Ἁγίνπ
Ἀλησλίνπ Θεζζαινλίθεο», Θεζζαινλίθε, Ἐπηζηεκνληθὴ Ἐπεηεξίδα Κέληξνπ Ἱζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, 1
(1985), ζ. 415-417.
24
ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.01, ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 26 Φεβξνπαξίνπ 1872,
ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο θαὶ πκβνπιίνπ, 5 Μαξηίνπ 1872 θαὶ ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο
πηηξνπῆο, 8 θησβξίνπ 1872.
25
Βι. Ἑξκῆο, θ. 71 (30 Ἰαλνπαξίνπ 1876), ζει. 1, 4, ινγνδνζία ηῆο ἐθνξείαο ηνῦ ἑιιεληθνῦ
θνηλνηηθνῦ λνζνθνκείνπ.
26
Βι. ἐλδεηθηηθὰ ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.01, ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο θαὶ
πκβνπιίνπ, 3 επηεκβξίνπ 1872 θαὶ 24 επηεκβξίνπ 1872 θαὶ ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 22
θησβξίνπ 1872.
27
Ἑξκῆο, θ. 186 (22 Μαξηίνπ 1877), ζ. 4, ἰζνινγηζκὸο ηνῦ ἑιιεληθνῦ λνζνθνκείνπ (1 Ἰαλνπαξίνπ
1876-28 Φεβξνπαξίνπ 1877) θαὶ θ. 274 (3 Μαξηίνπ 1878), ζ. 4, ἰζνινγηζκὸο ηνῦ ἔηνπο 1877.
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κηθξῆο ζπκκεηνρῆο ηῶλ κειῶλ ηεο ζηὶο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαὶ ηῆο κεγάιεο
κείσζεο ηῶλ νἰθνλνκηθῶλ ηεο ἀπνζεκάησλ28. Σὰ αἴηηα αὐηῆο ηῆο ἀδξάλεηαο δὲλ
εἶλαη πνιὺ ζαθῆ, ἀιιὰ πηζαλόηαηα ὀθείινληαλ ζηὴλ ἀλάιεςε ηῆο ὑπνρξέσζεο,
ἐθ κέξνπο ηῆο Φηινπηώρνπ, ηὸ θζηλόπσξν ηνῦ 1874 θαὶ κεηὰ ἀπὸ ζπκθσλία κὲ
ηὴ Γεκνγεξνληία θαὶ ηὸλ Μεηξνπνιίηε Ἰσαθείκ, ηῆο ὀξγάλσζεο θαὶ
ιεηηνπξγίαο ηνῦ λεθξνηαθείνπ ηῆο Δὐαγγειίζηξηαο, ηνῦ πξώηνπ ζύγρξνλνπ
θνηκεηεξίνπ ηῆο ἑιιεληθῆο θνηλόηεηαο29. Ἡ δεκηνπξγία ηνῦ λεθξνηαθείνπ, ηὰ
κεγάια ἔξγα πεξηηείρηζεο θαὶ ἡ νἰθνδόκεζε ηνῦ θνηκεηεξηαθνῦ λανῦ
ἀπνξξνθνῦζαλ ηόζν ηνὺο πόξνπο ὅζν θαὶ ηὸ ρξόλν ηῶλ κειῶλ ηῆο
Ἀδειθόηεηαο30. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ ὅηη ἀπὸ ηὶο 8 Αὐγνύζηνπ 1878 κέρξη ηὶο 12
Φεβξνπαξίνπ 1881, κόιηο ηὸ 3,5% ηῶλ ἐμόδσλ ηεο ἀθνξνῦζε «ἐιέε» ζὲ
ἀπόξνπο.31
Φαίλεηαη, ὡζηόζν, ὅηη ὑπῆξμε θαὶ κία ἐπηινγὴ «ηαθηηθῆο» ηῆο Φηινπηώρνπ
λὰ κεηαηξαπεῖ, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά, ζὲ κία «Νεθξνηάθεην» θαὶ
«ξθαλνηξόθεην» Ἀδειθόηεηα, ὅπσο ηὴλ ἀπνθαινῦζαλ εἰξσληθὰ νἱ ἀληίπαινί
ηεο32. Γηὰ αὐηὸλ ηὸλ ιόγν ἔζεζε ὡο πξνηεξαηόηεηα ηὴλ ὀξγάλσζε δύν
λεθξνηαθείσλ θαὶ κεηὰ ηὸ ζρεκαηηζκὸ ἐπαξθνῦο ἀπνζεκαηηθνῦ, ηὴλ ἵδξπζε
ὀξθαλνηξνθείνπ. Σὸ θαινθαίξη ηνῦ 1879 ηξνπνπνηήζεθε ὁ θαλνληζκὸο ηνῦ
ζσκαηείνπ πξὸο αὐηὴλ ηὴλ θαηεύζπλζε, πξνθαιώληαο ηὴλ ἀληίδξαζε κειῶλ
ηῶλ ζπληερληῶλ πνὺ ἐπηρείξεζαλ, κέζσ θαὶ ηῶλ θνηλνηηθῶλ ἀξρῶλ, ηὴλ
ἐπαλαθνξὰ ζηὴλ παιαηὰ πξαθηηθὴ ηῆο Ἀδειθόηεηαο33. Μνινλόηη αὐηὴ ἡ
ἐλέξγεηα δὲλ θαηέιεμε πνπζελά, ἡ δηακάρε ζπλερίζηεθε. Ἡ ἀπόθαζε λὰ
ἐπηθεληξσζεῖ ηὸ ἐλδηαθέξνλ θαὶ νἱ πόξνη ηνῦ ζσκαηείνπ γηὰ ζθνπὸ
Ἑξκῆο, θ. 250 (9 Γεθεκβξίνπ 1877), ζ. 3, θ. 251 (13 Γεθεκβξίνπ 1877), ζ. 2 θαὶ θ. 306 (23 Ἰνπλίνπ
1878), ζ. 1.
29
Θ. Η. Γαξδαβέζεο, Ἡ Φηιόπησρνο Ἀδειθόηεο Ἀλδξῶλ Θεζζαινλίθεο θαὶ ηὸ Νεθξνηαθεῖν
«Δὐαγγειίζηξηα» ηῆο Ἑιιεληθῆο Ὀξζνδόμεο Κνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2010. Γηὰ ηὰ
ἑιιεληθὰ λεθξνηαθεῖα πξὶλ ἀπὸ ηὴλ ἵδξπζε ηῆο Δὐαγγειίζηξηαο βι. Ἔ. Καθνπιίδνπ, «Σὰ ἑιιεληθὰ
ὀξζνδόμα λεθξνηαθεῖα ηῆο Θεζζαινλίθεο ηὸ 19ν αἰώλα», Μαθεδνληθά 22 (1982), ζ. 391-422 θαὶ Δ.
Χεθίκνγινπ – Α. Γ. αηξαδάλεο, «Παιαηόηεξνη Νεθξνηαθεηαθνὶ Χῶξνη ηῆο ιιελνξζνδόμνπ
Κνηλόηεηνο Θεζζαινλίθεο», ζηὸ Χξηζηηαληθὴ Θεζζαινλίθε, ηαθὲο θαὶ θνηκεηήξηα. Πξαθηηθὰ Ζ’
Ἐπηζηεκνληθνῦ πκπνζίνπ, Θεζζαινλίθε 2005, ζ. 91-126.
30
Ἡ ἐμάληιεζε ηῶλ πόξσλ ηῆο Ἀδειθόηεηαο ηνληδόηαλ ζὲ ἀλαθνίλσζή ηεο, πνὺ δεκνζηεύζεθε ζηὸλ
ηνπηθὸ Σύπν. Βι. Ἑξκῆο, θ. 250 (9 Γεθεκβξίνπ 1877), ζ. 3.
31
Σὸ πνζνζηὸ ὑπνινγίζηεθε κὲ βάζε ηὸλ ἰζνινγηζκὸ ηῆο Ἀδειθόηεηαο ζηὸ ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν
Σακείνπ, 3.12, Ἰζνινγηζκὸο 8 Αὐγνύζηνπ 1878-12 Φεβξνπξαξίνπ 1881.
32
Δ. Χεθίκνγινπ, «Σαξαρὲο ζηὶο ἐλνξίεο. λδνθνηλνηηθὲο δηελέμεηο ζηὴ Θεζζαινλίθε 1879-1896»,
ζηὴ ζπλαγσγὴ κειεηῶλ ηνῦ ἴδηνπ, Θεζζαινλίθε, Σνπξθνθξαηία θαὶ Μεζνπόιεκνο, ζ. 182-183. Πξβι.
Ἱζηνξηθὸ Ἀξρεῖν Μαθεδνλίαο (ΗΑΜ), Ἱεξὰ Μεηξόπνιε Θεζζαινλίθεο, θάθεινο 4, Πξαθηηθὰ
πλεδξηάζεσλ Γεκνγεξνληίαο θαὶ Μεηθηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ Γηθαζηεξίνπ, 1879-1881, ζ. 82-83.
33
Ἑξκῆο, θ. 407 (3 Ἰνπιίνπ 1879), ζ. 1. Γηὰ ηὴ δξάζε ηῶλ ζπληερληῶλ βι. ἀλαιπηηθὰ Χεθίκνγινπ,
Σαξαρὲο ζηὶο ἐλνξίεο, ζ. 180-183.
28
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«κεκαθξπζκέλν», δειαδὴ ηὴλ ἵδξπζε ὀξθαλνηξνθείνπ θαὶ ηὴλ ὀξγάλσζε ηνῦ
θνηκεηεξίνπ ηῆο Ἁγίαο Παξαζθεπῆο, ζεσξήζεθε ὅηη ζὰ κείσλε ζηὸ ἐιάρηζην
ηὴλ «πεξὶ ηῶλ πησρῶλ κέξηκλα»34. Αὐηὸ ἐμάγεηαη θαὶ ἀπὸ ηὸλ Καλνληζκὸ ηνῦ
1880, ὅπνπ ζεκεησλόηαλ κὲλ ὅηη ἡ Ἀδειθόηεηα εἶρε ὡο ζηόρν «ηὴλ πεξίζαιςηλ
θαὶ πᾶζαλ ἐλ γέλεη δπλαηὴλ ζπλδξνκὴλ ηῶλ ἀπνδεδεηγκέλσλ ἀπόξσλ θαὶ ηὴλ
ἐπηδίσμηλ ζπζηάζεσο ὀξθαλνηξνθείνπ», ἀιιὰ παξάιιεια θαζνξηδόηαλ ὅηη ηὸ
θύξην εἰζόδεκά ηεο, νἱ εἰζπξάμεηο ηνῦ λεθξνηαθείνπ ηῆο Δὐαγγειίζηξηαο
πξννξίδνληαλ γηὰ ηὴλ ὁινθιήξσζε ηῆο «δηαθνζκήζεώο» ηνπ θαὶ θπξίσο ηὸλ
θαηαξηηζκὸ ηνῦ ὀξζόδνμνπ θνηκεηεξίνπ, ζηὰ δπηηθὰ ηῆο πόιεο (ηῆο Ἁγίαο
Παξαζθεπῆο). πηπιένλ, πξνβιεπόηαλ ὅηη ηὰ πξνεξρόκελα ἀπὸ ηὰ
θιεξνδνηήκαηα πνζὰ ζὰ θαηαηίζεληαλ ζὲ ηξάπεδα, κὲ ζηόρν ηὸ ζρεκαηηζκὸ
ἀπνζεκαηηθνῦ γηὰ ηὴλ νἰθνδόκεζε, κειινληηθά, ὀξθαλνηξνθείνπ35. Ἡ
πξνζήισζε ζηὸ ἔξγν ηνῦ λεθξνηαθείνπ δὲλ ὀθεηιόηαλ κόλν ζηνὺο «ἐζληθνὺο»
ιόγνπο, πνὺ κλεκνλεύνληαλ ζηὶο ινγνδνζίεο ηῆο Ἀδειθόηεηαο36, ἀιιὰ
πξνθαλῶο θαὶ ζηὴλ πεπνίζεζε ὅηη κὲ αὐηὸλ ηὸλ ηξόπν ζὰ ἐμαζθάιηδε ηὴλ
νἰθνλνκηθή ηεο εὐξσζηία.
ὲ αὐηὴ ηὴλ πνιηηηθὴ ὑπῆξμε, ὡζηόζν, ἀληίδξαζε πνὺ ζρεηηδόηαλ θαὶ κὲ
ηὴλ αὐμαλόκελε ἔληαζε, ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηῆο δεθαεηίαο ηνῦ 1880, ζηὶο ζρέζεηο
κεηαμὺ ηῆο ὁκάδαο ηῶλ «ζπληερληαθῶλ» θαὶ ηῆο ἀξηζηνθξαηηθόηεξεο παξάηαμεο
ηῶλ κεγαιεκπόξσλ37. Οἱ πξῶηνη εἶραλ ἐπηρεηξήζεη, ὅπσο ἀλαθέξακε, ἤδε ηὸ
1879, λὰ ἐπηβάινπλ, ρσξὶο ἀπνηέιεζκα, κὲ θνηλνηηθὴ ἀπόθαζε, ηὴ κεηαηξνπὴ
ηῆο Ἀδειθόηεηαο, πνὺ βξηζθόηαλ ηόηε ὑπὸ ηὸλ ἔιεγρν ηῶλ κεγαιεκπόξσλ, ζὲ
«ὀξγάλσζε θνηλσληθῆο ἀιιειεγγύεο», νὐζηαζηηθὰ ζὲ ἀιιεινβνεζεηηθὸ
ζσκαηεῖν38.

Ἑξκῆο, θ. 427 (11 επηεκβξίνπ 1879), ζ. 1 θαὶ θπξίσο θ. 430 (25 επηεκβξίνπ 1879), ζ. 3-4. Ἴζσο
ζὲ ἀληίδξαζε γηὰ ηὴλ πνιηηηθὴ ηῆο Φηινπηώρνπ, ἱδξύζεθε ἡ Φίιεξγνο Ἀδειθόηεηα, κὲ πηὸ μεθάζαξα
«θηιαλζξσπηθὴ» δξάζε. Οἱ πιεξνθνξίεο πνὺ ἔρνπκε, πάλησο, γηὰ ηὴλ ηειεπηαία εἶλαη ἐιάρηζηεο. Βι.
Ἑξκῆο, θ. 408 (6 Ἰνπιίνπ 1879), ζ. 1 θαὶ θ. 428 (18 επηεκβξίνπ 1879), ζ. 1.
35
Καλνληζκὸο ηῆο ἐλ Θεζζαινλίθῃ Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1880, ἄξζξν 1, ζ. 3, ἄξζξν
8, ζ. 4. Γηὰ ηνὺο πησρνὺο ζὰ δηαηίζεληαλ κόλν νἱ ἐηήζηεο ζπλδξνκέο, κεηὰ ηὴλ ἀθαίξεζε ηῶλ
ιεηηνπξγηθῶλ ἐμόδσλ ηῆο ἀδειθόηεηαο, θαὶ ηὸ 1/3 ηῶλ ἐηήζησλ ηόθσλ ηῶλ θαηαηεζεηκέλσλ ζὲ ηξαπεδηθὸ
θαηάζηεκα ρξεκάησλ.
36
Πξβι. Λνγνδνζία ηξηεηὴο ηῆο ἐλ Θεζζαινλίθῇ Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο ἤηνη Ἔθζεζηο ηῶλ
πεπξαγκέλσλ ἀπὸ ηῆο 1 Μαΐνπ 1889 κέρξη ηῆο 30 Ἀπξηιίνπ 1892, ἐθθσλεζεῖζα ἐλ γεληθῇ ηῶλ κειῶλ
ζπλεδξίᾳ ηὴλ 28 Ἰνπλίνπ 1892 ὑπὸ Κσλζηαληίλνπ . Σάηηε δηθεγόξνπ, κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ αὐηῆο
πκβνπιίνπ, ρ.η., 1892, ζ. 5-6.
37
Βι. . Εαπάληε, «Οἱ ἐλδνθνηλνηηθὲο ἔξηδεο ζηὴλ ἑιιεληθὴ θνηλόηεηα ηῆο Θεζζαινλίθεο ἀπὸ 1881
κέρξη ηὸ 1912», Πξαθηηθὰ Η΄ Παλειιήληνπ Ἱζηνξηθνῦ πλεδξίνπ (Μάηνο 1989), Θεζζαινλίθε 1989, ζ.
121-136. Χεθίκνγινπ, Σαξαρὲο ζηὶο ἐλνξίεο, passim.
38
Χεθίκνγινπ, Σαξαρὲο ζηὶο ἐλνξίεο, ζ. 180-183.
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Ἡ ζπληερληαθὴ ὁκάδα δὲλ θαίλεηαη λὰ ζπλέρηζε ηὶο ἐλέξγεηεο θαηὰ ηῆο
ἡγεζίαο ηῆο Ἀδειθόηεηαο ζηὰ θνηλνηηθὰ ὄξγαλα, ἴζσο γηαηὶ θαηόξζσζε, κᾶιινλ
ζηὰ ηέιε ηνῦ 1880, λὰ ἀλαιάβεη ηὴ δηνίθεζή ηεο, κὲ ἐπηθεθαιῆο ηὸλ Γεκνζζέλε
Μπιάηζε.  θαλνληζκὸο πνὺ ςεθίζζεθε ζηὶο 27 επηεκβξίνπ ηνῦ 1881, κόιηο
ἑλάκηζε ρξόλν κεηὰ ηὴλ ἔγθξηζε ηνῦ πξνεγνύκελνπ, εἶλαη δεισηηθὸο ηῆο
ἀιιαγῆο ηῆο ζηόρεπζεο. Καζνξηδόηαλ πιένλ ὅηη ηόζν ἀπὸ ηὶο ηαθηηθὲο
ζπλδξνκὲο ὅζν θαὶ ἀπὸ ηὶο εἰζπξάμεηο ηνῦ λεθξνηαθείνπ ζὰ δηαηίζελην ηὸ 70%
γηὰ ηὴλ πεξίζαιςε θαὶ ηὴ ζπλδξνκὴ ἀπόξσλ θαὶ κόιηο ηὸ 30% γηὰ ηὸλ
θαηαξηηζκὸ λεθξνηαθείνπ ζηὴλ Ἁγία Παξαζθεπή. Γηὰ ηὴλ πεξίζαιςε ζὰ
ρξεζηκνπνηνῦληαλ ἐπίζεο νἱ ηόθνη ἀπὸ ηὰ ρξήκαηα ηῆο ἐθπνίεζεο ηάθσλ θαὶ ηὰ
θιεξνδνηήκαηα. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ ὅηη θαηαξγήζεθε ἡ κλεία πεξὶ
ζπλεηζθνξᾶο ηῶλ θνηλνηηθῶλ ἐθπαηδεπηεξίσλ39. Γὲλ γλσξίδνπκε ἂλ ἡ
Ἀδειθόηεηα ὑπὸ ηὴ δηνίθεζε ηνῦ Μπιάηζε θηλήζεθε πξάγκαηη πξὸο ηὴλ
θαηεύζπλζε ηῆο ἐλεξγόηεξεο ὑπνζηήξημεο ηῶλ ιατθόηεξσλ ζηξσκάησλ.
Πάλησο, νἱ θαηεγνξίεο γηὰ θαθνδηαρείξηζε ἦηαλ πνιιὲο θαὶ ἴζσο ὄρη ἀβάζηκεο,
ἐλῶ θαίλεηαη ὅηη κεηώζεθε πνιὺ ὁ ἀξηζκὸο ηῶλ κειῶλ ηῆο Φηινπηώρνπ40.
Ἡ ἐθ λένπ, ἀπὸ ηὴλ ἄλνημε ηνῦ 1886, ἀλάιεςε ηῆο δηνίθεζεο ηῆο
Φηινπηώρνπ ἀπὸ ηὴλ νἰθνλνκηθὰ ἰζρπξόηεξε κεξίδα ηῶλ πξνθξίησλ, κὲ
ἐπηθεθαιὴο ηνὺο κεγαιεκπόξνπο θαὶ γαηνθηήκνλεο Νηθόιαν Χαηδειαδάξνπ θαὶ
ηέθαλν Σάηηε41, ζεκαηνδόηεζε νὐζηαζηηθὲο ἀιιαγέο.  ζηόρνο ηῆο
νἰθνδόκεζεο ξθαλνηξνθείνπ ἐγθαηαιείθζεθε, θαζὼο πιένλ εἶρε γίλεη γλσζηὸ
ὅηη ζὰ δηαηίζελην γηὰ αὺηὸλ ηὸ ζθνπὸ ηὸ θιεξνδόηεκα ηνῦ Ἰσάλλε Παπάθε42,
ἀιιὰ ὀξγαλώζεθε κὲ πηὸ ζπζηεκαηηθὸ ηξόπν ἡ «δηαλνκὴ ηῶλ ἐιεῶλ»43. Αὐηὴ

39
Καλνληζκὸο ηῆο ἐλ Θεζζαινλίθῃ Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1881, ἄξζξν 8, ζ. 4-5.
ύκθσλα κὲ ηὸλ θαλνληζκὸ ηνῦ 1880 [ἄξζξν 8, ζ. 4], ηὰ 2/3 ηῶλ ἐηήζησλ ηόθσλ ἀπὸ ηὰ θιεξνδνηήκαηα
ηῆο Ἀδειθόηεηαο, ζὰ δηαηίζεληαλ γηὰ ηὶο ἀλάγθεο ηῶλ θνηλνηηθῶλ ἐθπαηδεπηεξίσλ. Πξβι. θαὶ Φάξνο ηῆο
Μαθεδνλίαο, θ. 573 (7 Ἰνπιίνπ 1881), ζ. 1.
40
Βι. Σὸ Μσξὸλ ἅιαο ἤηνη ὁ ἀπνθεθεξπγκέλνο Θεζζαινλίθεο Γξεγόξηνο Καιιίδεο θαὶ ἡ ζπληξνθία
αὐηνῦ, ρ.η. 1886, ζ. 7-9. Βι. ἐπίζεο, Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 30 Ἀπξηιίνπ
1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889, ζ. 3, 5.
41
Γηὰ ηὶο νἰθνγέλεηεο Χαηδειαδάξνπ θαὶ Σάηηε βι. Χεθίκνγινπ, Ἱζηνξία ηῆο ἐπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηὴ
Θεζζαινλίθε, ζ. 284-287 θαὶ Γ. εξεκέηεο, « ηέθαλνο Κ. Σάηηεο (1825-1910) ζηὴ δνκὴ ηῆο
θνηλσλίαο ηῆο ηνπξθνθξαηνύκελεο Θεζζαινλίθεο», Μαθεδνληθά 25 (1986), ζ. 266-296. Γηὰ ηὴλ ἀληίζεζή
ηνπο ζηὴ «ζπληερληαθὴ» παξάηαμε βι. Φάξνο ηῆο Μαθεδνλίαο, θ. 960 (13 Ἰνπιίνπ 1885), ζ. 2 θαὶ θ.
1291 (30 Ννεκβξίνπ 1888), ζ. 2 θαζὼο θαὶ Εαπάληε, Οἱ ἐλδνθνηλνηηθὲο ἔξηδεο ζηὴλ ἑιιεληθὴ θνηλόηεηα
ηῆο Θεζζαινλίθεο, ζ. 132-135. Χεθίκνγινπ, Σαξαρὲο ζηὶο ἐλνξίεο, ζ. 183-185.
42
Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 30 Ἀπξηιίνπ 1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889, ζ. 17. Γηὰ
ηὸ θιεξνδόηεκα ηνῦ Παπάθε βι. πξόρεηξα Σαγαξάθεο, Φηιαλζξσπηθὸ ἔξγν, ζ. 120-130.
43
Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 30 Ἀπξηιίνπ 1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889, ζ. 8-9, 11
θαὶ Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 1 Μαΐνπ 1889-30 Ἀπξηιίνπ 1892, ζ. 20-22. Ἡ
Ἀδειθόηεηα ζπγθέληξσλε ρξήκαηα, ηὰ Χξηζηνύγελλα θαὶ ηὸ Πάζρα, ζὲ ζπλεξγαζία κὲ ηὶο θνηλνηηθὲο
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δὲλ πεξηνξηδόηαλ ζηὴλ εἰο εἶδνο ἢ εἰο ρξῆκα βνήζεηα ἀπόξσλ ὁκνγελῶλ ἢ
θπιαθηζκέλσλ, ἀιιὰ ἐπεθηεηλόηαλ ζηὴλ πεξίζαιςε ηῶλ ἀζζελῶλ, πνὺ ἔπξεπε
λὰ ἀπνηειέζεη, θαηὰ ηὴλ ἐπηηξνπὴ ηῆο Ἀδειθόηεηαο, πξνηεξαηόηεηα. Ὑπῆξμαλ
ζθέςεηο λὰ ὁξηζζεῖ ζηὸ κέιινλ ὡο θύξηνο ζηόρνο «ἡ θαη’ νἶθνλ ζεξαπείαλ ηῶλ
λνζνύλησλ ἀπόξσλ δηὰ ηῆο πξνκεζείαο ἰαηξνῦ θαὶ θαξκάθσλ θαὶ ηῶλ ἄιισλ
πξὸο ἀλάθηεζηλ ηῆο ὑγείαο ἀλαγθαίσλ κέζσλ», θαηὰ ηὸ πξόηππν ηῆο ἐλ
Κσλζηαληηλνππόιεη Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο ηῶλ Κπξηῶλ44.
Ὰλ θαὶ αὐηνὶ νἱ θηιόδνμνη ζηόρνη δὲλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηὸ ζύλνιό
ηνπο, πξέπεη λὰ ὑπνγξακκηζηεῖ ὅηη νἱ δαπάλεο γηὰ ηὸ θηιαλζξσπηθὸ ἔξγν ηῆο
Ἀδειθόηεηαο ζπλνιηθά, ἀλῆιζαλ ἀπὸ ηὸ 18% ηῶλ ἐμόδσλ ηὴλ ηξηεηία 1886-1889
ζηὸ 24% θαηὰ ηὰ ρξόληα 1889-189245. Ὅπσο θαίλεηαη ζηὰ γξάθεκαηα 1 θαὶ 2,
ηὰ ἔξγα ζηὸ θνηκεηήξην ηῆο Δὐαγγειίζηξηαο θαὶ θπξίσο ἡ ὀξγάλσζε ηνῦ
λεθξνηαθείνπ ηῆο Ἁγίαο Παξαζθεπῆο ζπληζηνῦζαλ ηὴ βαζηθὴ δαπάλε γηὰ ηὴλ
Φηιόπησρν, μεπεξλώληαο ηὸ 65% ηῶλ ἐμόδσλ ηεο.
Ἡ πξνζθνξὰ ηῆο Φηινπηώρνπ δὲλ κπνξεῖ, ὡζηόζν, λὰ πεξηραξαθσζεῖ ζηὰ
πνζὰ πνὺ δηέζεζε. Πνιὺ ζεκαληηθόηεξε ἦηαλ ἡ ὀξγάλσζε ζὲ ζπλεξγαζία κὲ
ηὴλ πιεηνςεθία ηῶλ ιιήλσλ γηαηξῶλ θαὶ θαξκαθνπνηῶλ ηῆο Θεζζαινλίθεο
ηῆο δσξεὰλ παξνρῆο ἰαηξνθαξκαθεπηηθῆο πεξίζαιςεο ζὲ ἀπόξνπο, κὲ βάζε
ηνὺο θαηαιόγνπο ἐλδεῶλ πνὺ ἔζηειλαλ νἱ ἐπίηξνπνη ηῶλ ἐλνξηῶλ. Οἱ γηαηξνί,
ζπρλὰ κέιε ηῆο Ἀδειθόηεηαο, πξόζθεξαλ ηὶο ὑπεξεζίεο ηνπο δσξεάλ, ἐλῶ ζηνὺο
θαξκαθνπνηνὺο θαηαβαιιόηαλ ἡ ἀμία ηῶλ θαξκάθσλ46. Μὲ βάζε ηὰ ζηνηρεῖα
ηνῦ Πίλαθα 1 παξαηεξνῦκε ὅηη ἡ θξνληίδα ηῆο Ἀδειθόηεηαο πεξηιάκβαλε ηὴ
κεγάιε πιεηνςεθία ηῶλ ρξηζηηαληθῶλ ζπλνηθηῶλ ηῆο Θεζζαινλίθεο.
Ἡ ππξθαγηὰ ηῆο 3εο επηεκβξίνπ 1890 δεκηνύξγεζε λέα δεδνκέλα. Ἡ
θαηαζηξνθὴ ηνῦ θνηλνηηθνῦ λνζνθνκείνπ θαὶ ἡ νἰθνδόκεζή ηνπ ζὲ πεξηνρὴ
ζρεηηθῶο καθξπὰ ἀπὸ ηὸ θέληξν ηῆο πόιεο θαὶ θπξίσο ἀπὸ ηὶο ἑιιεληθὲο

ἀξρέο, θαὶ ηὰ δηέλεηκε ζὲ ἐλνξίεο θαὶ ἀπόξνπο, ἤδε ἀπὸ ηὴ δεθαεηία ηνῦ 1870. Βι. ἐλδεηθηηθὰ Ἑξκῆο, θ.
62 (12 Γεθεκβξίνπ 1875), ζ. 1 θαὶ θ. 188 (1 Ἀπξηιίνπ 1877), ζ. 3.
44
Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 30 Ἀπξηιίνπ 1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889, ζ. 9-11,
21-22. Ἡ Ἀδειθόηεηα ζθεπηόηαλ λὰ δηαζέηεη γηὰ ηὴ κηζζνδνζία εἰδηθνῦ ἰαηξνῦ ηῶλ ἀπόξσλ ηὸ
θιεξνδόηεκα εὔπνξεο ιιελίδαο ηῆο Θεζζαινλίθεο. Βι. ἐπίζεο Καλνληζκὸο ηῆο ἐλ Θεζζαινλίθῃ
Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο, Λεηςία 1894, ἄξζξν 4, ζ. 4.
45
Σὰ πνζνζηὰ ὑπνινγίζηεθαλ κὲ βάζε ηὶο ινγνδνζίεο ηνῦ ζσκαηείνπ. Βι. Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ
Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 30 Ἀπξηιίνπ 1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889, ζ. 18-19 θαὶ Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ
Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 30 Ἀπξηιίνπ 1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889, ἰζνινγηζκνί.
46
Βι. ἐλδεηθηηθὰ ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.02, ζπλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 7 Μαΐνπ
1890, 15 θησβξίνπ 1890, 23 Ἰαλνπαξίνπ 1891, 10/22 Φεβξνπαξίνπ 1891, 24 Ἰνπιίνπ 1891, 15
Μαξηίνπ 1892, 26 επηεκβξίνπ 1893, 8 Ἰνπιίνπ 1894.

124

ΦΑΑΘ και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απόρων
ζπλνηθίεο47 ἀιιὰ θαὶ ηὰ γεληθόηεξα νἰθνλνκηθὰ πξνβιήκαηα ηῆο θνηλόηεηαο,
δεκηνύξγεζαλ ἀπαηηήζεηο γηὰ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρὴ ηῆο Φηινπηώρνπ. Ἡ
ηειεπηαία θάλεθε πξνζπκόηεξε, ζὲ ζρέζε κὲ ηὸ παξειζόλ, λὰ ἐκπιαθεῖ
ἐλεξγεηηθόηεξα ζηὸλ ηνκέα ηῆο πεξίζαιςεο. Ἔηζη, πέξα ἀπὸ ηὴλ πεξηζηαζηαθὴ
κέξηκλα γηὰ θξελνβιαβεῖο, ὄρη ζπάληα ζὲ ζπλεξγαζία κὲ ηὸλ ἐθεκέξην ηνῦ λανῦ
ηνῦ Ἁγίνπ Ἀλησλίνπ48, θαζὼο θαὶ ηὴλ θαιύηεξε ὀξγάλσζε ηῆο παξνρῆο
ἰαηξνθαξκαθεπηηθῆο πεξίζαιςεο ζηνὺο ἀπόξνπο, ζὲ ζπλελλόεζε κὲ ηνὺο
γηαηξνὺο ηῆο πόιεο49, ἡ Ἀδειθόηεηα πξνρώξεζε ζηὴ ζπλεξγαζία κὲ ηὸ
Κνηλνηηθὸ Ννζνθνκεῖν γηὰ ηὴλ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηῆο Ἀζηπθιηληθῆο ηνῦ
ηειεπηαίνπ. Ἀξρηθά, ηὸ 1895, ἀπνθαζίζηεθε ἡ ρνξήγεζε εἰδηθνῦ θνλδπιίνπ,
ἐλῶ ηὸ 1897 ἡ Ἀδειθόηεηα ἔζεζε ηὴλ Ἀζηπθιηληθὴ ὑπὸ ηὸλ πιήξε ἔιεγρό ηεο.
Ὡο Ἀζηπθιηληθὴ ιεηηνπξγνῦζαλ δύν θαξκαθεῖα, ηὸ ἕλα ζηὴλ Κακάξα θαὶ ηὸ
ἄιιν ζηὴλ Πύιε Βαξδαξίνπ, ὅπνπ πξόζθεξαλ ηὶο ὑπεξεζίεο ηνπο δύν γηαηξνί,
κηζζνδνηνύκελνη ἀπὸ ηὴλ Φηιόπησρν50.
Ἡ ἐλεξγὴ ζπκκεηνρὴ ηῆο Ἀδειθόηεηαο ζὲ ἕλαλ θνηλνηηθὸ ζεζκό, ὅπσο ηὸ
λνζνθνκεῖν, δὲλ γλώξηζε, πάλησο, θαζνιηθὴ ἀπνδνρὴ ἀπὸ ηὰ κέιε ηῆο. Κάπνηνη,
ὅπσο ὁ γηαηξὸο Ἰσάλλεο ακαξηλαῖνο, ἐπηζπκνῦζαλ ηὴλ ἐπαλαθνξὰ ηνῦ
παιαηνῦ ζπζηήκαηνο, ηῆο ζπλεξγαζίαο δειαδὴ κὲ ηνὺο θαξκαθνπνηνύο51.
πηπιένλ ἡ ἀπνπεξάησζε ηνῦ λανῦ ηῆο Ἁγίαο Παξαζθεπῆο ζηὸ ὁκώλπκν
θνηκεηήξην δεκηνπξγνῦζε πξνβιεκαηηζκὸ ζρεηηθὰ κὲ ηὶο δπλαηόηεηεο
ἐπέθηαζεο ηῆο θηιαλζξσπηθῆο ηεο δξάζεο, ὁδεγώληαο πνιὺ ζύληνκα ζηὴλ
πξνζσξηλὴ ἀλαζηνιὴ ηῆο ρνξήγεζεο ηνῦ βνεζήκαηνο52. Πάλησο, ηὸλ
47
Δ. Χεθίκνγινπ, «Ἡ κεηξνπνιηηηθὴ ζπλνηθία Θεζζαινλίθεο θαηὰ ηὸλ 19ν αἰώλα», ζηὴ ζπλαγσγὴ
κειεηῶλ ηνῦ ἴδηνπ, Σὰ κπζηήξηα ηῆο Θεζζαινλίθεο. Κείκελα γηὰ ηνὺο ρακέλνπο ηόπνπο ηῆο πόιεο,
Θεζζαινλίθε 2001, ζ. 193-195, 199.
48
Βι. ἐλδεηθηηθὰ ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.02, ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 22
Γεθεκβξίνπ 1890 θαὶ ΗΑΦΑΑΘ, Πξαθηηθὸ 1.03, ζπλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 2 Ννεκβξίνπ
1896, 23 Ννεκβξίνπ 1896, 30 Μαΐνπ 1898.
49
ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.02, ζπλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 1 Φεβξνπαξίνπ 1895, 3
Φεβξνπαξίνπ 1895, 17 Φεβξνπαξίνπ 1895 θαὶ 19 Φεβξνπαξίνπ 1895.
50
ΗΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθῶλ 1.03, ζπλεδξίαζεηο Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο 30 Ἰνπλίνπ 1895, 22
Ἰνπιίνπ 1898, 28 Ἰνπιίνπ 1895, 16 Αὐγνύζηνπ 1897, 30 Αὐγνύζηνπ 1897, 9 επηεκβξίνπ 1897 θαὶ
Γηεηὴο ινγνδνζία ηῆο ἐλ Θεζζαινλίθῃ Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο ἤηνη ἔθζεζηο ηῶλ πεπξαγκέλσλ αὐηῆο ἀπὸ
ηῆο 1εο Μαΐνπ 1896-30ῆο Ἀπξηιίνπ 1898, ἀπαγγειζεῖζα ἐλ γεληθῇ ηῶλ κειῶλ ζπλειεύζεη ηὴλ 17 Μαΐνπ
1898, θαη’ ἐληνιὴλ ηνῦ δηνηθεηηθνῦ ζπκβνπιίνπ ὑπὸ ππξίδσλνο Ζι. Σδακηδῆ, δηθεγόξνπ, Θεζζαινλίθε
ρ.ρ., ζ. 9-10.
51
ΗΑΦΑΑΘ, Πξαθηηθὸ 1.03, ζπλεδξίαζε Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 21 θησβξίνπ 1895. Πξβι. θαὶ ηὸ
πξαθηηθὸ ηῆο ζπλεδξίαζεο ηῆο 7εο θησβξίνπ 1895.
52
Βι. ὅ.π., ζπλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθῆο πηηξνπῆο, 1 Ννεκβξίνπ 1897 θαὶ 8 Ννεκβξίνπ 1897 θαὶ
Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 1 Μαΐνπ 1896 -30 Ἀπξηιίνπ 1898, ζ. 10. Ἀξρηθὰ ηὸ
θόζηνο ηῆο ιεηηνπξγίαο ηῆο Ἀζηπθιηληθῆο ἀλεξρόηαλ ζὲ 4.017 γξόζηα (= 26 ὀζσκαληθὲο ιίξεο), ηὸ
ζαξαληαήκεξν.

125

Δ. Μ. Κοντογεϊργης
επηέκβξην ηνῦ 1898 ἡ Ἀδειθόηεηα ἀπνθάζηζε λὰ ἀλαλεώζεη ηὴ ζπκθσλία ηεο
κὲ ηὸ Ννζνθνκεῖν, ρνξεγώληαο ἐηεζίσο ἐπίδνκα 25 ὀζσκαληθῶλ ιηξῶλ
ἀπνθιεηζηηθὰ γηὰ ηὶο ἀλάγθεο ηῆο Ἀζηπθιηληθῆο53. πξόθεηην γηὰ ὑπνρξέσζε
ηῆο Ἀδειθόηεηαο πνὺ ἀξγόηεξα, ηὸ 1899, ἐληάρζεθε ζηὸλ πξῶην θαλνληζκὸ ηνῦ
Θεαγελείνπ, πνὺ ἀμίδεη λὰ ζεκεησζεῖ ὅηη ζπληάρζεθε ἀπὸ ηὸ δξαζηήξην κέινο
ηῆο Φηινπηώρνπ θαὶ γηὰ πνιιὰ ρξόληα πξόεδξό ηεο γηαηξὸ Γξεγόξην Γξάβαξε54.
ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 20νῦ αἰώλα ὁ ράξηεο ηῶλ λνζνθνκεηαθῶλ ἱδξπκάησλ ηῆο
Θεζζαινλίθεο ἀιιάδεη. Ἱδξύζεθαλ ἢ ἀλαδηνξγαλώζεθαλ πνιιὰ λνζνθνκεῖα,
ὅπσο ἐλδεηθηηθὰ ηὸ ἰηαιηθὸ ηὸ 1903 θαὶ ηὸ ξσζηθὸ ηὸ 1909 θαζὼο θαὶ ηὸ
ἑβξατθό. Παξάιιεια βειηηώζεθε ἡ ιεηηνπξγεία ηνῦ ἑιιεληθνῦ λνζνθνκείνπ,
ὅπσο θαηαδεηθλύεη ἡ ἔθδνζε ηνῦ θαλνληζκνῦ, ινγνδνζηῶλ θαὶ θπξίσο ἡ
δεκηνπξγία ρεηξνπξγηθῆο πηέξπγαο. Ἡ Φηιόπησρνο ζπλέρηζε λὰ
δξαζηεξηνπνηεῖηαη ζηὸλ ηνκέα ηῆο πεξίζαιςεο, ζπκβάινληαο ζηαζεξὰ ζηὴ
ζπληήξεζε ηῆο Ἀζηπθιηληθῆο κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηὶο παξακνλὲο ηῶλ
Βαιθαληθῶλ Πνιέκσλ, ἀιιὰ ἴζσο ὄρη κὲ ηὴλ ἴδηα ἐλεξγεηηθόηεηα ὅπσο ζηὸ
παξειζόλ55. Ὡο δσληαλὸο ὀξγαληζκὸο ἀληηιακβαλόηαλ ὅηη εἶραλ παξνπζηαζηεῖ
λέεο ἀλάγθεο ζηὶο ὁπνῖεο ἔπξεπε λὰ ἀληαπνθξηζεῖ. Ἡ ζηξνθή ηεο ζηὴλ παξνρὴ
ὑπνηξνθηῶλ ζὲ ἄπνξνπο καζεηέο, ἰδίσο ἀπὸ ηὶο ἐπαξρίεο, ζηὴλ ἐλίζρπζε ηῶλ
θπιαθηζκέλσλ θαὶ ιίγν ἀξγόηεξα ζηὴ θξνληίδα γηὰ ηνὺο πξόζθπγεο ζπληζηνῦλ
κηά ἀθόκε ἐλδεημε γηὰ ηὸ πλεῦκα πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηὶο ἀπαηηήζεηο ηῶλ
θαηξῶλ πνὺ ηὴλ ραξαθηήξηδε.

53
Λνγνδνζία ηῶλ ὑπὸ ηῆο ἐλ Θεζζαινλίθῃ Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο πεπξαγκέλσλ θαηὰ ηὸ ΚΕ’ ἔηνο
ἀπὸ ηῆο ζπζηάζεσο αὐηῆο ἤηνη ἀπὸ 1 Μαΐνπ 1898-30 Ἀπξηιίνπ 1899 ἀλαγλσζζεῖζα ἐλ ηῇ γεληθῇ ηῶλ
κειῶλ ζπλεδξίᾳ Σῇ 16ῃ Μαΐνπ 1899 ὑπὸ ηνῦ Πξνέδξνπ αὐηῆο Γξεγνξίνπ Γξάβαξε ἰαηξνῦ, Λεηςία 1899,
ζ. 12. Βι. ἐπίζεο Γ. Νηίλα, «Ἡ ιεηηνπξγία ηνῦ Θεαγελείνπ Ννζνθνκείνπ ηὰ ἔηε 1898-1900, ὅπσο αὐηὴ
δηαθαίλεηαη κέζα ἀπὸ ηὶο ινγνδνζίεο ηνπ», Θεζζαινλίθε, Ἐπηζηεκνληθὴ Ἐπεηεξίδα ηνῦ Κέληξνπ Ἱζηνξίαο
Θεζζαινλίθεο ηνῦ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 7 (2008), ζ. 230 θαὶ Θεαγέλεην Ἀληηθαξθηληθὸ Ννζνθνκεῖν, 19752000, 25 ρξόληα Ἀληηθαξθηληθὸ Σξεῖο αἰῶλεο ἱζηνξία, Θεζζαινλίθε 2000, ζ. 35.
54
Νηίλα, Ἡ ιεηηνπξγία ηνῦ Θεαγελείνπ, ζ. 229.
55
Σὸ 1907-1908 ἡ ζπλδξνκὴ ηῆο Ἀδειθόηεηαο ἀλεξρόηαλ ζὲ πεξίπνπ 20% ηῶλ ἐμόδσλ ηῆο
Ἀζηπθιηληθῆο. Βι. Γ. Παπάδεο – Θ. Σζηξώλεο – Η. Μηραειίδεο – . Γνξδαλᾶο (ἐπηκ.), Ἀξρεῖν Ἱεξᾶο
Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο. Ἔγγξαθα ἐθ ηνῦ Μεηξνπνιηηηθνῦ Ἀξρείνπ, η. Α’, 1876-1912, Θεζζαινλίθε
2012, ζ. 344-345.
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Γξάθεκα 1
Γαπάλεο Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηαο Ἀλδξῶλ Θεζζαινλίθεο
(30 Ἀπξηιίνπ 1886-30 Ἀπξηιίνπ 1889)

Ἔξοδα
Γραφείου
Νεκροταφεῖο
Εὐαγγελίστριας
Ἔργα στὴν
Εὐαγγελίστρια

Πεγή: Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 30 Ἀπξηιίνπ 1886-30
Ἀπξηιίνπ 1889, ζ. 18-19. πεμεξγαζκέλα ζηνηρεῖα (Γ.Μ.Κ.)
Γξάθεκα 2
Γαπάλεο Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηαο Ἀλδξῶλ Θεζζαινλίθεο
(1 Μαΐνπ 1889-30 Ἀπξηιίνπ 1892)
Ἔξοδα Γραφείου

Νεκροταφεῖο
Ἁγίας
Παρασκευῆς
Νεκροταφεῖο
Εὐαγγελίστριας

Πεγή: Λνγνδνζία Φηινπηώρνπ Ἀδειθόηεηνο Θεζζαινλίθεο, 1 Μαΐνπ 1889-30
Ἀπξηιίνπ 1892, ἰζνινγηζκνί. πεμεξγαζκέλα ζηνηρεῖα (Γ.Μ.Κ.)
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Πίλαθαο 1
πλνηθίεο ηῆο Θεζζαινλίθεο θαὶ ὑπεύζπλνη γηαηξνί (1891,1893)
Ἔλνξίεο/ζπλνηθίεο
Ὑπεύζπλνη γηαηξνί (1891) Ὑπεύζπλνη γηαηξνί (1893)
Ἅγηνο Ἀζαλάζηνο
ιεπζέξηνο Χαηδῆ
ιεπζέξηνο Χαηδῆ
Κώλζηαο/Γεώξγηνο
Κώλζηαο/Γεώξγηνο
Ἀγγειίδεο
Ἀγγειίδεο
Ἅγηνο Νηθόιανο
Κσλζηαληῖλνο
Κσλζηαληῖλνο ρηλᾶο
ρηλᾶο/Γεώξγηνο Βόγαο
Ἁγία Θενδώξα
Κσλζηαληῖλνο
Κσλζηαληῖλνο ρηλᾶο
ρηλᾶο/Γεώξγηνο Βόγαο
Παλαγνύδα
Γεκήηξηνο Εάλλαο
Μελέιανο Μπαηξηλόο
Ὑπαπαληή
Γξεγόξηνο Γξάβαξεο
Μηραὴι Παπαδόπνπινο
Ἅγηνο Ὑπάηηνο
Ἰσάλλεο ακαξηλαῖνο
Ίσάλλεο
ακαξηλαῖνο/Γεκήηξηνο
Ρίδνο
Ἅγηνο Κσλζηαληῖλνο Μηραὴι Παπαδόπνπινο
Νέα Παλαγία
Μηραὴι Παπαδόπνπινο
Ἅγηνο Μελᾶο
Γεκήηξηνο
Χαηδόγινπ/Μελέιανο
Μπαηξηλόο
Μνλὴ Βιαηάδσλ
Γεκήηξηνο Η. Ρίδνο/Μ.
Χξίζηνβηηο
Ἁγία Σξηάδα
Μαξίλνο
Κνπηνπβάιεο/Γεκήηξηνο
Μαξγαξίηεο
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ΦΑΑΘ και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απόρων
Dimitrios M. Kontogeorgis
The Charitable Brotherhood of Thessaloniki and the Medical Care of the
City’s Poor at the Last Quarter of the 19th Century
Summary

Founded in 1871, the Charitable Brotherhood of Thessaloniki endeavored
from the very beginning to cater for the needs of the poor of the Greek
Community. Health care for these people was one of its main priorities. This
article aims to give an outline of the course of this undertaking from its
inception to the end of the 19th century. The Brotherhood's economic strength,
the conflicting interests among its members as well as the social divisions within
the wealthy of Thessaloniki's Greek Community determined the progress of
these health and hospital services.
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Άννα Μπατζέλη
Η Πανεπιστημιακή Κρίση του 1907-1908 στη Βουλγαρία1

Σν Παλεπηζηήκην φθηαο «Sveti Kliment Ohridski» απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν Αλψηεξν Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Βνπιγαξίαο θαη έλα απφ ηα
πιένλ αλαγλσξηζκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Χεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. ηελ πνιπεηή
πνξεία ηνπ βίσζε πνιπάξηζκα δεηήκαηα, φκσο ην Παλεπηζηεκηαθφ Εήηεκα, ή
θαηά ηνπο αξζξνγξάθνπο ηεο επνρήο «Τν Εήηεκα ησλ Εεηεκάησλ»2, απνηειεί
ηελ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε θξίζε πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη.
Πξνινγηθά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην φηη ε εμέηαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο
Κξίζεο απαηηεί κηα πνιππξηζκαηηθή αλάγλσζε, δηαθνξεηηθά δελ είλαη δπλαηή ε
εξκελεία ησλ γεγνλφησλ. Με άιια ιφγηα, θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο νη
πξνζεγγίζεηο απφ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη, θπζηθά, εθπαηδεπηηθή ζθνπηά, φπσο
επίζεο θαη ε ζχληνκε αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ηδξχκαηνο
κέρξη θαη ην μέζπαζκα ηεο Κξίζεο, κε έκθαζε ζηηο εμειίμεηο πνπ πξννησλίδνπλ
ή απνζαθελίδνπλ νξηζκέλεο φςεηο ηεο.
Σν βνπιγαξηθφ Παλεπηζηήκην, ινηπφλ, ηδξχζεθε ην 1888 έπεηηα απφ
πνιπεηείο πξνζπάζεηεο ηεο εγρψξηαο ηληειηγθέληζηαο, πνπ αλαγλψξηδε ηε
ζεκαζία αλάπηπμεο ηεο βνπιγαξηθήο παηδείαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο
εζληθήο νινθιήξσζεο. Ο Κσλζηαληίλ Φψηηλσθ, γηα παξάδεηγκα, ζε ζρεηηθφ
άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Liuboslovie ηφληζε φηη ε ίδξπζε ελφο Παλεπηζηεκίνπ
ζα ηηκνχζε ην βνπιγαξηθφ έζλνο θαη ζα εμαζθάιηδε ην απαξαίηεην γηα ηελ
πξφνδν κνξθσκέλν θαη θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.3 Δθηφο απφ ηα
δεκνζηεχκαηα, δηαλννχκελνη ηεο επνρήο πξνρψξεζαλ θαη ζε νπζηαζηηθφηεξεο
δξάζεηο: ην 1869 ζπζηάζεθε κε πξσηνβνπιία ησλ Μαξίλ Νηξηλψθ, Βαζίι
ηνγηάλσθ θαη Βαζίι Νηξνχκεθ ν Βνπιγαξηθόο Σύιινγνο ησλ Γξακκάησλ ζηελ
ξνπκαληθή πφιε Μπξαΐια, θχξην έξγν ηνπ νπνίνπ ήηαλ «ε θαιιηέξγεηα θαη ε
εθκάζεζε ηεο βνπιγαξηθήο γιώζζαο θαη ηεο εζληθήο καο γξαθήο γεληθά· θαη ηεο
βνπιγαξηθήο ηζηνξίαο». Σέινο, ηέζεθε σο ζηφρνο «λα κεηαηξαπεί όρη κεηά από

1
Σν άξζξν απηφ ζπληζηά αλάπηπμε αλαθνίλσζεο ζην πιαίζην ηνπ ΛΓ΄ Παλειιήληνπ Ηζηνξηθνχ
πλεδξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Μάην ηνπ 2012 θαη, νπζηαζηηθά, απνηειεί
πεξίιεςε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηεο ζπγγξαθέσο, ε νπνία θαηαηέζεθε ζην ηκήκα Ηζηνξίαο &
Αξραηνινγίαο Α.Π.Θ., ππφ ηνλ ηίηιν: «Τν πξνζσπηθό θαζεζηώο ηνπ Φεξδηλάλδνπ θαη ε θηιειεύζεξε
βνπιγαξηθή δηαλόεζε: Ζ Παλεπηζηεκηαθή Κξίζε ηνπ 1907-1908 ζηε Βνπιγαξία». Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ελ
ιφγσ εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιγαξίαο «Sv. Sv. Kiril i
Metodij» ζηε φθηα. Σέινο, θχξηα πεγή απνηέιεζε ε πινχζηα αξζξνγξαθία ηνπ βνπιγαξηθνχ ηχπνπ ηεο
επνρήο, θαζψο ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή.
2

Den, 29.06.1907.

3

Liuboslovie, 21.9.1846.
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πνιύ θαηξό ζε πξαγκαηηθή βνπιγαξηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ», ν νπνίνο θαη έγηλε
πξάμε ην 1911.4
Ο πφζνο γηα ηε ζεκειίσζε ελφο εζληθνχ Αλσηάηνπ Ηδξχκαηνο γίλεηαη
πεξηζζφηεξν δηαθξηηφο κεηά ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ. Ο εγεκφλαο
Αιέμαλδξνο Μπάηηελκπεξγθ ηελ άλνημε ηνπ 1885 κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ γηα
ηε ζπκπιήξσζε ησλ ρηιίσλ ρξφλσλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Μεζνδίνπ πξφηεηλε ηελ
έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο ζπιινγήο ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ. Πξφηαζε πνπ επηθπξψζεθε απφ επηδνθηκαζηηθέο αληηδξάζεηο
θαη δσξεέο. Παξά ηηο δξακαηηθέο ηζηνξηθέο εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ην
φξακα πινπνηήζεθε ηξία ρξφληα αξγφηεξα. Άκεζα, ην θαζεγεηηθφ ζψκα ηνπ
λενζχζηαηνπ Ηδξχκαηνο πξνρψξεζε ζηελ νξγάλσζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
ηκεκάησλ, ζηελ θαηάξηηζε αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο θαη ζηελ θαηάζεζε ησλ
πξψησλ – θαη αλεπηηπρψλ – εθθιήζεσλ γηα παξαρψξεζε δηνηθεηηθήο
απηνλνκίαο, θαηά ην πξφηππν δηαθεθξηκέλσλ επξσπατθψλ Ηδξπκάησλ.
Σαπηφρξνλα, νη ζπνπδαζηέο ζπζπεηξψζεθαλ θαη νξγάλσζαλ ην θίλεκά ηνπο,
εθδειψζεηο ηνπ νπνίνπ εληνπίδνληαη ην 1891, φηαλ ν ηέθαλ ηακπνπιψθ
επέβαιε ηελ απνβνιή 18 εμ απηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα
βνπιγαξνκαθεδνληθά θνκηηάηα κε ηα νπνία δελ δηαηεξνχζε θαιέο ζρέζεηο, θαη
ην 1894, νπφηε δχν θνηηεηέο πνπ θιήζεθαλ σο κάξηπξεο ζε πνιηηηθή δίθε,
απηνραξαθηεξίζηεθαλ σο «ειεύζεξνη ζηνραζηέο», πξάμε πνπ επέθεξε ηελ
επηβνιή απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο κειψλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο ζε πνιηηηθνχο
ζρεκαηηζκνχο. Ζ εθεκεξηδνγξαθηθή θαηάζεζε ηεο αληίζεζήο ηνπο γηα ηελ
απφθαζε απηή ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν:
«Σύληξνθνη θνηηεηέο!... Αο είκαζηε νη άμηνη κειινληηθνί εγέηεο ηεο
δπζηπρηζκέλεο καο Βνπιγαξίαο, ηνπ ηπξαλληζκέλνπ καο ιανύ, ν νπνίνο ζηελάδεη
ππό ηελ θαηαπίεζε ησλ γηώλ ηνπ, νη νπνίνη εκπαίδνπλ ηηο πςειόηεξεο αμίεο ηνπ.
Αο ηνπ δείμνπκε λα θαηαιάβεη όηη εκείο δελ είκαζηε εξπεηά πνπ ζέξλνληαη θαη όηη
δελ εγθσκηάδνπκε θάπνηνλ βξώκηθν βσκό. Αο θηίζνπκε ζηε Σρνιή καο εθείλε ηελ
ειεπζεξία, εθείλε ηελ αλεμαξηεζία, εθείλε ηελ αλνρή ησλ δηαθνξεηηθώλ
απόςεσλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε αληίζηνηρεο ζρνιέο ηεο Γύζεο».5
Σα γεγνλφηα απηά, θαηά ηνλ Βνχιγαξν ηζηνξηθφ, Μηραήι Αξλανχησθ,
απνηεινχλ ηνλ πξνάγγειν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κξίζεο ηνπ 1907.

4
P. Zared (επηκέιεηα έθδνζεο), Sto godini Bâlgarska Akademija na Naukite, 1869-1969 (Δθαηό ρξόληα
Βνπιγαξηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ 1869-1979), tom 1, Sofija 1969, ζ. VII.
5

Svobodno Slovo, 13.02.1894.
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Μηα έιινγε δηαπίζησζε, δεδνκέλνπ φηη ην θαζεζηψο ηνπ 1907 δελ
δηέθεξε απφ απηφ ηνπ 1894, θαζψο θαηά ηελ πεξίνδν 1903-1907, είρε
επαλαθεξζεί ην θαζεζηψο επηιεθηηθήο δηθηαηνξίαο ηνπ ηέθαλ ηακπνπιψθ.
Αλαιπηηθφηεξα, ν ηακπνπιψθ, ηηο πξαθηηθέο ηνπ νπνίνπ πηνζέηεζαλ νη
θπβεξλήζεηο ηνπ 1903 θαη 1906-1907, είρε αλαδεηρηεί ζηηο ηάμεηο ηνπ ΛατθνΦηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο, ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηε δηάζπαζε ηνπ
Φηιειεπζέξνπ Κφκκαηνο ιφγσ ησλ αλαηαξάμεσλ ησλ εηψλ 1885-1887. Μεηά,
δειαδή, ηελ πξνζάξηεζε ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο ζηε βνπιγαξηθή Ζγεκνλία,
ηνλ ζεξβνβνπιγαξηθφ πφιεκν θαη ην δηραζκφ ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ζε
ξσζφθηινπο θαη ξσζφθνβνπο, εμειίμεηο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εγεηηθέο
θηινδνμίεο ησλ ζηειερψλ ηνπ Φηιειεπζέξνπ Κφκκαηνο, επέθεξαλ ηνλ
θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ. Έηζη, ν ηακπνπιψθ θαηφξζσζε λα θαηαιάβεη ηελ εγεζία
ελφο ηκήκαηφο ηνπ, ηνπ Λατθν-Φηιειεπζέξνπ, θαη ην 1887 ζρεκάηηζε
θπβέξλεζε. Σν θπβεξλφλ θφκκα, θαηάθεξε λα επηβάιιεη ηελ παξνπζία ηνπ κε
βίαην ηξφπν θαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ εζληθψλ εθινγψλ κε ηξνκνθξαηηθά κέζα.
Σαπηφρξνλα, κε αλάινγα κέζα, αληηκεηψπηζε ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο
θαη κε ηελ ςήθηζε λνκνζρεδίσλ επλντθψλ πξνο απηφ, λνκηκνπνίεζε ηνλ αγψλα
ελαληίνλ ηνπο θαη εδξαίσζε ηελ εμνπζία ηνπ. Με λφκνπο ηνπ θξάηνπο, επίζεο,
πεξηνξίζηεθε ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, άξα θαη ε θσλή ηεο αληηπνιίηεπζεο,
δηεπξχλζεθε ε εθινγηθή πεξηθέξεηα ψζηε λα απαηηνχληαη νη δηπιάζηεο ςήθνη γηα
ηελ εθινγή ελφο βνπιεπηή θαη παξαηάζεθε ε ζεηεία ζηε βνπιή θαηά δχν έηε.
Αλ θαη ν ηακπνπιψθ, ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη
εθζπγρξφληζε ηηο δνκέο ηεο, νη επηηπρίεο ηνπ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, επηζθηάδνληαλ
απφ ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζήο ηνπ.6
Σν απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο ελνρινχζε ηε βνπιγαξηθή δηαλφεζε θαη,
ηδηαίηεξα, ηνπο ζπνπδαζηέο, νη νπνίνη κε θάζε επθαηξία εθδήισλαλ ηελ
αληίπξαμή ηνπο είηε κε ηε δεκνζίεπζε άξζξσλ ζηα έληππα κέζα, είηε κε ηελ
νξγάλσζε δηαδειψζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε βνπιγαξνκαθεδνληθά θνκηηάηα.
Παξάιιεια, νη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φθηαο δελ έκεηλαλ ακέηνρνη θαη
φζνη δεκνζίσο εμέθξαδαλ ηελ αληίζεζή ηνπο, αληηκεηψπηδαλ ηελ παχζε ηνπο
απφ ηα θαζήθνληά ηνπο. Δχινγα, ζπλεπψο, ε επαλαθνξά ησλ ζηακπνπισθηθψλ
πξαθηηθψλ ηελ πεξίνδν 1903-1907, δπζαξέζηεζε ηελ παλεπηζηεκηαθή
θνηλφηεηα, ε νπνία εθνδηαζκέλε κε θηιειεχζεξα ηδεψδε, εθιάκβαλε ηνλ
ζηακπνπισθηζκφ σο νπηζζνδξφκεζε.
6
M. Kajmakamova – P. Mitev – M. Lalkov – L. Ognjanov, Istorija na Bâlgarija (Ηζηνξία ηεο
Βνπιγαξίαο), Sofjia 2007, ζ. 219-224· M. Arnaudov, Istorija na Sofiskija Universitet “Sv. Kliment
Ohridski”, prez pârvoto mu polustoletie 1888-1938 (Ηζηνξία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σόθηαο “Sv. Kliment
Ohridski”, θαηά ην πξώην κηζό ηνπ αηώλα 1888-1938), Sofija 2008, ζ. 65-67, 70-75, 78-88, 113-131, 138141, 149-152.
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Απνηέιεζκα ηεο αληηζηακπνπισθηθήο ηάζεο ησλ θνηηεηψλ απνηέιεζαλ θαη
ηα γεγνλφηα ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1897. Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ δεκνθηινχο θαη κε
αληηθπβεξλεηηθή δξάζε ζπγγξαθέα Αιέθν Κσλζηαληίλσθ, δηαζεκφηεξν έξγν
ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν «Μπάη Γθάλν» πνπ ζπληζηά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο
βαιθαληθήο γξακκαηείαο, ην θαζεγεηηθφ ζψκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φθηαο
απεθάζηζε ηελ θήξπμε ηξηήκεξνπ πέλζνπο. κσο, ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε
απηή δελ ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηελ δηαθνπή ησλ αθαδεκατθψλ παξαδφζεσλ,
νδήγεζε ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ απνρή απφ
ηηο δηαιέμεηο. Δπξφθεηην γηα κία πξάμε πξσηφγλσξε ζηελ ηζηνξία ηνπ
Δπηζηεκνληθνχ Ηδξχκαηνο θαη νη δηδάζθνληεο ηνπ αληέδξαζαλ κε ηελ επηβνιή
βξαρχβηαο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ηελ απνβνιή ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηα γεγνλφηα. Δληνχηνηο, νη απνθάζεηο απηέο είραλ ηα αληίζεηα
απφ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Οη θνηηεηέο φρη κφλν δελ αλαδηπιψζεθαλ,
αιιά κε ζεηξά αηηήζεψλ ηνπο δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηα κέηξα θαη απαίηεζαλ λα
ηνπο παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηνπ
Ηδξχκαηνο. Σαπηφρξνλα, επηθξηηηθά θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο δεκνζηεχκαηα
θαηέθιπζαλ ηα θχιια ησλ βνπιγαξηθψλ εθεκεξίδσλ. Ο αλαβξαζκφο
επηθξάηεζε δχν κήλεο. Σειηθά, ην παλεπηζηεκηαθφ πξνζσπηθφ ιακβάλνληαο
ππφςε ην φηη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ζπκκεηείρε ε ζπληξηπηηθή κεξίδα ηεο
θνηηεηηψζαο λενιαίαο θαη ην φηη νη εμειίμεηο απηέο είραλ αξλεηηθφ απφερν ζηελ
θνηλή γλψκε, πξνρψξεζε ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ,
επηηξέπνληαο ζην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ λα επηζηξέςνπλ ζηα θαζήθνληά
ηνπο.
Σν 1905 θαζεγεηέο θαη ζπνπδαζηέο ήξζαλ εθ λένπ ζε αληηπαξάζεζε κε
αθνξκή ηελ έθδνζε ηνπ «θαλνληζκνύ γηα ηελ πεηζαξρία ζην Παλεπηζηήκην», ν
νπνίνο κεηαμχ άιισλ πξνέβιεπε ηελ απαγφξεπζε ζχζηαζεο ζσκαηείσλ απφ
ηνπο θνηηεηέο θαη ηε παξαρψξεζε άδεηαο ζχγθιεζεο κε πνιηηηθνχ ραξαθηήξα
ζπζθέςεσλ ζε απηνχο κφλν απφ ηνλ πξχηαλε ή ηνλ θνζκήηνξα ηνπ ηκήκαηφο
ηνπο. Μεηά απφ αληηδξάζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ην Ίδξπκα θιείλεη γηα δεχηεξε
θνξά ζηε ζχληνκε πνξεία ηνπ. Άκεζα, ην δηδαθηηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
πξνρψξεζε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί
ε εξεκία ζην Παλεπηζηήκην.7 Σα πξναλαθεξζέληα πεξηζηαηηθά θαηαδεηθλχνπλ
ην φηη νη δεζκνί ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο δελ
ήηαλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν. Ζ απνπζία δηαιφγνπ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ κεηαμχ
ηνπο ζρέζεσλ ζηα ζηελά πιαίζηα ησλ αθαδεκατθψλ παξαδφζεσλ, είρε νδεγήζεη
ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο ηππηθήο θαη φρη νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο. Καηάζηαζε
πνπ ζα αλαηξαπεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κξίζεο. Πξηλ, φκσο,
7

M. Arnaudov, ό.π., ζ. 165-176, 242-257.
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πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Εεηήκαηνο, ηδηαίηεξε
κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηνλ «λόκν γηα ην Παλεπηζηήκην» ηνπ 1904, ν νπνίνο
θαηαξγήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Εεηήκαηνο.
Ο «λόκνο γηα ην Παλεπηζηήκην», ινηπφλ, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηαηί
πξνέβιεπε ηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζην Αλψηαην Δπηζηεκνληθφ Ίδξπκα.
χκθσλα κε ην άξζξν 20, ηα ππνςήθηα γηα θαζεγεηέο θαη πθεγεηέο πξφζσπα,
ζα επηιέγνληαλ, πιένλ, απφ ην αθαδεκατθφ ζπκβνχιην ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
γη’ απηφλ ην ζθνπφ εηήζηεο ζπλειεχζεηο ηνπ θαη ν δηνξηζκφο ηνπο ζα
επηθπξσλφηαλ θαη ηππηθά, θαηφπηλ, κε εγεκνληθφ δηάηαγκα θαη ηελ παξνπζία
ηνπ ππνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο. Ζ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία πξνβιεπφηαλ θαη
γηα ηελ απφιπζή ηνπο (άξζξν 37), κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαζεγεηήο
ζπκπιήξσλε 35 ρξφληα ππεξεζίαο, ηφηε ην ππνπξγείν είρε ην δηθαίσκα λα
δηαηάμεη ex officio ηελ απφιπζή ηνπ θαη ηε ρνξήγεζε ζπληάμεσο (άξζξν 39).
Απφ ηηο ινηπέο δηαηάμεηο μερσξίδεη ε δηάθξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε
θαζεγεηέο (ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο), πθεγεηέο θαη ιέθηνξεο θαη ε κέξηκλα γηα
ηνπο θαζεγεηέο πνπ κεηαπήδεζαλ ζην Παλεπηζηήκην απφ άιιε δεκφζηα
ππεξεζία, λα επηζηξέθνπλ ζηελ πξνεγνχκελή ηνπο ζέζε ζε πεξίπησζε
απφιπζήο ηνπο.8
Σξία ρξφληα κεηά ηελ παξαρψξεζε ηεο επηζπκεηήο απηνλνκίαο μεζπά ε
Παλεπηζηεκηαθή Κξίζε, αθνξκή ηεο νπνίαο απνηέιεζε κία δηαδήισζε. ηηο 3
Ηαλνπαξίνπ 1907, ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ιακπξψλ εγθαηλίσλ ηνπ λένπ
θηεξίνπ ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ «Ηβάλ Βάδσθ» νκάδα ζπνπδαζηψλ καδί κε
απινχο πνιίηεο απνδνθίκαζε κε ζθπξίγκαηα θαη ζπλζήκαηα ηνπο πςεινχο
πξνζθεθιεκέλνπο (αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ππήξραλ θαη πξέζβεηο μέλσλ
θξαηψλ) θαη έξημε ελαληίνλ ηνπο, αιιά θαη θαηά ησλ απιηθψλ ακαμψλ ρηφλη,
πέηξεο θαη άιια αληηθείκελα. Ζ δηαδήισζε αηθληδίαζε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, νη
νπνίεο θαηφξζσζαλ έπεηηα απφ αξθεηή ψξα λα επαλαθέξνπλ ηελ ηάμε θαη λα
εμαζθαιίζνπλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζηαζεο, ηελ αζθαιή κεηάβαζε
ηνπ εγεκφλα Φεξδηλάλδνπ ζηα αλάθηνξα, δίρσο φκσο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
ζπιιήςεηο. Ο θπβεξλεηηθφο ηχπνο απέδσζε ηα γεγνλφηα ζηνλ απιηθφ
ραξαθηήξα ησλ εγθαηλίσλ θαη ζηελ πνιηηηθή αλσξηκφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ,
ππαίηηνη ηεο νπνίαο θαηά απηφλ ήηαλ νη ίδηνη νη θαζεγεηέο. Αληίζεηα, νη
αληηθπβεξλεηηθέο εθεκεξίδεο έθξηλαλ φηη ήηαλ απφξξνηα ηεο ιατθήο
δπζαξέζθεηαο πξνο ην πξνζσπηθφ θαζεζηψο ηνπ εγεκφλα θαη ηελ
ζηακπνπισθηθή θπβέξλεζε ηνπ Γεκήηαξ Πεηθψθ.9
8

M. Arnaudov, Απηόζη ζ. 202-238.

Balkanska tribuna, 05.01.1907· Bâlgarija, 05.01.1907· Nov Vek, 05/18.01/1907, 08/21.01.1907,
10/23.01.1907, 12/25.01.1907· Rabotnicheski vestnik, 10.01.1907.
9
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Αλαπφδξαζηα, ε δηαδήισζε απηή ζπλδέεηαη κε ην ζπνπδαζηηθφ θίλεκα. Οη
θνηηεηέο είραλ ελεξγφ πνιηηηθή δξάζε, είραλ δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηνπο
ζπιιφγνπο (ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ: ν θνηηεηηθφο ζχιινγνο
«Δκπξόο», ν Σνζηαιηζηηθόο-δεκνθξαηηθόο ζύιινγνο, ε Φνηηεηηθή Λέζρε θαη ν
Δπαλαζηαηηθόο Σνζηαιηζηηθόο-δεκνθξαηηθόο ζύιινγνο) θαη είραλ εληαρζεί ζε
πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ιέζρεο. Αθφκε, δηαηεξνχζαλ θηιηθνχο δεζκνχο κε
Ρψζνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο θαη παξαθνινπζνχζαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηηο
πνιηηηθνθνηλσληθέο δηεξγαζίεο ηεο Ρσζίαο. Απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο
γίλεηαη επθφισο αληηιεπηφ φηη θηιειεχζεξεο θαη ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο είραλ
δηαδνζεί ζηνπο ζπνπδαζηηθνχο θχθινπο πνπ κε θάζε αθνξκή ηηο δηαθήξπηηαλ.
Με θάζε αθνξκή εμέθξαδαλ επίζεο ηελ αληίζεζή ηνπο πξνο ηε γξαθεηνθξαηηθή,
αζηπλνκνθξαηηθή θαη εγεκνλνθεληξηθή ινγηθή δηνίθεζεο.10
Δπξχηεξα, ε πεξίνδνο 1903-1907 έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο Βνχιγαξνπο
ηζηνξηθνχο σο ε «δεύηεξε ζηακπνπισθηθή πεξίνδνο» εμαηηίαο ηνπ δηθηαηνξηθνχ
ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ Λατθν-Φηιειεπζέξνπ Κφκκαηνο θαη νη δηαδειψζεηο,
φρη κφλν ησλ ζπνπδαζηψλ, ήηαλ ζπρλφ θαηλφκελν. Ωζηφζν, ε δηαδήισζε ηεο
3εο Ηαλνπαξίνπ δηέθεξε απφ ηηο ππφινηπεο ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπγθπξίαο
(ηα εγθαίληα ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη ε παξνπζία ηνπ εγεκφλα θαη άιισλ
πςειψλ πξνζθεθιεκέλσλ – Βνχιγαξσλ θαη μέλσλ – ζε απηά) θαη ησλ
γεγνλφησλ πνπ ηελ αθνινχζεζαλ. Σηο ζηακπνπισθηθέο κεζφδνπο άζθεζεο ηεο
εμνπζίαο, επαλέθεξε ν Ράηζν Πεηξψθ (1903-1906), ν νπνίνο θαηφξζσζε λα
εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ εζληθή νηθνλνκία εληνχηνηο νη απηαξρηθέο
θπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο ηνπ, ε δηελέξγεηα ησλ εζληθψλ εθινγψλ ππφ θαζεζηψο
ηξνκνθξαηίαο, ε ρξήζε βίαησλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληηθξνλνχλησλ
θαη ε πξνψζεζε επλντθψλ πξνο ην θφκκα ηνπ ςεθηζκάησλ, ακαχξσλαλ ηηο
επηηπρίεο ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφλ. Με άιια ιφγηα, ππήξρε αζπκθσλία αλάκεζα
ζην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ κνληέιν δηνίθεζεο. Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο
νηθνλνκίαο, δειαδή, δελ ζπκπνξεπφηαλ κε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε.
Παξ’ φια απηά ππήξρε κηα ζρεηηθή ειεπζεξία ηνπ αληηπνιηηεπηηθνχ ηχπνπ ηελ
νπνία, φκσο, δελ αλέρηεθε ν δηάδνρφο ηνπο Γεκήηαξ Πεηθψθ (1906-1907) πνπ
απνζηξεθφηαλ θάζε αληηδπλαζηηθή θαη αληηθπβεξλεηηθή εθδήισζε,
δηαδειψζεηο θαη απεξγίεο θαη κε θάζε κέζν πξνζπαζνχζε λα ηηο
θαηαζηξαηεγήζεη θαη πνπ θαη ν ίδηνο αμηνπνίεζε ηηο ζηακπνπισθηθέο πξαθηηθέο
θαηά ηε ζεηεία ηνπ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο ησλ
αληηθπβεξλεηηθψλ έληππσλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο, είρε ζπζηήζεη ζπκκνξίεο, νη
10
R. Crampton, Bulgaria 1878-1918. A history, New York 1983, ζ. 295-301· D. Warnes, Chronicle of
the Russian Tsars. The Reign – by – reign Record of the Rulers of the Imperial Russia, London 1999, ζ.
195-217· M. Arnaudov, ό.π., ζ. 246-247.
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νπνίεο δηαζθάιηδαλ κε ηξνκνθξαηηθνχο ηξφπνπο ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ.11
Σελ έληνλε δπζαξέζθεηα ησλ Βνχιγαξσλ πνιηηψλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη
ησλ ζπνπδαζηψλ πξνθαινχζε θαη ην πξνζσπηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν είρε
επηβάιεη ν Φεξδηλάλδνο ήδε απφ ην 1896, κεηά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο εγεκφλα
ηεο Βνπιγαξίαο απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ηε Ρσζία θαη ηηο ππφινηπεο
Μεγάιεο Γπλάκεηο. Ο εγεκφλαο Φεξδηλάλδνο απφ ζπκβνιηθή θηγνχξα ηεο
πνιηηηθήο δσήο εμειίρζεθε ζε απφιπην άξρνληα (1896-1918). ηε δηάξθεηα ησλ
εηψλ απηψλ ζπγθέληξσλε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο ζην πξφζσπφ ηνπ
(κε απνθνξχθσκα ην 1911, φηαλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
ζπληάγκαηνο απέθηεζε ην δηθαίσκα λα ζπλάπηεη απηνβνχισο κπζηηθέο
ζπκθσλίεο κε μέλεο ρψξεο) θαη δηφξηδε θαη έπαπε θπβεξλήζεηο θαηά ην δνθνχλ.
Δλδεηθηηθφ πάλσ ζε απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 1899 θαη 1913
έρνπκε ηελ ελαιιαγή 17 θπβεξλεηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ζπλέπεηα ηεο νπνίαο ήηαλ
ε αζηαζήο πνιηηηθή δσή. Παξάιιεια, ν Φεξδηλάλδνο ππνθηλνχζε ηε δηάζπαζε
θαη πεξηζσξηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, κε απνηέιεζκα ε Βνπιγαξία
πνιχ ζχληνκα λα γίλεη ε βαιθαληθή ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο θνκκαηηθέο
νξγαλψζεηο. πλνιηθά, 12 θφκκαηα έδξαζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1885-1918, ε
πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δελ δηέζεηε ζαθέο πνιηηηθφ πξφγξακκα θαη δελ είρε
απήρεζε ζηελ θνηλσλία. Έηζη, ήηαλ εχθνιν γηα ηνλ εγεκφλα λα αλαδεηρζεί ζηνλ
κνλαδηθφ ξπζκηζηή ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Έλα
ηειεπηαίν γλψξηζκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ ήηαλ ε αλάζεζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Πνιέκνπ θαη ησλ δηπισκαηηθψλ ζέζεσλ
απνθιεηζηηθά ζε εθιεθηνχο ηνπ.12
ηα αίηηα πξφθιεζεο ηεο δπζαξέζθεηαο ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο πξνο
ηελ εγεζία ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ αθφκε: ε αδπλακία ηεο ηειεπηαίαο λα
πινπνηήζεη ηνπο ππνζρεζέληεο εζληθνχο ζηφρνπο, αιιά θαη λα αμηνπνηήζεη πξνο
φθεινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηελ θιεξνλνκηά ηνπ Δβιφγθη Γθενξγθίεθ.13 κσο,
11
Ž. Popov, «Narodnoliberalnata Partija i dâržavnite institucii (1903-1908 g.) (Σν Λατθν-Φηιειεχζεξν
Κφκκα θαη νη θξαηηθνί ζεζκνί (1903-1908))», Dokladi na tretija Kongres na Bâlgarkoto Istorichesko
Družestvo, 3-5 Oktomvri 1981, tom 3 (Πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ ζπλεδξίνπ ηεο Βνπιγαξηθήο Ηζηνξηθήο
Δηαηξείαο, 3-5 Οθησβξίνπ 1981, 3νο ηόκνο), Sofija 1983, ζ. 59-66· M. Kumanov, Politicheski partii
organizacii i dviženija i tehnite lideri, 1879-1949 (Πνιηηηθέο θνκκαηηθέο νξγαλώζεηο θαη θηλήκαηα ζηε
Βνπιγαξία θαη νη εγέηεο ηνπο, 1879-1949), Sofija 1991, ζ. 14-20.
12
A. Pantev, L. Spasov, Istorija na tretata Bâlgarska Dâržava, 1878-1944 g. (Ηζηνξία ηνπ ηξίηνπ
Βνπιγαξηθνύ Κξάηνπο), Sofija 1993, ζ. 161-162.
13
Γηα ηα δεηήκαηα απηά βι. ελδεηθηηθά: L. Panajotov, «Bâlgarskijat Nacionalen Vâpros sled
Berlinskija kongres (Σν βνπιγαξηθφ εζληθφ δήηεκα κεηά ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ)», Dokladi na tretija
Kongres na Bâlgarkoto Istorichesko Družestvo, 3-5 Oktomvri 1981, tom 3 (Πξαθηηθά ηνπ ηξίηνπ
ζπλεδξίνπ ηεο Βνπιγαξηθήο Ηζηνξηθήο Δηαηξείαο, 3-5 Οθησβξίνπ 1981, 3νο ηόκνο), Sofija 1983, ζ. 336341· I. Ilchev, V. Kolev, E. Kalinova, I. Baeva, T. Todorova, University of Sofia St. Kliment Ohridski, the
First 120 Years, Sofia 2008, ζ. 63-66.
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ην γεγνλφο πνπ είρε ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ εθηξάρπλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ
πνιηηηθνχ θφζκνπ κε ηνλ αθαδεκατθφ ήηαλ ε ζηήξημε ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηνπο
απεξγνχο ησλ ζηδεξνδξφκσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο 13/26 Γεθεκβξίνπ 1906 νη
ζηδεξνδξνκηθνί θαη νη κεηαιισξχρνη μεθίλεζαλ απεξγία δηαξθείαο, κεηά απφ
ηελ άξλεζε ηεο θπβέξλεζεο Πεηθψθ λα πξνρσξήζεη ζε κηα γελλαηφηεξε
αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπο. Σα αηηήκαηά ηνπο γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο
θαη γηα πςειφηεξνπο κηζζνχο ηα είραλ ππνβάιεη ήδε απφ ην 1904. Ο
πξσζππνπξγφο έρνληαο πξνβιέςεη ηηο πξνζέζεηο ησλ ππαιιήισλ, ηδηαίηεξα κεηά
απφ κία καδηθή δηαδήισζή ηνπο έμσ απφ ηελ βνπιγαξηθή Δζληθή Βνπιή, ζηελ
νπνία θαηά ηηο πεγέο έιαβαλ κέξνο 1.500 άηνκα, είρε πξνρσξήζεη ζηελ
αλαζεψξεζε ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, κε ηελ νπνία θαηαζηξαηεγνχζε ην δηθαίσκα
ηνπο λα απεξγνχλ πξνβιέπνληαο σο πνηλή αθφκα θαη ηελ απφιπζή ηνπο. Με ηελ
έλαξμε ηεο απεξγίαο, ε νπνία δηήξθεζε 42 εκέξεο, ν Πεηθψθ επερείξεζε κε ηε
ιήςε απζηεξψλ κέηξσλ λα ηελ ειέγμεη. Σαπηφρξνλα, θαηά ηηο πξψηεο κέξεο ε
ζηδεξνδξνκηθή ζπγθνηλσλία είρε δηαθνπεί εληειψο θαη ε θπβέξλεζε
πξνζπάζεζε λα ηελ απνθαηαζηήζεη παξαδίδνληαο ηνλ έιεγρν ησλ
ζηδεξνδξφκσλ ζηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο, εληνχηνηο δελ θαηφξζσζε λα ηελ
απνθαηαζηήζεη πιήξσο, κε απφηνθν λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ηφζν ζηηο
επηβαηηθέο, φζν θαη ζηηο εκπνξηθέο γξακκέο. Δπηπξφζζεηα, μέλεο εηαηξείεο, νη
νπνίεο είραλ θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα επί ησλ βνπιγαξηθψλ
ζηδεξνδξφκσλ αζθνχζαλ πηέζεηο κέζσ ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο ζηνλ εγεκφλα λα
ιχζεη ηελ απεξγία. Αθφκε, ν ηχπνο ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ζεηξά δεκνζηεπκάησλ
ηνπ ζηήξηδε ηνλ αγψλα ησλ απεξγψλ θαη θνηηεηηθνί θχθινη είραλ εθθξάζεη
δεκνζίσο ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Ο θπβεξλεηηθφο ηχπνο απφ ηελ άιιε
ππνζηήξηδε φηη ππνθηλεηέο θαη εζηθνί απηνπξγνί ηεο απεξγίαο ήηαλ ν θαζεγεηήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ηβάλ Φαληέλρερη θαη ν πξχηαλεο ηέθαλ Κηξψθ,14 κέιε θαη
νη δχν ηνπ Ρηδνζπαζηηθνχ-Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο.15 Γεληθφηεξα, νη Πεηθψθ
θαη Φεξδηλάλδνο δπζαλαζρεηνχζαλ κε ηηο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεξίδαο
ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ. Έηζη, ε θνηηεηηθή δηαδήισζε, ε νπνία
Balkanska tribuna, 24.12.1906· Mir, 26.12.1906· Nov Vek, 21.12.1906/03.01.1907, 08/21.01.1907·
E. Statelova, S. Grancharov, Istorija na nova Bâlgarija 1878-1944 (Ηζηνξία ηεο λέαο Βνπιγαξίαο), tom III,
Sofija 1999, ζ. 204-206.
14

15
Σν Ρηδνζπαζηηθφ-Γεκνθξαηηθφ Κφκκα δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ησλ εηψλ 1905-1906 απφ ηέσο κέιε
ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Οη επηθεθαιείο ηνπ Ρηδνζπαζηηθνχ-Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ήηαλ νη Ν.
Σζαλψθ θαη Σ. Βιάηθσθ. Ζ ηδενινγηθή ηνπ βάζε ήηαλ ν ζνζηαιηζκφο. Σν 1908, κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο
αλεμαξηεζίαο ηεο Βνπιγαξίαο, ελαληηψζεθε ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ Φεξδηλάλδνπ σο βαζηιηά, κε
επηζπκψληαο ηελ εδξαίσζε κνλαξρηθνχ θαζεζηψηνο ζηε ρψξα. Σέινο, επίζεκε εθεκεξίδα ηνπ θφκκαηνο
ήηαλ ε Dimokrat γηα πέληε ρξφληα (1905-1910). H. Stefanov, «Bâlgarskata Radikalna Partija (Σν
Βνπιγαξηθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα)», Pârvi Meždunaroden Kongres po Bâlgaristika, Sofija, 23 maj – 3
iuni 1981 g.(Πξώην Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηα Βνπιγαξηθά δεηήκαηα, Σόθηα, 23 Μαΐνπ – 3 Ηνπλίνπ 1981),
ζ. 248-263.
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ζπληειέζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ηελ νπνία
νξηζκέλνη κειεηεηέο ηε ζεσξνχλ παξεπφκελφ ηεο (ν ηζηνξηθφο Πέλεθ, γηα
παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη φηη ζηα γεγνλφηα κπξνζηά ζην Δζληθφ Θέαηξν
ζπκκεηείραλ θαη απεξγνί ησλ ζηδεξνδξφκσλ),16 ηνπο έδσζε ηνλ απνρξψληα
ιφγν γηα ηελ επέκβαζή ηνπο ζηε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε
δπλαηφηεηα λα ηξνρνδξνκήζνπλ ηελ νξγάλσζε ελφο λένπ. Έηζη, ζηηο 5
Ηαλνπαξίνπ 1907 δεκνζηεχηεθε ε πξψηε απφ ζεηξά ζηακπνπισθηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ πξνο ην Παλεπηζηήκην πξάμε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο:
«Δκείο Φεξδηλάλδε Η […] απνθαζίδνπκε:
Η. Να θιείζνπκε ην Παλεπηζηήκην γηα κηα πεξίνδν 6 κελώλ από ζήκεξα.
ΗΗ. Να απνιύζνπκε όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζώο θαη
ηνπο πθεγεηέο θαη ηνπο ιέθηνξεο.
ΗΗΗ. Τν παξόλ δηάηαγκα λα επηδνζεί ζηελ Δζληθή Βνπιή, γηα λα εγθξηζεί ζηελ
ησξηλή ηεο ζύλνδν. […]».17
Σελ αλαθνίλσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ αθνινχζεζε ζεηξά λέσλ
θαη καδηθφηεξσλ αληηθπβεξλεηηθψλ θαη αληηεγεκνληθψλ δηαδειψζεσλ, ηφζν ζηε
φθηα, φζν θαη ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ θνηηεηέο,
θνηηήηξηεο, θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη δπζαξεζηεκέλνπο πνιίηεο.
Σνηνπηνηξφπσο, ηα ζεκάδηα ηεο επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θξίζεο έγηλαλ
πεξηζζφηεξν αληηιεπηά κε ην Παλεπηζηεκηαθφ Εήηεκα λα απνηειεί κία
έθθαλζή ηεο. Ο Πεηθψθ πξνρψξεζε ζηελ επηβνιή αζηπλνκνθξαηίαο θαη
ζηξαηνθξαηίαο, ε νπνία δελ κείσζε ηελ έληαζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπιιαιεηεξίσλ, ηα νπνία ζπλερίζηεθαλ γηα έλα κήλα πεξίπνπ θαη ζηε δηάξθεηα
ησλ νπνίσλ αξθεηνί πνιίηεο ηξαπκαηίζηεθαλ θαη εθαηνληάδεο άιινη
ζπλειήθζεζαλ. Μεηαμχ ησλ ζπιιεθζέλησλ ήηαλ θαη 465 ζπνπδαζηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη αξρηθά θπιαθίζηεθαλ θαη θαηφπηλ ππνρξεψζεθαλ
ζηελ άκεζε θαηάηαμή ηνπο ζην ζηξαηφ πξνο ζσθξνληζκφ. Παξάιιεια, φζα
κέιε ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο θαηάγνληαλ απφ επαξρηαθέο πεξηνρέο
ππνρξεψζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα επηζηξέςνπλ ζηηο παηξηθέο εζηίεο ηνπο. Ζ
θαηαδίσμε ησλ θνηηεηψλ είρε σο άκεζε ζπλέπεηα πνιινί απφ απηνχο λα
απνθαζίζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ, θπξίσο ζε απηά ηεο εξβίαο θαη ηεο Κξναηίαο.18 χκθσλα, ινηπφλ,
16
P. Penev, Istorija na bâlgarskija dramaticheski teatâr (Ηζηνξία ηνπ βνπιγαξηθνύ δξακαηηθνύ
ζεάηξνπ), Sofija 1975, ζ. 308.
17

Dâržaven vestnik, 05.01.1907.

18

Dimokrat, 10.01.1907· Nov Vek, 10/23.01.1907· Den, 20.01.1907.
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κε ηνλ ζεξβηθφ ηχπν κέρξη ηα ηέιε ηνπ Φεβξνπαξίνπ είραλ εγγξαθεί ζην
Παλεπηζηήκην Βειηγξαδίνπ 190 ζπνπδαζηέο απφ ηε φθηα.19
Οη θαζεγεηέο δελ έκεηλαλ ακέηνρνη ζηηο εμειίμεηο απηέο. Με ζρεηηθφ
ςήθηζκα θαη ηε δεκνζίεπζε άξζξνπ ζηνλ βνπιγαξηθφ ηχπν δηακαξηπξήζεθαλ
γηα ηα κέηξα θαη θαηήγγεηιαλ ηε κε λνκηκφηεηά ηνπο θαζψο ζπληζηνχζαλ
παξαβίαζε ηνπ λφκνπ ηνπ 1904 γηα ηελ δηνηθεηηθή απηνλνκία ηνπ Ηδξχκαηνο.20
Απφ ηελ άιιε, ε θπβέξλεζε απαληνχζε ζην ηέσο θαζεγεηηθφ πξνζσπηθφ κέζσ
ηνπ επηζήκνπ νξγάλνπ ηεο ππνζηεξίδνληαο κεηαμχ άιισλ φηη ηα κέηξα ήηαλ
απαξαίηεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ εγεκφλα θαη ηνλ έιεγρν ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο πνπ εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλα θνκκαηηθά
ζπκθέξνληα.21 Σέινο, πξνρψξεζε ζηε ιήςε λέσλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην
Παλεπηζηήκην, εδξαηψλνληαο έηζη ηελ παξνπζία ηεο ζε απηφ. ηε ζπλεδξίαζε
ηεο Δζληθήο Βνπιήο ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 1907, ινηπφλ, θαηαξγήζεθε ε
παλεπηζηεκηαθή απηνλνκία θαη αθαηξέζεθε απφ ην αθαδεκατθφ ζπκβνχιην ην
δηθαίσκα λα πξνηείλεη ηνπο ππνςεθίνπο γηα δηνξηζκφ ή απφιπζε θαζεγεηέο.
Πιένλ, ν εθάζηνηε ππνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο έθεξε ηελ επζχλε πξφζιεςεο
θαη παχζεο πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο πεηζαξρηθήο
ηηκσξίαο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ηπρφλ παξάπησκά ηνπο. Σέινο, αλαθιήζεθε ην
δηθαίσκα θνίηεζεο ζηηο γπλαίθεο, απμήζεθαλ ηα δίδαθηξα ζπνπδψλ (ξπζκίζεηο
πνπ έπιεμαλ εθαηνληάδεο βνπιγαξηθέο νηθνγέλεηεο) θαη απαγνξεχηεθε ε
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε είδνπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο.22
κσο, ε Βνπιγαξία είρε ήδε εηζέιζεη ζην δξφκν κηαο
θνηλσληθνπνιηηηθήο θξίζεο δίρσο επηζηξνθή. Ζ αληηπνιίηεπζε αμηνπνίεζε ην
Παλεπηζηεκηαθφ Εήηεκα σο έλα επηπιένλ επηρείξεκά ηεο θαηά ησλ
ηακπνπισθηθψλ θαη ζπλέρηζε κε ακείσηε έληαζε ηελ δηελέξγεηα
ζπιιαιεηεξίσλ. Ζ δξάζε ηεο εληαηηθνπνηήζεθε κεηά θαη απφ ηε ζχζηαζε ηεο
Παηξησηηθήο Σπκκαρίαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπλαζπηζκνχ πέληε θνκκάησλ
αλεζχρεζε ηδηαίηεξα ην Λατθν-Φηιειεχζεξν Κφκκα θαζψο απέθηεζε έλαλ
ππνινγίζηκν αληίπαιν. Ο Πεηθψθ είρε πξνζπαζήζεη αλεπηηπρψο λα πξνιάβεη
ηελ εμέιημε απηή κε ηελ επηβνιή ινγνθξηζίαο ζηνλ ηχπν θαη ζηα ηαρπδξνκεία.
Απνθνξχθσκα ηεο αλεμέιεγθηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ ίδηνπ ζηηο
27 Φεβξνπαξίνπ 1907 απφ απνιπκέλν ππάιιειν ηξάπεδαο, κεηά απφ εληνιή
19

Politika, 21.02.1907.

Den, 10.01.1907· I. Georgov, «Pogled vârhu razvitieto na universiteta (Γλψκε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ)», Almanah na Sofijskia universitet (Αικαλάθ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σόθηαο), 18881928, (Sofija 1929), ζ. 72.
20

21

Nov Vek, 08/21.01.1907,10/23.01.1907, 12/25.01.1907, 15/28.01.1907, 17/20.01.1907.

Dnevnik (stenografski) na Xlllto obiknoveno Narodno Sâbranie (Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο 13εο
Δζληθήο Βνπιήο), IV PC, 1907, kn.1, ζ. 1710-1822.
22
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ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο.23 Χξέε πξσζππνπξγνχ αλέιαβε ν Γεκήηαξ ηάληζσθ,
αξρηθά, θαη ν Πέηαξ Γθνχληεθ ζηε ζπλέρεηα (ζηηο 3 Μαξηίνπ 1907).
Σαπηφρξνλα, ην ραξηνθπιάθην ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο παξέιαβε ν
Νηθφια Απνζηφισθ. Ζ λέα θπβέξλεζε ζπλέρηζε ηε δηνίθεζε ηεο ρψξαο θαηά ην
πξφηππν ησλ ζηακπνπισθηθψλ κεζφδσλ θαη εγθαηλίαζε ηε δεχηεξε θάζε ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνχ Εεηήκαηνο, θαιψληαο ηνπο ηέσο θαζεγεηέο γηα έλαξμε
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηήκηνπ.24
Δμέιημε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο Κξίζεο ζην
εμσηεξηθφ.
Καηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηεο Κξίζεο, ινηπφλ, ηα γεγνλφηα ηεο
φθηαο απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηνλ μέλν ηχπν. Ξεθηλψληαο κε ηελ Διιάδα,
παξαηεξνχκε φηη νη εθεκεξίδεο θαηέγξαςαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο εμειίμεηο
κέζσ ηειεγξαθεκάησλ θαη αληαπνθξίζεσλ.25 Απφ ηα ειιεληθά δεκνζηεχκαηα,
μερσξίδεη άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Τν Άζηπ ζην νπνίν ν ζπληάθηεο ηνπ εμέθξαδε
ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ πξνο ηνλ Πεηθψθ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθε ηελ Κξίζε,
έπαηλνο δηφινπ ηπραίνο, δηφηη ν Βνχιγαξνο πξσζππνπξγφο αληηπαξαβαιιφηαλ
ζπρλά κε ηνλ κεηξηνπαζή Γεψξγην Θενηφθε, σο παξάδεηγκα πνιηηηθήο αλδξείαο.
Δπηπιένλ, ν αξζξνγξάθνο ππνζηήξημε φηη ην Παλεπηζηεκηαθφ Εήηεκα ήηαλ
θπζηθφ επαθφινπζν, αθνχ «είλαη πεπξσκέλνλ λα ππνθέξνπλ ηα θξάηε από ηε
ζπνπδάδνπζα λενιαίαλ ηνπο»,26 φπσο είρε «ππνθέξεη» θαη ε Διιάδα κφιηο ιίγα
ρξφληα πξηλ κε ηα Οξεζηεηαθά (1903) θαη ηα Δπαγγειηθά (1901). Σέινο, κέζα
απφ ηα ειιεληθά θχιια κπνξνχκε λα απνηππψζνπκε φςεηο ηεο απήρεζεο ηνπ
Εεηήκαηνο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, θαζψο αξθεηά αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ
βξεηαληθέο εθεκεξίδεο, ζηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε νη εληππψζεηο ήηαλ
αξλεηηθέο. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη
αξθεηά αγγιηθά έληππα ραξαθηήξηζαλ ηα γεγνλφηα σο «επαλάζηαζηο
ζνζηαιηζηώλ»27 σο επαθφινπζν ηεο πξφζθαηεο ξσζηθήο. Αο ηνληζζεί ζην
23
Σν Λατθφ Κφκκα ηδξχζεθε ην 1894 απφ ηνλ Κσλζηαληίλ ηνΐισθ. Απφ ην 1903 αζθνχζε έληνλε
θξηηηθή απέλαληη ζηνλ εγεκφλα Φεξδηλάλδν θαη ζηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ Λατθν-Φηιειεπζέξνπ
Κφκκαηνο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1907 καδί κε άιια θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο (ην Πξννδεπηηθφ
Φηιειεχζεξν, ην Γεκνθξαηηθφ, ην Ρηδνζπαζηηθφ Γεκνθξαηηθφ θαη ην Βνπιγαξηθφ Δξγαηηθφ
νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα, επξέσλ ζνζηαιηζηψλ) δεκηνχξγεζε ηνλ αληηθπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ
Παηξησηηθή Σπκκαρία. Σέινο, ε επίζεκε εθεκεξίδα ηνπ θφκκαηνο ήηαλ ε Mir (1894-1918). M.
Kumanov, ό.π., ζ. 28-32.

Ž. Popov, Burnijat život na Dimitâr Petkov (Ζ πνιπηάξαρε δσή ηνπ Γεκήηαξ Πεηθώθ), Sofija 1998,
ζ. 189-194· E. Statelova – S. Grancharov, ό.π., ζ. 207-209.
24

25
Δλδεηθηηθά, βι: Δζηία, 06.01.1907, 08.01.1907, 11.01.1907, 14.01.1907· Δκπξόο, 07.01.1907,
10.01.1907· Νένλ Άζηπ, 10.01.1907· Αθξόπνιηο, 13.01.1907, 24.01.1907, 27.01.1907· Αζήλαη,
15.01.1907, 22.01.1907· Αιήζεηα, 21.01.1907.
26

Τν Άζηπ, 28.01.1907.

27

Αζήλαη, 14.01.1907.
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ζεκείν απηφ φηη ν φξνο «ζνζηαιηζηήο» δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη κε ηε
ζεκεξηλή ηνπ ζεκαζία, αιιά κε ηνλ ηξφπν εξκελείαο θαη απφδνζήο ηνπ απφ
ηνπο Βνχιγαξνπο ηεο επνρήο, δεδνκέλνπ φηη σο «ζνζηαιηζηηθή»
ραξαθηεξηδφηαλ θάζε κνξθήο αληίδξαζε πξνο ην πξνζσπηθφ-εγεκνληθφ θαη
πξνο ην απηαξρηθφ-ζηακπνπισθηθφ θαζεζηψο. Άιισζηε θαη ηα εγρψξηα
θφκκαηα κε ζνζηαιηζηηθή βάζε, αλαγλψξηδαλ ην φηη ε Βαιθαληθή εγεκνλία
ήηαλ πνιηηηθά αλψξηκε θαη αλέηνηκε γηα επαλάζηαζε. Βαζηθφο πξνγξακκαηηθφο
ηνπο ζηφρνο δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαηνδνζηψλ
ηνπ Φεξδηλάλδνπ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο βνπιγαξηθήο θνηλσληθήο δσήο.
Καη’ επέθηαζε θάζε αληηεμνπζηαζηηθή πξάμε εθιακβαλφηαλ απηφρξεκα σο
ζνζηαιηζηηθή. Αλαθνξηθά κε ηελ ιέμε «επαλάζηαζηο», ζίγνπξα ε επηινγή ηεο
απφ ηνπο ζρνιηνγξάθνπο ήηαλ άζηνρε, αθνχ δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν αλαδεηθλχεη ην κέγεζνο ησλ ηαξαρψλ πνπ βίσζε ε
ρψξα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1907.
Πξαγκαηηθφ, φκσο, ελδηαθέξνλ γηα ην βνπιγαξηθφ δήηεκα επέδεημαλ νη
θαζεγεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Εάγθξεκπ θαη ηνπ Βειηγξαδίνπ, φπνπ είραλ
θαηαθχγεη εθαηνληάδεο ζπνπδαζηέο κεηά ηα γεγνλφηα ζην Δζληθφ Θέαηξν.
Μάιηζηα, ηνπο ππνδέρηεθαλ δηα δεησθξαπγψλ θαη ηνπο παξείραλ δηεπθνιχλζεηο
γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα
πξνεγνχκελα εμάκελά ηνπο. Σα θαζεγεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ελ ιφγσ
Δπηζηεκνληθψλ Ηδξπκάησλ θαη θνηηεηηθνί ζχιινγνη απέζηεηιαλ, αθφκε,
πνιπάξηζκα ςεθίζκαηα θαη επηζηνιέο ζπκπαξάζηαζεο, παξαθνινχζεζαλ ηηο
εμειίμεηο κε ακείσην ελδηαθέξνλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Κξίζεο θαη
νξγάλσζαλ πνξείεο ζπκπαξάζηαζεο ζην Βειηγξάδη θαη ην Εάγθξεκπ.28 Ζ ζηάζε
ηνπο απηή ζπζρεηίδεηαη δίρσο ακθηβνιία κε ηελ γηνπγθνζιαβηθή θίλεζε, πνπ
πξνσζνχζαλ δηαλννχκελνη ηεο επνρήο, νη νπνίνη ζην ιπθαπγέο ηνπ 20νχ αηψλα
επεδίσθαλ ηελ εζληθή ελφηεηα φισλ ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ ηεο βαιθαληθήο
ρεξζνλήζνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βνπιγαξηθνχ.
πγθεληξσηηθά, νινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ζηνλ αληίθηππν ηεο
Κξίζεο ζην εμσηεξηθφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε
πνπ εμεηάζακε (ζηελ ηζαξηθή Ρσζία, ηελ Σζερία, ηελ Γεξκαλία, ηελ
Απζηξννπγγαξία, ηελ Διβεηία θαη ηελ Γαιιία) ήηαλ αξλεηηθφο. Σν Εήηεκα
απαζρφιεζε πξσηίζησο Βνχιγαξνπο νκνγελείο θαη ζπνπδαζηέο, φπσο θαη
αιινεζλείο παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο ζιαβηθψλ ζπνπδψλ.29 πσο εχζηνρα
28
Politika, 05.01.1907, 08.01.1907, 09.01.1907, 10.01.1907, 11.01.1907, 18.01.1907, 19.01.1907,
20.01.1907, 21.01.1907, 22.01.1907, 19.06.1907, 10.10.1907.
29
Mir, 01.02.1907· Den, 22.03.1907, 05.04.1907, 08.12.1907· Balkanska tribuna, 29.12.1907,
09.01.1907· P. Mijatev, Iz Arhiva na Konstantin Irechek (Από ην αξρείν ηνπ Κσλζηαληίλ Γίξεηζεθ), tom 1,
Sofija 1959, ζ. 196- 197, 327· M. Radeva, «Universitetskij krizis v Bolgarii (1907-1908) i ego otraženie v
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παξαηήξεζε θαη Βνχιγαξνο αξζξνγξάθνο ηεο επνρήο: «δύζθνια ζα βξεζεί
βνπιγαξηθό δήηεκα κεηά ην Μαθεδνληθό, πνπ λα έρεη πξνθαιέζεη ηόζν πνιύ ην
ελδηαθέξνλ Σιάβσλ θαη κεξίδαο δπηηθώλ θαζεγεηώλ».30
Δπηζηξέθνληαο ζηελ ξνή ησλ γεγνλφησλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 1907, ην
ππνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο, έρνληαο ήδε θαηαξγήζεη ηελ παλεπηζηεκηαθή
απηνλνκία θαη πξνσζήζεη λέα λνκνζρέδηα αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε
δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θάιεζε ηνπο ηέσο θαζεγεηέο πξνο
δηαπξαγκάηεπζε. Μηα θίλεζε απφηνθν ηεο θαηαθξαπγήο ηνπ μέλνπ ηχπνπ θαη
ηεο ζηήξημεο ηεο πξψελ παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
πνιηηψλ. Άκεζα, φκσο, απνδείρηεθε φηη ε έλαξμε ζπλελλνήζεσλ είρε σο
πξαγκαηηθφ ζηφρν ηνλ ζηηγκαηηζκφ ησλ ηέσο παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ κε
ηελ αλαδίπισζή ηνπο θαη φρη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζην Παλεπηζηήκην, γηα ην
νπνίν είραλ ήδε βξεη λέν πξνζσπηθφ. ε πεξίπησζε ζπκβηβαζκνχ ησλ
θαζεγεηψλ ην φθεινο ζα ήηαλ δηηηφ γηα ηνπο ηακπνπισθηθνχο: ζα
αλαδεηθλπφηαλ ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο παξνπζίαο ζην Ίδξπκα θαη
ζα επεξρφηαλ ε ξήμε ησλ πξψελ θαζεγεηψλ κε ηνπο ζπνπδαζηέο, ε ζχζθημε
ησλ ζρέζεσλ ησλ νπνίσλ ζπληζηνχζε ηξνρνπέδε ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπο
πνιηηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχζαλ λα θαζνξίζνπλ ην πνηνί ζα
απνηεινχζαλ ην λέν πξνζσπηθφ, αιιά φρη θαη απφ πνηνχο ζα ζπγθξνηνχληαλ ν
θνηηεηφθνζκνο. Γίρσο, ζπλεπψο, ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ παιηνχ θαζεγεηηθνχ
ζψκαηνο ην ζηακπνπισθηθφ Ίδξπκα ζα ήηαλ ρσξίο αθξναηήξην.31
Δάλ θαη νη πξψελ θαζεγεηέο δελ έθαλαλ θακία ππνρψξεζε, ε
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο κεηαμχ ηνπο ξήμε απνηέιεζε κηα πξφζθαηξε λίθε γηα
ηνλ ππνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο, Απνζηφισθ, ν νπνίνο πξνρψξεζε θαλνληθά ζην
επφκελν ζηάδην ζεκειίσζεο ηνπ ζηακπνπισθηθνχ Ηδξχκαηνο, κε ηνλ δηνξηζκφ
λέσλ θαζεγεηψλ ηνλ Μάην ηνπ 1907.32 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, φκσο, ησλ
αηφκσλ πνπ ππέδεημε γηα λα θαιχςνπλ ηηο θελέο έδξεο, ήηαλ απινί δάζθαινη
γπκλαζίσλ, άγλσζηνη κέρξη ηφηε. Μνλαδηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπο απνηέιεζαλ
νη πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Γελ ζα καο πξνθαινχζε αθφκε εληχπσζε, ρσξίο,
εληνχηνηο, λα κπνξνχκε λα ην απνδείμνπκε θάπνηνη απφ ηνπο λένπο θαζεγεηέο
λα είραλ απιά ηνλ απνιπηήξην ηίηιν γπκλαζίνπ. Γεδνκέλνπ φηη νη κεγάινη ζε
ειηθία δηδάζθνληεο ησλ βνπιγαξηθψλ γπκλαζίσλ δελ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη
slavjanskom mire (Ζ Παλεπηζηεκηαθή Κξίζε ζηελ Βνπιγαξία (1907-1908) θαη ν αληίθηππφο ηεο ζηνλ
ζιαβηθφ θφζκν)», Etudes Historiques, VIII (1978), ζ. 319-328.
30

Den, 29.06.1907.

Nov Vek, 22.03.1907/04.01.1907, 25.03.1907/07.041907· Den, 25.03.1907, 26.031907, 29.03.1907,
10.04.1907, 14.04.1907· Bâlgarija, 26.03.1907· Mir, 30.3.1907, 18.04.1907.
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32
Dnevnik, 12.05.1907· Den, 13.05.1907, 14.05.1907· Graždanin, 16.05.1907· Dâržaven vestnik,
27.05.1907.
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αλψηεξεο ζπνπδέο. Σν 1888, φηαλ ηδξχζεθε ην Παλεπηζηήκην φθηαο, νξίζηεθε
σο πξνυπφζεζε πξφζιεςεο ησλ δαζθάισλ γπκλαζίσλ ε θηήζε πηπρίνπ
Αλσηάηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο. Ωζηφζν, νη ήδε δηνξηζκέλνη δάζθαινη δελ
ππνρξεψζεθαλ λα αθήζνπλ πξφζθαηξα ηελ ππεξεζία ηνπο γηα λα
επηκνξθσζνχλ. Έηζη, αθνχ κνλαδηθφ πξναπαηηνχκελν ηεο επηινγήο λένπ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απνηέιεζαλ νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ
ππνςεθίσλ, δελ ζα ήηαλ παξάινγν θάπνηνη απφ απηνχο λα κελ πιεξνχζαλ ηα
ηππηθά πξνζφληα, αθφκα θαη δίπισκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα ηνπο
γεξαηφηεξνπο. Αλεμάξηεηα, πάλησο, απφ ην εάλ είλαη βάζηκε ε ππφζεζή καο
απηή, ην ζίγνπξν είλαη φηη ην λέν Παλεπηζηήκην δελ ππεξηεξνχζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ. Ήηαλ απιά έλα Ίδξπκα θηιηθφ πξνο ην θαζεζηψο.
Ζ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο λέσλ θαζεγεηψλ πξνθάιεζε ην κέλνο ησλ
αληηπνιηηεπηηθψλ εθεκεξίδσλ. Γεγνλφο πνπ αλάγθαζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο
λενδηφξηζηνπο λα αξλεζνχλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην πνιηηηθφ Παλεπηζηήκην. Ο
Απνζηφισθ ζπλέρηζε, φκσο, απηφεηνο, πξνζθέξνληαο ηηο θελέο έδξεο ζε
πξφζπκνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ νξγάλσζε ηνπ
ζηακπνπισθηθνχ Ηδξχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο ηνπ 1907. Οη
εμειίμεηο απηέο ηζρπξνπνίεζαλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο ηέσο παλεπηζηεκηαθήο
θνηλφηεηαο, ε νπνία πιένλ εληζρχζεθε απφ ηελ ζηήξημε ησλ Βνχιγαξσλ
δαζθάισλ, ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη κειψλ ηεο δηαλφεζεο.33 Απφ ηηο
εθδειψζεηο ζπκπαξάζηαζεο μερσξίδεη πξσηνβνπιία εθπξνζψπσλ ηεο
βνπιγαξηθήο ηληειηγθέληζηαο, νη νπνίνη νξγάλσζαλ δεκφζηα ζπλέιεπζε ππέξ
ηνπ παιηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ επηηπρία ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο εληνπίδεηαη ζηελ
κεγάιε απήρεζή ηεο ζηελ θνηλή γλψκε, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη
πεξηζζφηεξν ζηε δεχηεξε δεκφζηα ζπλέιεπζε, ε νπνία ηειέζηεθε ζηηο 14
Οθησβξίνπ θαη, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο, έιαβαλ κέξνο ζε απηήλ 10.000 άηνκα.34
Καηά ηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ην επηηειείν ηνπ Γθνχληεθ είρε
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ήηαλ ππαξθηφ ην ελδερφκελν ην Παλεπηζηήκηφ ηνπ λα
ήηαλ δίρσο αθξναηήξην. Έηζη, θαηέθπγε ζε ζπαζκσδηθέο θαη αδέμηεο ελέξγεηεο.
ξηζε, θαηά παξάβαζε ηνπ ζπληάγκαηνο, κία επηηξνπή απφ δηαθεθξηκέλνπο
δηθεγφξνπο κε έξγν ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ γηα ην ηκήκα Ννκηθήο θαη
επηζηξάηεπζε δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη νπαδνχο ζπλάκα ηνπ ΛατθνΦηιειεπζέξνπ Κφκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε εγγξαθήο σο
θνηηεηέο ζην ζηακπνπισθηθφ Ίδξπκα. κσο, ηα απνηειέζκαηα ησλ
Vecherna Pošta, 31.05.1907· Den, 02.06.1907, 03.06.1907, 02.08.1907, 20.08.1907· Prjaporec,
02.06.1907, 03.06.1907, 15.06.1907, 25.06.1907· Bâlgarija, 03.06.1907· Dimokrat, 03.06.1907· Mir,
17.06.1907, 27.06.1907· Narodni Prava, 09.07.1907, 10.07.1907.
33

34
Den, 15.07.1907· Vecherna Pošta, 15.07.1907, 19.07.1907, 20.07.1907· Narodni Prava, 20.07.1907·
Prjaporec, 13.10.1907, 15.10.1907.
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πξνζπαζεηψλ ηνπο ήηαλ πεληρξά. Δάλ θαη δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα
ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ, απηνί δελ μεπεξλνχζαλ ζε θακία
πεξίπησζε ηνπο 200 θαη φηαλ μεθίλεζαλ κε θαζπζηέξεζε νη εξγαζίεο ηνπ
πνιηηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ε πξνζέιεπζε ήηαλ
πεξηνξηζκέλε θαη ζχκθσλα κε ηελ αληηπνιίηεπζε ζρεδφλ κεδεληθή, κε θπζηθή
απφξξνηα λα ήηαλ αδχλαηε ε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, αιιά θαη νηθνλνκηθά
αζχκθνξε ε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.35
Οη ηακπνπισθηθνί, φκσο, δελ αδπλαηνχζαλ κφλν λα ιεηηνπξγήζνπλ
ην Παλεπηζηήκην ηνπο, αιιά επηπξφζζεηα είραλ ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
Φεξδηλάλδνπ, ν νπνίνο ήδε απφ ηνλ Μάην ηνπ 1907 αλαδεηνχζε ηελ δηέμνδν
απφ ηελ επξχηεξε θξίζε θαη είρε βνιηδνζθνπήζεη εγέηεο αληηθπβεξλεηηθψλ
θνκκάησλ, γηα λα αλαιάβνπλ νη ηειεπηαίνη ηελ εγεζία. Ζ παξακνλή ηεο
θπβέξλεζεο Γθνχληεθ ζηελ εμνπζία ήηαλ απφηνθν ηεο απξνζπκίαο ηνπ εγεκφλα
λα δηεμαρζνχλ εθινγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, εμ αηηίαο ηεο
επεηείνπ γηα ηα 20 ρξφληα ηεο εγεκνλίαο ηνπ, θαη ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα αλαιάβεη ηα ελία ηεο εμνπζίαο πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ
εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κεηά απφ έλα έηνο ηζρλήο αγξνηηθήο ζπγθνκηδήο, θαη
ηελ επζχλε ηεο δηεπζέηεζεο ηεο ζεξβνβνπιγαξηθήο πξνζπάζεηαο γηα
ηεισλεηαθή ζπκκαρία.36
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1907, ν Γθνχληεθ θαη ζηειέρε ηνπ ππνπξγηθνχ
ζπκβνπιίνπ είραλ ήδε αληηιεθζεί φηη ήηαλ ζέκα ρξφλνπ ε θαηαθξήκληζε ηνπο
απφ ηελ εγεζία. ε κηα απέιπηδα πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβάινπλ ην
ζηακπνπισθηθφ Ίδξπκα, άλνημαλ λέν θξαζηηθφ πφιεκν κε ην ηέσο πξνζσπηθφ,
απνδίδνληάο ηνπ ηελ εζηθή απηνπξγία φισλ ησλ δηαδειψζεσλ θαη αλαδήηεζαλ,
δίρσο απνηέιεζκα, κέρξη ηελ εθπλνή ηνπ έηνπο, λένπο θαζεγεηέο ζε
δηαθεθξηκέλα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα λα πξνζδψζνπλ
ηνηνπηνηξφπσο θχξνο ζην δηθφ ηνπο θαη γηα λα πξνζειθχζνπλ λένπο
ζπνπδαζηέο.37 Σειηθά, ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1908, ν Φεξδηλάλδνο αλέζεζε ην
ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζηνλ Αιεμάληεξ Μαιίλσθ, αξρεγφ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο.38 Άκεζα, ν λένο ππνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο απνθαηέζηεζε ην ηέσο
35

Narodni Prava, 11.09.1907, 13.09.1907.

R. Crampton, όπ. π., ζ. 303-304· E. Statelova – S. Grancharov, όπ. π., ζ. 210-211· D. Djordjevic,
Ηζηνξία ηεο Σεξβίαο 1800-1918, Θεζζαινλίθε 2001, ζ. 329-338.
36
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Den, 25.11.1907· Narodni Prava, 22.11.1907· Balkanska tribuna, 04.12.1907.

Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηδξχζεθε ην 1884. Ο Αιέθν Κσλζηαληίλσθ ππήξμε έλα απφ ηα δηάζεκα
ζηειέρε ηνπ (πξβ. κε ηηο εληάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζην Παλεπηζηήκην κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1897).
Σν 1903 ηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο αλέιαβε ν Αιεμάληεξ Μαιίλσθ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1908 ν
Φεξδηλάλδνο ηνπ αλέζεζε ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο, ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα ηεο νπνίαο ππήξμε ε
αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Βνπιγαξίαο απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Σέινο, εθεκεξίδεο ηνπ
θφκκαηνο ππήξμαλ ε Zname (1894-1898) θαη ε Prjaporec (1898-1918). M Kumanov, ό.π., ζ. 37-45.
38
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αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαη εγγπήζεθε κε λφκν ηελ επαλαθνξά ηεο
παλεπηζηεκηαθήο απηνλνκίαο. Ζ δηθαίσζε θαζεγεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ έηπρε
ζεξκήο απνδνρήο ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, ην
Παλεπηζηήκην μεθίλεζε θαη πάιη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηηο 3 Μαξηίνπ 1908,
θιείλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην θεθάιαην ηεο Κξίζεο.39 Αληί
επηιφγνπ, παξαζέηνπκε ηελ αλαθνίλσζε ησλ δηθαησκέλσλ θαζεγεηψλ:
«Μεηά από ζθιεξό αγώλα επηηέινπο νη πόξηεο ηνπ βνπιγαξηθνύ
Παλεπηζηεκίνπ άλνημαλ πάιη θαη εκείο νη ηέσο θαζεγεηέο εηζήιζακε ζε απηό κε
πεξεθάλεηα θαη κε ηελ πεπνίζεζε όηη καδί κε ηνλ θνηηεηόθνζκό καο εθηειέζακε
ην θαζήθνλ καο ζην δηθό καο alma mater, αθνύ θαηνξζώζακε κε πεξηνξηζκέλεο
δπλάκεηο λα ζώζνπκε ηελ ηηκή ηνπ θαη καδί κε απηήλ θαη ηε δηθή καο ηηκή. Καη
δόμα ησ Θεώ ην βνπιγαξηθό Παλεπηζηήκην ηώξα μαλαγελληέηαη, εζηθά
δηθαηώζεθε θαηαθηώληαο ην ζεβαζκό ησλ πνιηηώλ θαη όισο δηόινπ θαζάξηζε από
ηε βεβήισζε πνπ ππέζηε.
Γελ ζα κπνξνύζακε απηήλ ηελ παλεγπξηθή ζηηγκή λα κελ εθθξάζνπκε ηελ
κεγάιε καο επγλσκνζύλε ζε νιόθιεξε ηελ βνπιγαξηθή θνηλσλία, ε νπνία ζαλ
έλαο άλζξσπνο ππεξαζπίζηεθε θαη θαηόξζσζε λα πξνζηαηέςεη ην Αλώηαηό καο
Πνιηηηζηηθό Ηλζηηηνύην από κηα πξσηνθαλή πξνζβνιή. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο
εθθξάδνπκε ζηνλ βνπιγαξηθό ηύπν, ζηνπο εγέηεο θνηλσληθώλ θηλεκάησλ θαη ζε
όια ηα εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά ζσκαηεία, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηε ρώξα καο.
Αξρίδνπκε πάιη ηε δηαθσηηζηηθή καο δξάζε θαη κε αθιόλεηε ζέιεζε, επάμηα,
ζα εμνθιήζνπκε ην έζλνο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαη ζηελ πξώηε καο λόκηκε
ζπλεδξίαζε ε αθαηξεζείζα κε λόκν παλεπηζηεκηαθή απηνλνκία ζα επαλαθεξζεί,
όπσο καο ππνζρέζεθε ε ησξηλή θπβέξλεζε, ελέξγεηα πνπ έρεη ηε ζύκθσλε γλώκε
όισλ ησλ πνιηηηθώλ εζληθώλ θνκκάησλ.
Να δήζεη ε ειεπζεξία ηεο βνπιγαξηθήο επηζηήκεο!
Σόθηα, 31 Ηαλνπαξίνπ 1908.
Από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ».40

39
Vecherna Pošta, 10.01.1908, 31.01.1908, 08.02.1908, 02.03.1908· Balkanska tribuna, 20.01.1908·
Pravda, 25.01.1908, 18.02.1908· Dâržaven vestnik, 28.01.1908· Prjaporec, 28.01.1908, 02.03.1908·
Den, 06.03.1908.
40

Den, 02.02.1908.
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Ά. Μπατζέλη
Anna Batzeli
The Bulgarian University Crisis of 1907-1908
Summary

Nowadays, «Sv. Kliment Ohridski» University of Sofia is one of the most
prestigious academic institutions at the Balkan Peninsula and is ranked in the top
500 Universities in Europe. Nevertheless, acquiring recognition and its overall
course wasn’t without tension. During 1907, when it was the first and only
Academic Institution in Bulgaria, faced the biggest crisis in its history. The
occasion was a student protest at the inauguration day of the National Theater in
the capital city, during which Petkov’s government dictated a 6 month recession,
discharged the academic personnel and persecuted all the students that took part
in the riots. Intelligentsia’s political activities and the prevail of liberal and
socialist beliefs amongst the academic community were some of the true reasons
contributed at the emergence of the Crisis. Prince Ferdinand, that had already
imposed his personal regime at the half-autonomous principality, and the new
stambulovist government, join their forces in the persecution of the
intelligentsia, aiming at the reformation of a political University, compliant to
the regime. Although, the course of events were unlike their plans, resulting in a
Crisis that lasted the whole year round. Purpose of this paper is the presentation
of the 1907-1908 Crisis at the Sofia’s University, based in the following goals:
1) the true and deepest reasons of the Crisis, 2) the impact of the University
Matter inside and outside of the Bulgaria’s frontiers, 3) processes followed
aiming at the settlement of the Crisis and 4) the actual resolution of the
University’s Crisis. To better examine the Academic Matter, the recounting of
the University’s history, since it’s foundation, mainly taking in account all the
events that presage or clarify aspects of the Matter, was judged as a necessary
element in the process. Lastly, the main source of information are numerous
reports in the Bulgarian press at the time, as the current bibliography is quite
limited and fragmented.
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Μαριάννα Δ. Χριζηοπούλοσ-Κονηογεώργη
Η Φιλόπηωτος Αδελθόηης Ανδρών Θεζζαλονίκης και οι πρόζθσγες ηης
πόλης 1914-19221

«Οη πξόζθπγεο έρνπλ αξρίζεη λα ζπξξένπλ ζ’ απηήλ ηελ επινγεκέλε ειιεληθή
πόιε ζρεδόλ ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Από ην 1914 αξρίδνπλ λα
έξρνληαη θαη κέζα ζε κηα δεθαεηία από ηόηε, απαξηίδεηαη ην κέγα θαη πνιππνίθηιν
πξνζθπγηθό πιήξσκα θαη ε Θεζζαινλίθε μεθηλάεη...»2. Έηζη πεξηέγξαςε ν εμ
αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαηαγόκελνο, αινληθηόο ζπγγξαθέαο Γηώξγνο Ισάλλνπ,
ην «ηαμίδη» ηεο Θεζζαινλίθεο ζηε δεύηεξε δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα.
Γηα ην «ηαμίδη» απηό έρνπλ γξαθεί πνιιά θαη έρεη πιένλ απνδεηρζεί όηη ην
ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ήηαλ νη δύν θαη’ αλάγθε ζπλζήθεο ηνπ. Η
κία ήηαλ ε ελζσκάησζε κηαο πνιπεζληθήο πόιεο-ιηκαληνύ κηαο απηνθξαηνξίαο
ζηνλ θνξκό ελόο έζλνπο-θξάηνπο ππό ην θαζεζηώο δύζθνισλ πεξηζηάζεσλ,
όπσο ν Πξώηνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο (1914-1918), ε παξνπζία ησλ
ζπκκαρηθώλ ζηξαηεπκάησλ, ν Δζληθόο Γηραζκόο θαη ε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά
ηνπ 1917. Η δεύηεξε ζπλζήθε, πνπ εκθαλίζηεθε παξάιιεια κε ηελ πξώηε,
ήηαλ ε δηαρείξηζε ελόο αζηείξεπηνπ πξνζθπγηθνύ ξεύκαηνο πνπ είρε μεθηλήζεη
από ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο γηα λα θνξπθσζεί κεηά ην 1922 κε ηε καδηθή
άθημε ησλ πξνζθύγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ
Πόληνπ.
Μέρξη ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε Θεζζαινλίθε θαη επξύηεξα ε
πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο είρε ππνδερηεί ηέζζεξα κεγάια πξνζθπγηθά θύκαηα3.
Σν πξώην είρε σο αθεηεξία ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ, ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε
ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, είραλ πεξηέιζεη ζηε Βνπιγαξία θαη ηε εξβία, όπσο ην
Μνλαζηήξη, ε Γεπγειή θαη ην Μειέληθν. Αθνινύζεζε έλα δεύηεξν κε όζνπο
Έιιελεο είραλ κείλεη ζηε δπηηθή, ππό βνπιγαξηθή ηόηε θπξηαξρία, Θξάθε θαη
ζηελ παιαηά Βνπιγαξία, γηα λα αθνινπζήζεη ην θύκα ηνπ 1914 από ηα ρσξηά
ηεο αλαηνιηθήο (νζσκαληθήο) Θξάθεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο. Σειεπηαίν θύκα
ήηαλ απηό ηνπ 1919-1920 ησλ θαηνίθσλ ηνπ Καπθάζνπ θαη, ην ιηγόηεξν
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ηζηνξηθό θ. Δπάγγειν Υεθίκνγινπ γηα ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπ.
Γ. Ισάλλνπ, Η πξσηεύνπζα ησλ Πξνζθύγσλ, Αζήλα 1984, ζ. 45.
3
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Έθζεζηο πεξί ησλ ελ Μαθεδνλία Πξνζθύγσλ, Αζήλα 1916, ζ. 5. Πξέπεη,
σζηόζν, λα πξνζκεηξεζεί θαη ην κεγάιν ξεύκα ησλ κνπζνπικάλσλ πξνζθύγσλ πνπ είραλ θαηαθύγεη ζηε
Θεζζαινλίθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ. J. McCarthy, Death and Exile, the Ethnic
Cleansing of the Ottoman Muslims, 1821-1922, Princeton, New Jersey 1995, ζ. 156-161˙ . Πειαγίδεο,
Πξνζθπγηθή Διιάδα (1913-1930) ν πόλνο θαη ε δόμα, Θεζζαινλίθε 1997, ζ. 124˙ Έ. Σζηηζνπνύινπ – Γ.
Πεληόγαινο, «Η πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ πξώηνπ θύκαηνο πξνζθύγσλ ζηε Μαθεδνλία (1912-1922)»,
Πξαθηηθά ΙΑ΄ Παλειιήληνπ Ιζηνξηθνύ πλεδξίνπ,(Θεζζαινλίθε, Μάηνο 1990), Θεζζαινλίθε 1991, ζ. 160.
1
2
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γλσζηό, ησλ πξνζθύγσλ από ηελ Οπθξαλία4. Οη πξόζθπγεο πνπ είραλ
εγθαηαζηαζεί ζηε Θεζζαινλίθε κέρξη θαη ην 1916 είραλ μεπεξάζεη ηηο 31.000
άηνκα5, γηα λα απμεζνύλ κέρξη θαη ην 1920 θαηά άιιεο 15.000 πεξίπνπ6. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί όηη ε πόιε επηβαξπλόηαλ θαη κε ηε ζπλνιηθόηεξε ππνδνρή ησλ
πξνζθύγσλ (ρξηζηηαλώλ θαη κνπζνπικάλσλ), νη νπνίνη επξόθεηην λα κεηαβνύλ
ζηελ ελδνρώξα ή λα αλαρσξήζνπλ από ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δίλαη
ελδεηθηηθό όηη ζύκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Δγθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ κέρξη
ηνλ Ινύιην ηνπ 1914 είραλ δηακείλεη ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο γύξσ ζηηο
43.000 άηνκα7.
Η πξνζθπγηθή παξνπζία ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρεδόλ δηαξθή, από ην 1912
έσο ην 1919, εκπόιεκε θαηάζηαζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο είραλ δεκηνπξγήζεη
έλα πεξηβάιινλ ζύλζεην θαη πηεζηηθό, όρη κόλν γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ
πξνζθύγσλ αιιά θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ίδηαο ηεο πόιεο θαη ησλ ζεζκώλ
ηεο ζην ειιεληθό θξάηνο. Απηήλ ηε κεηαβαηηθή πξαγκαηηθόηεηα βίσζε θαη ην
αξραηόηεξν θηιαλζξσπηθό ζσκαηείν ηεο πόιεο, ε Φηιόπησρνο Αδειθόηεο
Αλδξώλ Θεζζαινλίθεο. Δπξόθεηην γηα έλα ζύιινγν ηνπηθό πνπ ηδξύζεθε ην
1871 ζηελ νζσκαληθή Θεζζαινλίθε θαη αλέπηπμε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ
αληαπνθξηλόκελνο ζηηο αλάγθεο ηεο8. Έρνληαο ζπγθεληξώζεη ζηνπο θόιπνπο ηεο
έλα αμηόινγν ηκήκα ηεο ειιελνξζόδνμεο ειίη ηεο πόιεο (γηαηξνύο, δηθεγόξνπο,
βηνκεράλνπο, εκπόξνπο, θηεκαηίεο), ε Αδειθόηεηα είρε απνθηήζεη ιόγν ζηε
δεκόζηα δσή αλαπηύζζνληαο ζεκαληηθή θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηόηεηα. Η
νηθνλνκηθή ηεο επεμία ζηεξηδόηαλ, πάλησο, όρη ηόζν ζηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα
4
Γηα ηνπο πξόζθπγεο από ηελ Οπθξαλία βι. εηδηθόηεξα, Κ. Γηώγνο, Η Διιάδα θαη ε ζπκκεηνρή ηεο
ζηελ εθζηξαηεία ζηε Μεζεκβξηλή Ρσζία, 1918-1919, κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο 2005, ζ. 124-125. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα, ζην δηάζηεκα ΑπξηιίνπΜαΐνπ 1919 είραλ θαηαπιεύζεη ζηε Θεζζαινλίθε από ηελ Οδεζζό πέληε κεηαγσγηθά κε 4.770 άηνκα.
5
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Έθζεζηο πεξί ησλ ελ Μαθεδνλία Πξνζθύγσλ, ό.π, ζ. 26. Πξβι. π. Γ.
Λνπθάηνο, «Πνιηηεηνγξαθηθά Θεζζαινλίθεο, λνκνύ θαη πόιεο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910», Η
Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912, Πξαθηηθά πκπνζίνπ (1-3 Ννεκβξίνπ 1985), Θεζζαινλίθε 1986, ζ. 113.
6
ηνλ αξηζκό ππνινγίδνληαη νη 31.000 πξόζθπγεο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ Έθζεζε ηνπ 1916 κε ηνπο
10.000 από ηνλ Καύθαζν ηνπ 1920 (Δ. Α. Υεθίκνγινπ, Θεζζαινλίθε Σνπξθνθξαηία & Μεζνπόιεκνο,
Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 365). Ο όγθνο αιιά θαη ην εύξνο ησλ πξνζθπγηθώλ θπκάησλ πξνο ηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο απνηππώλεηαη κε ζαθήλεηα ζηε κειέηε ησλ Μ. Μαξαβειάθε – Α.
Βαθαιόπνπιν, Αη πξνζθπγηθαί εγθαηαζηάζεηο ελ ηε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1955,
passim.
7
Βι. ελδεηθηηθά ΓΓΜ, Β/ΓΙΟΙΚ.1. αξ. 64. Γειηία ηεο Δπηηξνπήο Δγθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ, 12 θαη
14 Ινπιίνπ 1914. ίγνπξα ν αξηζκόο ήηαλ κεγαιύηεξνο, αλ ππνινγηζζνύλ όζνη, κνπζνπικάλνη θπξίσο
αιιά θαη ρξηζηηαλνί, ζπλέξεπζαλ ζηελ πόιε θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν. Από ηελ ίδηα πεγή
πξνθύπηεη όηη εθείλε ηελ πεξίνδν είραλ εγθαηαζηαζεί ζηε Μαθεδνλία 108.601 έιιελεο πξόζθπγεο. Πξβι.
Πειαγίδεο, ό.π., ζ. 106.
8
Γηα κηα ζπλνπηηθή ηζηνξία ηεο Φηινπηώρνπ βι. Θ. Ι. Γαξδαβέζεο, Η Φηιόπησρνο Αδειθόηεο Αλδξώλ
Θεζζαινλίθεο – Σα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα θαη νη δηαηειέζαληεο πξόεδξνη, 1871-2010, Θεζζαινλίθε 2010,
ζ. 15-26.

148

Μ. Δ. Χριςτοποφλου-Κοντογεώργη
ησλ κειώλ ηεο, όζν ζην γεγνλόο όηη από ην 1875 ηεο είρε παξαρσξεζεί από ηελ
ειιεληθή θνηλόηεηα ε δηαρείξηζε ησλ δύν νξζόδνμσλ λεθξνηαθείσλ ηεο πόιεο9.
ηε θάζε απηή ηεο κεηάβαζεο ζηελ ειιαδηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη
ηαπηόρξνλα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνζθπγηθνύ ξεύκαηνο, ην πην ελδηαθέξνλ
ίζσο ραξαθηεξηζηηθό ηεο δξάζεο ηεο Αδειθόηεηαο ήηαλ ε δηαρείξηζε ηεο
νζσκαληθήο «θιεξνλνκηάο» ηεο, δειαδή ησλ λεθξνηαθείσλ, αιιά θαη ε
αληαπόθξηζε ζηελ ηδηόηεηά ηεο σο έλαο από ηνπο βαζηθνύο κεζάδνληεο κεηαμύ
ησλ πελήησλ θαη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ. Η ηδηόηεηα απηή ηεο Αδειθόηεηαο δελ
παξέκεηλε ζηαηηθή ζηελ ππό εμέηαζε πεξίνδν.
Γεληθόηεξα, ε δπλακηθή αιιά θαη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
πεξηζζόηεξσλ ηδησηηθώλ ζσκαηείσλ ησλ Νέσλ Υσξώλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ιόγσ
ηεο δξάζεο ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ νξηδόηαλ πιένλ από ηηο ζπγθεληξσηηθέο
ηάζεηο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη όρη από ηνπο θνηλνηηθνύο ζεζκνύο ηεο
πνιπεζληθήο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελδπλάκσζε ηεο
θξαηηθήο παξνπζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο εθθξάζηεθε κε ηε ζύζηαζε
ηνπ Γξαθείνπ Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ (Οθηώβξηνο 1916) θαη πνιύ
πεξηζζόηεξν κε ηελ ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο (Ινύιηνο 1917), ην
νπνίν ζπγθέληξσζε όιεο ηηο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξίζαιςε.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε πεξίνδνο 1916-1917 ζα κπνξνύζε ζπκβαηηθά λα νξηζηεί σο
ε θάζε κεηάβαζεο από ηελ πξόλνηα, πξντόλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηδησηηθώλ
ζσκαηείσλ κε ην θξάηνο ζηελ πξόλνηα, πξντόλ θπξίσο ηνπ θξαηηθνύ
ζρεδηαζκνύ θαη ησλ αξκόδησλ θνξέσλ10. Αλαπόδξαζηα θαη ν ξόινο ησλ
ηδησηηθώλ ζσκαηείσλ κεηαβιήζεθε. Από κεζάδνληεο κεηαμύ ησλ πησρώλ θαη
ησλ αξρώλ κεηαηξάπεθαλ ζε ζεκαληηθνύο πιελ δεπηεξεύνληεο ζπλδξνκεηέο
ησλ ηειεπηαίσλ ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, πνπ νύησο ή άιισο μεπεξλνύζαλ ηηο
δπλαηόηεηεο θαη ηνπο πόξνπο ηνπο.
ην θιίκα απηό, ησλ δηαξθώλ αιιαγώλ, ακεηάβιεηε παξέκεηλε σζηόζν,
κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ε θπξηαξρηθή παξνπζία ηεο Αδειθόηεηαο ζηε
δηαρείξηζε ησλ θνηκεηεξηαθώλ ρώξσλ ηεο πόιεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ
επέθηαζή ηνπο. Ήδε από ην 1914 ην λεθξνηαθείν ηεο Δπαγγειίζηξηαο είρε
αξρίζεη λα παξνπζηάδεη πιεξόηεηα εμαηηίαο ηεο ηαθήο ζηξαηησηώλ από ηνπο
Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο11, ελώ ακθόηεξα ηα θνηκεηήξηα έκειιε λα
Θ. Ι. Γαξδαβέζεο, Η Φηιόπησρνο Αδειθόηεο Αλδξώλ Θεζζαινλίθεο θαη ην Νεθξνηαθείν
«Δπαγγειίζηξηα» ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο Κνηλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 13-33.
10
Πξβι. ηηο απόςεηο ηνπ Μηραήι Αηιηαλνύ ζην Μ. Υξ. Αηιηαλόο, Σν έξγνλ ηεο ειιεληθήο πεξηζάιςεσο,
Αζήλα 1921, ζ. 67-78.
11
Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1914 νη Δπίηξνπνη ηεο Δπαγγειίζηξηαο, επηζεκαίλνληαο
ηελ αλεπάξθεηα ρώξνπ εμαηηίαο ηεο ηαθήο «πιείζησλ εξσηθώο πεζόλησλ ειιήλσλ αμησκαηηθώλ θαη
ζηξαηησηηθώλ», δήηεζαλ λα ελεκεξσζνύλ νη ελνξίεο γηα ην επείγνλ ηεο εθηαθήο ησλ λεθξώλ κεηά ηελ
9
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επηβαξπλζνύλ πεξαηηέξσ από ηνλ γεσκεηξηθά απμαλόκελν αξηζκό ησλ
πξνζθύγσλ θαη ηνπο ηδηαίηεξα πςεινύο δείθηεο ζλεζηκόηεηαο. Γηα ηελ
πεξίπησζε κάιηζηα ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζπζρεηίζηεθε ε
απνπζία ρώξνπ κε ην γεγνλόο όηη εθεί: «θαζεκεξηλώο ζάπηνληαη αξθεηνί
πξόζθπγεο»12. Δπξόθεηην γηα κηα ινγηθή παξαηήξεζε, θαζώο αξρηθά,
ηνπιάρηζηνλ, ην κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ πξνζθύγσλ πξνσζείην ζην δπηηθό
ηκήκα ηεο πόιεο, όπνπ είραλ δεκηνπξγεζεί νη πξώηνη πξνζθπγηθνί ζπλνηθηζκνί,
όπσο ην Λεκπέη13.
ην λεθξνηαθείν ηεο Δπαγγειίζηξηαο ε θαηάζηαζε ήηαλ παξόκνηα ελώ
παξάιιεια δηαηππώζεθαλ θαη παξάπνλα από ην Γεκνηηθό Ννζνθνκείν γηα ηελ
αλεπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη ηελ πιεκκειή εθηέιεζε εθ
κέξνπο ησλ ηεξέσλ ησλ θαζεθόλησλ ηνπο απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο
άπνξνπο. Ωο ππεύζπλε θαη γηα ηα δύν λεθξνηαθεία ε Αδειθόηεηα
αληαπνθξίζεθε άκεζα. Καη’ αξράο επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα
ηνπ ρώξνπ, δεηώληαο ηελ άδεηα από ηηο αξρέο λα αμηνπνηήζεη δύν βνπιγαξηθά
λεθξνηαθεία ηεο πόιεο. Σν έλα βξηζθόηαλ ζηα δπηηθά θαη πηζαλόηαηα επξόθεηην
γηα ην ιηγόηεξν γλσζηό λεθξνηαθείν ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα14. Γηα ηε ρξήζε
ηνπ ε Αδειθόηεηα έιαβε άδεηα από ηε Ννκαξρία, ραξαθηεξίδνληάο ην κάιηζηα
ζε πξαθηηθό ζπλεδξηάζεώο ηεο σο «λεθξνηαθείν ησλ πξνζθύγσλ»15. Η
ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε άκεζα.
Σν άιιν βνπιγαξηθό λεθξνηαθείν βξηζθόηαλ έμσ από ην αλαηνιηθό ηείρνο
ηεο πόιεο θαη ζπλόξεπε κε ην λεθξνηαθείν ηεο Δπαγγειίζηξηαο16. Όζηεξα από
ζπλελλόεζε κε ηνλ Γήκν, ε Αδειθόηεηα απέθηεζε ηελ θπξηόηεηά ηνπ γηα ηελ
ηαθή απόξσλ, πξνζθύγσλ θαη θπιαθηζκέλσλ. Τπήξμε, σζηόζν, πξόβιεςε όηη
ζην λεθξνηαθείν απηό ζα δηαηεξνύηαλ ην ηκήκα εθείλν, όπνπ ζάπηνληαλ νη
πάξνδν ηξηώλ εηώλ από ηελ ηαθή ηνπο, νύησο ώζηε λα εμνηθνλνκεζεί ρώξνο. Αξρείν Ιεξάο Μεηξόπνιεο
Θεζζαινλίθεο, θάθεινο 100, Αι. Δπκνξθόπνπινο, Μ. Κάληδαο πξνο Μεηξνπνιίηε Γελλάδην,
Θεζζαινλίθε, 26 Φεβξνπαξίνπ 1914, αξ. 210. [ην εμήο: ΑΙΜΘ].
12
Ιζηνξηθό Αξρείν Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο Αλδξώλ Θεζζαινλίθεο, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07,
πλεδξίαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 21 Ινπλίνπ 1914. [ην εμήο: ΙΑΦΑΑΘ, Γ].
13
Γηα ηελ νλνκαζία ηνπ πξνζθπγηθνύ ζπλνηθηζκνύ ηνπ Λεκπέη θαη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, βι.
εηδηθόηεξα π. Λαδαξίδεο, Λεκπέη, Θεζζαινλίθε 1993˙ ηνπ ηδίνπ, Από ην Βαξδάξη σο ην Γεξβέλη,
Ιζηνξηθή θαηαγξαθή κέρξη ην 1920, Θεζζαινλίθε 1997, ζ. 77-84.
14
ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ, 5 Ινπιίνπ 1914. ηα δπηηθά ηεο πόιεο εθηόο
από ην Νεθξνηαθείν ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ππήξρε ην λεθξνηαθείν ησλ Φξάγθσλ, ην κνπζνπικαληθό
θαη ην βνπιγαξηθό ή αιιηώο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, έθηαζεο δσδεθάκηζη ζηξεκκάησλ. Κξίλεηαη όηη ην
πξαθηηθό ηεο 5εο Ινπιίνπ αλαθέξεηαη ζε απηό ην λεθξνηαθείν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην
λεθξνηαθείν βι. Δ. Υεθίκνγινπ, Οη Ακπειόθεπνη έρνπλ ηζηνξία – Ιζηνξηθή πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή
Ακπεινθήπσλ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1998, ζ. 40-42.
15
ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ, 19 Ινπιίνπ 1914.
16
Βι. ελδεηθηηθά Έ. Καθνπιίδνπ, «Σα ειιεληθά νξζόδνμα λεθξνηαθεία ηεο Θεζζαινλίθεο ην 19ν
αηώλα», Μαθεδνληθά 22 (1982), ζ. 407, ζεκ. 3.
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Γηβξειίδεο, δειαδή νη νξζόδνμνη ζιαβόθσλνη ή αιβαλόθσλνη ηεο πόιεο. Σν λέν
απηό παξάξηεκα ηεο Δπαγγειίζηξηαο νλνκάζηεθε «παξάξηεκα ηνπ Αγίνπ
Παύινπ-πξώελ βνπιγαξηθό».
ζνλ αθνξνύζε ηελ εμππεξέηεζε ησλ θεδεηώλ ησλ απόξσλ ζην
παξάξηεκα ηνπ Αγίνπ Παύινπ, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1914 ν δηεπζπληήο ηνπ
Γεκνηηθνύ Ννζνθνκείνπ, γηαηξόο Νηθόιανο Καζάπεο θαη ν Κσλζηαληίλνο
Σάηηεο, πξόεδξνο ηεο Αδειθόηεηαο, ζπκθώλεζαλ λα θαηαβάιινληαη από ην
δεκνηηθό ηακείν έμη θξάγθα γηα ηα έμνδα θεδεηώλ ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ
θπιαθηζκέλσλ θαη ηξία γηα ηνπο άπνξνπο πνπ πέζαηλαλ ζην Ννζνθνκείν. Η
Φηιόπησρνο κε ηε ζεηξά ηεο αλαιάκβαλε όια ηα έμνδα ζπληήξεζεο, θύιαμεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ παξαξηήκαηνο, απμάλνληαο κάιηζηα θαη ηνλ αξηζκό
ησλ ηεξέσλ17. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ηεξείο πνπ
εξγάζηεθαλ γηα ηα λεθξνηαθεία ηεο Αδειθόηεηαο από ην 1914 έσο ην 1922
ήηαλ πξόζθπγεο18.
Από ην 1913 έσο ην 1920, σζηόζν, ν πιεζπζκόο ηεο πόιεο απμήζεθε θαηά
8,35%19, γεγνλόο πνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο
πεξηόδνπ, ήηαλ αλακελόκελν λα θαηαζηήζεη ηε ιύζε ηεο ρξήζεο ησλ
βνπιγαξηθώλ λεθξνηαθείσλ αλεπαξθή. Πνιύ ζύληνκα, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1915,
ε Αδειθόηεηα αγόξαζε επηά πεξίπνπ ζηξέκκαηα γεο ζηνπο Υνξηαηδήδεο,
ζπγθξνηώληαο εθεί λέν παξάξηεκα γλσζηό θαη σο παξάξηεκα ηνπ πξνθήηε
Ηιία20, ην νπνίν ιεηηνύξγεζε κε όξνπο παξόκνηνπο κε ην πξώελ βνπιγαξηθό21.
Γύν ρξόληα αξγόηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1917, ε Αδειθόηεηα δήηεζε ηελ
άδεηα ησλ αξρώλ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ρώξν ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηησηηθνύ

17
Σν θείκελν ηεο ζπκθσλίαο έρεη κεηαγξαθεί νιόθιεξν ζην βηβιίν πξαθηηθώλ. ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν
Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ, 30 Απγνύζηνπ 1914. Σν παξάξηεκα απηό μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί από
ηελ 1ε επηεκβξίνπ. Παξόιν πνπ ζην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο δελ αλαθεξόηαλ ξεηά ην παξάξηεκα ηεο
Αγίαο Παξαζθεπήο, ε Αδειθόηεηα πιεξσλόηαλ θαη γηα ηνπο άπνξνπο πξόζθπγεο πνπ έζαπηε εθεί. Βι.
ελδεηθηηθά ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ, 4 Οθησβξίνπ 1914.
18
ΙΑΦΑΑΘ, θάθ. 4.02, Δπίηξνπνη Αγίαο Παξαζθεπήο πξνο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, Θεζζαινλίθε, 16
Ινπιίνπ 1914, Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνο Μεηξόπνιε Θεζζαινλίθεο, 18 Οθησβξίνπ 1915. ΙΑΦΑΑΘ,
Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξηάζεηο Γ, 13 επηεκβξίνπ 1915 θαη 7 Οθησβξίνπ 1917˙ Λνγνδνζία ηνπ
50νύ αδειθηθνύ έηνπο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1922, ζ. 4.
19
Α. Γάγθαο, πκβνιή ζηελ έξεπλα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηεο Θεζζαινλίθεο:
Οηθνλνκηθή δνκή θαη θνηλσληθόο θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο, 1912- 1940, Θεζζαινλίθε 1998, ζ. 158.
20
ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξηάζεηο Γ, 11 θαη 16 Ιαλνπαξίνπ 1915. Σνλ Φεβξνπάξην
ηνπ 1915 ελεκεξώζεθε ε Μεηξόπνιε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λεθξνηαθείνπ, ην νπνίν, όπσο
αλαθέξζεθε ζηε ζρεηηθή επηζηνιή, πξννξηδόηαλ θπξίσο γηα ηνπο άπνξνπο θαη ηνπο πξόζθπγεο. ΑΙΜΘ,
θάθ. 100, Κ. Σάηηεο πξνο Μεηξνπνιίηε Γελλάδην, Θεζζαινλίθε 25 Φεβξνπαξίνπ 1915, αξ. 1302.
21
Σν παξάξηεκα ησλ Υνξηαηδήδσλ παξνπζίαζε πνιύ ζύληνκα πιεξόηεηα. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1916
είρε θιείζεη, αλ θαη εμαθνινπζνύζαλ λα ηεινύληαη εθεί κλεκόζπλα. ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07,
πλεδξίαζε Γ, 8 Γεθεκβξίνπ 1916.
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λεθξνηαθείνπ, πνπ βξηζθόηαλ αλαηνιηθά ηεο πόιεο, όκσο απηή απνξξίθζεθε22.
Απνθάζηζε έηζη λα αγνξάζεη γε κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία λένπ θνηκεηεξίνπ. Σνλ
Μάην ηνπ 1917 θαηέιεμε ζηελ αγνξά ελόο νηθνπέδνπ ζηελ πεξηνρή Κηξίο
Υαλέ23, ην νπνίν ζπλόξεπε πξνο βνξξά κε ην ζηξαηησηηθό θαη δπηηθά κε ην
ηζξαειηηηθό λεθξνηαθείν. Βξηζθόηαλ νπζηαζηηθά βνξείσο ηνπ ζπλνηθηζκνύ
Γόμα θαη ησλ ζηάβισλ ηνπ Γήκνπ, κε κνλαδηθό «ζήκα» ηνπ έλα κηθξό
παξεθθιεζάθη24. Δπξόθεηην γηα ην παξάξηεκα ηεο Αγίαο Φσηίδνο, ην νπνίν ην
1921 επεθηάζεθε πεξαηηέξσ ύζηεξα από ηελ αγνξά παξαθείκελσλ νηθνπέδσλ25.
Σν ζπγθεθξηκέλν θνηκεηήξην πξννξηδόηαλ γηα ηελ ηαθή πξνζθύγσλ θαη
εμππεξεηνύζε ηόζν ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλνηθηζκνύ ηεο Αγίαο Φσηεηλήο, όζν θαη
ηεο Αλάιεςεο θαη ηεο Αγίαο Σξηάδαο26.
Η ζεκαζία ηεο άκεζεο αληαπόθξηζεο ηεο Αδειθόηεηαο ζε έλα πνιύ
πηεζηηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδε ε πόιε απνηππώλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ
παξέζεζε ε ίδηα γηα ηηο θεδείεο πνπ είρε ηειέζεη ζηα παξαξηήκαηά ηεο από ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 1915 έσο ηνλ Ινύλην ηνπ 192127. ηα ηέζζεξα παξαξηήκαηα είραλ
ζαθηεί 11.145 άηνκα. Γελ ήηαλ όκσο κόλν δήηεκα αξηζκώλ. ηαλ ην 1916 ε
Αδειθόηεηα επηρείξεζε λα επεθηείλεη ην λεθξνηαθείν ζηνπο Υνξηαηδήδεο,
ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ, 6 Μαΐνπ 1917 θαη ΑΙΜΘ, Πξαθηηθά
Γεκνγεξνληίαο 1917-1925, ζπλεδξηάζεηο [ρ.ε.] Απξίιηνο 1917 θαη 13 Μαΐνπ 1917.
23
ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξηάζεηο Γ, 6 θαη 20 Μαΐνπ 1917 θαη θάθ. 40.3, έγγξαθν
εμειέγμεσο ηίηισλ, Θεζζαινλίθε 15 Ννεκβξίνπ 1939, ππνγεγξακκέλν από ηνλ Δκκαλνπήι Β. Μάλν,
δηθεγόξν ηεο Αδειθόηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηά ηελ επέθηαζή ηνπ κε ηελ αγνξά παξαθείκελσλ
νηθνπέδσλ, ην λεθξνηαθείν έθηαλε θνληά ζην πδξαγσγείν ησλ ζηξαηώλσλ, από ην νπνίν θαη
πδξνδνηείην. ε αρξνλνιόγεην κεηαπνιεκηθό έγγξαθν ε ηνπνζεζία ηνπ λεθξνηαθείνπ πεξηγξάθεηαη σο:
«...εηο ηελ πξνέθηαζηλ ηεο νδνύ Αγ. Γεκεηξίνπ (παξά ην εζληθόλ Καπηαηδόγιεην ζηάδηνλ) [...]
πεξηιαβάλεηαη εκεηέξα ηδηνθηεζία (ηέσο ρώξνο Νεθξνηαθείνπ Αγ. Φσηεηλήο) ηεο νπνίαο ηκήκα
απειινηξηώζε ππέξ ηνπ εζληθνύ Καπηαηδνγιείνπ ηαδίνπ, έηεξνλ ξπκνηνκείηαη ππό ηεο πξνεθηάζεσο ηεο
νδνύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ην ππόινηπνλ πεξηειήθζε εηο ηνλ ρώξνλ ηεο παλεπηζηεκηνππόιεσο.»
ΙΑΦΑΑΘ, θάθ. 40.3, Υ. Κσλζηαληίλνπ, Α. Κσηζόγινπ πξνο Γξαθείν Πνιενδνκίαο Θεζζαινλίθεο, 3
Απγνύζηνπ [ρ.ε.].
24
Βι. εηδηθόηεξα ηα όζα αλαθέξνληαη, αιιά θαη ηα ζρεδηαγξάκκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ παξαηίζεληαη
ζην Π. αββαΐδεο – Ά. Μπαληέιαο, Πόιηο Παλεπηζηεκίνπ Πόιηο, Η ηζηνξία ηνπ ρώξνπ ηεο
Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ. κέζα από ράξηεο θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, Θεζζαινλίθε 2000, ζ.
125, 126, 128.
25
Σν λεθξνηαθείν Αγίαο Φσηίδνο ήηαλ ζρεδόλ πιήξεο ήδε από ηηο αξρέο Ινπιίνπ ηνπ 1920.
Οπζηαζηηθέο όκσο ελέξγεηεο γηα ηελ επέθηαζή ηνπ κε ηελ αγνξά παξάπιεπξσλ νηθνπέδσλ έιαβαλ ρώξα
ην 1921. ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.08, πλεδξηάζεηο Γ, 5 Ινπλίνπ 1920, 25 Φεβξνπαξίνπ 1921 θαη
20 Μαξηίνπ 1921.
26
Γηα ηελ αγνξά απηνύ ηνπ νηθνπέδνπ, βι ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξηάζεηο Γ, 6 θαη
20 Μαΐνπ 1917. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη ν Γ. Υ. Γαβξηειίδεο, ζηνλ Μέγα Οδεγό Θεζζαινλίθεο &
Πεξηρώξσλ 1932-1933, Θεζζαινλίθε 1933, ζ. 33, νλνκάδεη ην λεθξνηαθείν ηεο Αγίαο Φσηεηλήο σο
«λεθξνηαθείν απόξσλ Οξζνδόμσλ».
27
Λνγνδνζία ηνπ 49νπ αδειθηθνύ έηνπο ηεο ελ Θεζζαινλίθε Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε
1921, ζ. 12.
22
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δηέθνςε ηηο ελέξγεηεο ηεο, θαζώο ν Γήκνο απνθάζηζε ηε κεηαθνξά ησλ
λεθξνηαθείσλ όισλ ησλ ζξεζθεπηηθώλ θνηλνηήησλ ζε απνκαθξπζκέλν κέξνο
ηεο πόιεο28. Σόηε ε Αδειθόηεηα είρε αληηδξάζεη, επηζεκαίλνληαο όηη ην ζρέδην
ήηαλ θηιόδνμν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ιακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ ηνπ
πνιέκνπ, ηεο απνπζίαο κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ
νηθνπέδσλ πεξηθεξεηαθά ηεο πόιεο από λνζνθνκεία θαη ζηξαηησηηθά ζώκαηα29.
Τπό απηό ην πξίζκα ε αμία ηεο ζπλδξνκήο ηεο πξνζαπμάλεηαη, θαζώο πξνλόεζε
θαη θαηόξζσζε λα εμνηθνλνκήζεη θνηκεηεξηαθό ρώξν ζηελ αλαπηπζζόκελε
αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πόιεο.
Πίλαθαο 1: Αξηζκόο εληαθηαζκώλ θαηά ηα έηε 1915-1921
Παξάξηεκα Υνξηαηδήδσλ (πξνθήηε Ηιία)
Παξάξηεκα Αγίνπ Παύινπ (πξώελ Βνπιγαξηθό)
Παξάξηεκα Αγίαο Φσηίδνο (θηήκα Αζένγινπ)
Παξάξηεκα Αγίαο Παξαζθεπήο
ύλνιν λεθξώλ

2.784
407
3.605
4.349
11.145

Σα θνηκεηήξηα ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ σο έλαο ηνκέαο πνπ αθνξνύζε
απνθιεηζηηθά ηελ Αδειθόηεηα θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. Πεδίν, σζηόζν,
θηιαλζξσπηθήο παξέκβαζεο ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα ήηαλ θαη ε
εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ ζε άπνξνπο καζεηέο.
ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Αδειθόηεηαο πνπ έρνπλ δηαζσζεί δελ έρεη εληνπηζηεί
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε θνλδύιην εηδηθά γηα ππνηξνθίεο. Παξόια
απηά, από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900 εληνπίδνληαη, ζπνξαδηθά, έθηαθηα
βνεζήκαηα ζε καζεηέο, ηα νπνία ζύληνκα εμειίρζεθαλ ζε ππνηξνθίεο γηα όιν
ην ζρνιηθό έηνο. Η θαζηέξσζε ησλ ππνηξνθηώλ σο εηήζηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο
Αδειθόηεηαο ζα κπνξνύζε λα ζπζρεηηζζεί ηόζν κε ηε γεληθόηεξε ηάζε
εκπινθήο ησλ θηιαλζξσπηθώλ ζσκαηείσλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο,
όζν θαη κε ηε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνύ πιιόγνπ
Θεζζαινλίθεο, βαζηθνύ θνξέα ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ κέρξη ην 191030.

ΑΙΜΘ, θάθ. 100, Κ. Σάηηεο πξνο Γελλάδην Μεηξνπνιίηε, Θεζζαινλίθε, 7 Απξηιίνπ 1917, αξ. 154.
ΑΙΜΘ, ό.π.
30
Κ. Θ. Μπνλίδε, Οη Διιεληθνί Φηιεθπαηδεπηηθνί ύιινγνη σο θνξείο εζληθήο παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ
ζηε δηαθηινληθνύκελε Μαθεδνλία, 1869-1914, Θεζζαινλίθε – Αζήλα 1996, ζ. 138. Αμίδεη επίζεο λα
ζεκεησζεί όηη δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε ππνηξνθίεο νύηε ζηε Λνγνδνζία ηεο Δθνξείαο ησλ
Διιεληθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ ησλ εηώλ 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918, Θεζζαινλίθε 1920.
28
29
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Υαξαθηεξηζηηθό ησλ ππνηξνθηώλ ηεο Αδειθόηεηαο ήηαλ όηη δελ ήηαλ
πςειέο31, ήηαλ όκσο ζηαζεξέο θαη γηα ηα επόκελα έηε, αλ ν άπνξνο καζεηήο
είρε επηδείμεη θαιή δηαγσγή θαη ηθαλνπνηεηηθέο επηδόζεηο. Η άθημε ησλ
πξνζθύγσλ θαη ε ζηαδηαθή εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πόιε νδήγεζε ζηελ αύμεζε
ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνηξνθηώλ από 42 ην 1914 ζε 51 ην 1922, νη νπνίεο δελ
αθνξνύζαλ όκσο κόλν ηνπο πξνζθπγόπαηδεο, θαζώο ρνξεγνύληαλ θαη ζε
εληόπηνπο άπνξνπο καζεηέο. Πάλησο, ην ελδηαθέξνλ ηεο Αδειθόηεηαο γηα ηνπο
πξόζθπγεο καζεηέο δελ ήηαλ απιά κηα αληαλαθιαζηηθή αληίδξαζε ζην
πξνθαλέο πξόβιεκα ηεο κόξθσζήο ηνπο. Σν πξνθάιεζαλ θαη ηα ίδηα ηα
πξνζθπγόπαηδα.
Γξάθεκα 1: Αξηζκόο ππνηξόθσλ ηεο Αδειθόηεηαο ηα ζρνιηθά έηε 1914, 1915,
1917, 1919
30
20
10
0

Πρόςφυγεσ
Μη πρόςφυγεσ
Άγνωςτοι

Δπεμεξγαζκέλα ηνηρεία από ην Αξρείν ηεο Αδειθόηεηαο (Μ. ΥξηζηνπνύινπΚνληνγεώξγε)
ην αξρείν απόθεηληαη αξθεηέο αηηήζεηο ηνπο, πνπ έρνπλ ην δηθό ηνπο
ελδηαθέξνλ. Οη απηνλόεηεο ζπλδειώζεηο ηεο ιέμεο «πξόζθπγαο» δειαδή ν
πόλνο, ε ηαιαηπσξία αιιά θαη ε δηεθδίθεζε κηαο θαιύηεξεο δσήο ζε απηέο ηηο
αηηήζεηο όρη κόλν πηζηνπνηνύληαλ αιιά θαη ζπγθηλεηηθά εμαηνκηθεύνληαλ. Ο
καζεηήο Κσλζηαληίλνο Μαπξόπνπινο γηα παξάδεηγκα, αηηνύκελνο ηε ζπλδξνκή
ηεο Αδειθόηεηαο αλέθεξε: «Με δπλάκελνο λα ζηακαηήζσ ηελ πξνο ηα γξάκκαηα
νξκήλ κνπ ζπεύδσ λα εθθξάζσ ηα παξάπνλά κνπ... ηπγράλσ πξόζθπμ εθ
Ρσζζίαο ζπλάκα νξθαλόο παηξόο ηε θαη κεηξόο θαη άλεπ θεδεκόλνο.»32.
31
ύκθσλα κε Τπνπξγηθό Γηάηαγκα ηνπ 1917 νη πξόζθπγεο καζεηέο κπνξνύζαλ λα πάξνπλ κεληαίν
βνήζεκα κέρξη θαη 30 δξρ. ηελ Αδειθόηεηα ην 1917 νη ππνηξνθίεο θπκαίλνληαλ από 10-20 δξαρκέο.
Τπνπξγείνλ Πεξηζάιςεσο, Η πεξίζαιςηο ησλ πξνζθύγσλ 1917-1920, Αζήλα 1920, ζ. 37 [ην εμήο: Η
πεξίζαιςηο]. ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ, 18 Γεθεκβξίνπ 1917.
32
ΙΑΦΑΑΘ, θάθ. 12.01, Κσλζηαληίλνο Μαπξόπνπινο πξνο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, Θεζζαινλίθε, 1
Ννεκβξίνπ 1920.
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Δπίζεο, ν καζεηήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, Ινξδάλεο
Γεκεηξηάδεο αλέθεξε ζηελ αίηεζή ηνπ όηη ήηαλ θάηνηθνο ηεο ηξάληδαο ρσξηνύ
ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Καηά ηνπο δησγκνύο ηνπ 1914: «Δθδησζήθακελ από
ηνπο Σνύξθνπο θαη θαηεθύγακελ ελ Καβάια αθήζαληεο ζηελ παηξίδα καο άπαζα
ηελ πεξηνπζία καο. Καηά ηελ εηζβνιή ησλ Βνπιγάξσλ εηο ηελ Αλαηνιηθήλ
Μαθεδνλία ην 1916 [...] άπαληεο απήρζεκελ σο όκεξνη εηο Παιαηάλ Βνπιγαξία
έλζα παξεκείλακελ επί δηεηία. Δπηζηξέςαληεο εθείζελ ηε 7 Γεθεκβξίνπ 1918,
εληαύζα παξακείλακελ έθηνηε ηειείσο άπνξνη.» 33.
Σέηνηνπ ηύπνπ αηηήζεηο είραλ έλα ηδηαίηεξν εζηθό βάξνο, ην νπνίν
επαπμαλόηαλ από ηε δηθαηνινγεκέλε αλεπάξθεηα ησλ θξαηηθώλ θνξέσλ λα
θαιύςνπλ ηηο δηνγθνύκελεο αλάγθεο. Αλ θαη από ηα ηέιε ηνπ 1916 ην Γξαθείν
Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ μεθίλεζε λα ρνξεγεί ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ζηνπο
πξόζθπγεο καζεηέο, ελέξγεηα πνπ ζπλέρηζε ε Αλώηαηε Γηεύζπλζε
Πεξηζάιςεσο Θεζζαινλίθεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 191734, νη αλάγθεο δελ
κπνξνύζαλ λα θαιπθζνύλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Δ΄
Δμαηάμηνπ ρνιείνπ Θειέσλ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1918 ε δηεπζύληξηα, Πνιπμέλε
Ιαηξνύ, δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηεο Αδειθόηεηαο κε ππνηξνθίεο, θαζώο ε
Γηεύζπλζε Πεξηζάιςεσο πξνζπκνπνηήζεθε κελ λα παξάζρεη βνήζεκα ζε δέθα
άπνξεο θαη επηκειείο πξνζθπγνπνύιεο αιιά «αη καζήηξηαί κνπ, πάζαη
πξόζθπγεο θαη πιείζηαη ηνύησλ άπνξαη είλαη 780»35.
Γπζηπρώο ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αδειθόηεηαο δελ
θαηαγξάθνληαλ πάληα ζπζηεκαηηθά ηα ζηνηρεία ησλ ππνηξόθσλ ηεο. Παξόια
απηά, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη πξόζθπγεο καζεηέο γηα
ηα ζρνιηθά έηε 1914, 1915, 1917 θαη 1919 θαηαιάκβαλαλ ζηαζεξά ην 50% ησλ
ππνηξνθηώλ.
Κπξηαξρηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ πξνζθύγσλ από ηε Βόξεηα Μαθεδνλία
θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Οη ηξώκληηζα, Γεπγειή, Μειέληθν, Αδξηαλνύπνιε,
αξάληα Δθθιεζίεο θαη Βαζηιηθά είλαη νη πόιεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε
κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα θαη αθνινπζνύλ πξόζθπγεο από ηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία.

ΙΑΦΑΑΘ, θάθ. 12.01, Ινξδάλεο Γεκεηξηάδεο πξνο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, Θεζζαινλίθε, 23
Οθησβξίνπ 1922.
34
Η Πεξίζαιςηο, ζ. 37.
35
ΙΑΦΑΑΘ, θάθ. 12.01, Πνιπμέλε Ιαηξνύ πξνο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, Θεζζαινλίθε, 5 Ννεκβξίνπ
1918.
33
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Γξάθεκα 2: Σόπνη πξνέιεπζεο ππνηξόθσλ ηεο Αδειθόηεηαο ηα ζρνιηθά έηε
1914, 1915, 1917, 1919
Ανατολική
Θράκη
Βόρεια
Μακεδονία
Ανατολική
Μακεδονία
Κωςταντινοφπο
λη

Δπεμεξγαζκέλα ηνηρεία από ην Αξρείν ηεο Αδειθόηεηαο (Μ. ΥξηζηνπνύινπΚνληνγεώξγε)
ηνπο απνινγηζκνύο ησλ ππό κειέηε εηώλ, νη ππνηξνθίεο απνηεινύζαλ ην
ηξίην βαζηθό έμνδν ηεο Αδειθόηεηαο ελώ πξνεγνύληαλ ηα κεληαία θαη έθηαθηα
βνεζήκαηα, όπσο θαη ηα δηάθνξα επηδόκαηα ζε άηνκα θαη ζπιιόγνπο. ην
βαζκό πνπ ην πιηθό επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκό ηεο πξνζθπγηθήο κέξηκλαο, δίλεηαη
ε αίζζεζε όηη απέλαληη ζην πξσηόγλσξν γηα ηελ έθηαζή ηνπ πξνζθπγηθό απηό
ξεύκα, ε Αδειθόηεηα αληηκεηώπηζε ηνπο πξόζθπγεο σο ηζόηηκνπο ζηελ απνξία
θαη ηελ πελία ηνπο κε ηνπο εληόπηνπο.
Οη πξόζθπγεο ήδε από ην 1914 εκθαλίδνληαλ ζηα πξαθηηθά κε ζπρλόηεηα
ιίγν κηθξόηεξε από εθείλε ησλ εληόπησλ απόξσλ, ελώ ε ζπλδξνκή ηεο
Αδειθόηεηαο επεθηεηλόηαλ ζε ηδξύκαηα θνηλήο σθέιεηαο γηα εληόπηνπο θαη
πξόζθπγεο, όπσο ην Παπάθεην ή ην Βξεθνθνκείν Άγηνο ηπιηαλόο, ζε ακηγώο
ηνπηθνύο θνξείο, όπσο ν Ιεξαηηθόο ύλδεζκνο Θεζζαινλίθεο ή ε Μεηξόπνιε
Θεζζαινλίθεο θαη ζε πξνζθπγηθνύο ζπιιόγνπο.
Αλ θαη ε ππνζηήξημε ηεο Αδειθόηεηαο δελ ήηαλ πάληα ζηαζεξή θαη
καθξνρξόληα γηα όινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπλέδξακε36, ε αληαπόθξηζή ηεο ζε
ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη πηεζηηθέο πεξηζηάζεηο ήηαλ άκεζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί
θαλείο ζε κεξηθά παξαδείγκαηα, όπσο ε ρνξήγεζε γελλαίαο νηθνλνκηθήο
βνήζεηαο ζε πξόζθπγεο ζην Λεκπέη ήδε από ηνλ Απξίιην ηνπ 191437, ε
Γηα παξάδεηγκα ε Αδειθόηεηα ην 1921 δηέζεζε έλα από ηα πςειόηεξα ρνξεγήκαηα από ηδησηηθό
θνξέα (500 δξρ.) ζην λεντδξπζέλ ζσκαηείν Μέξηκλα, αιιά δελ απνηέιεζε ζπζηεκαηηθό ρξεκαηνδόηε
ηνπ. Βι. εηδηθόηεξν Αξρείν Μέξηκλαο, Βηβιίνλ Σακείνπ 1921-1930, ζ. 21. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ πιιόγνπ Μέξηκλα πνπ κνπ επέηξεςαλ ηελ κειέηε ηνπ αξρείνπ ηνπο.
37
ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.06, πλεδξηάζεηο Γ, 26 θαη 28 Απξηιίνπ 1914.
36
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πεξηζηαζηαθή ππνζηήξημε ηνπ Παηξησηηθνύ πλδέζκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηε
ζπγθέληξσζε ηξνθίκσλ γηα ηα ζπζζίηηα ή μπιαλζξάθσλ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ
πξνζθύγσλ38. ηαλ, πάιη, ηνλ Απξίιην ηνπ 1919, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
Αδειθόηεηαο ελεκεξώζεθε από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ Αζύινπ Οξθαλώλ
Πξνζθπγνπαίδσλ όηη ηα «δύζκνηξα ηνύηα πιάζκαηα ηξέθνληαη δηαξθώο κε
θαζόιηα θαη θαθέο» απέζηεηιε άκεζα θξέαο θαη βνήζεκα 500 δξρ., ελώ ε
Γεληθή πλέιεπζε ελέηαμε ην Άζπιν ζηα κεληαίσο ππνζηεξηδόκελα από ηελ
Αδειθόηεηα ηδξύκαηα39. ηαζεξή ππνζηήξημε παξείρε, επίζεο, ε Αδειθόηεηα
από ην 1914 ζην Βξεθνθνκείν Άγηνο ηπιηαλόο, ην νπνίν θξόληηδε θαη βξέθε
πξνζθύγσλ. Σν 1919-1920 κάιηζηα θάιππηε ιίγν ιηγόηεξν από ην 2% ησλ
εηήζησλ αλαγθώλ ηνπ40, θαη εηο αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ηεο ην Βξεθνθνκείν
ηελ αλαγλώξηζε σο κέγα επεξγέηε ην 192041.
Η Αδειθόηεηα κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1930, νπόηε θαη ζηεξήζεθε ησλ
βαζηθώλ ηεο εζόδσλ, εμαηηίαο ηεο ππαγσγήο ησλ λεθξνηαθείσλ ζηε δηθαηνδνζία
ηνπ Γήκνπ, δελ απνπνηήζεθε ηε ζπλδξνκή ηεο ζηα θνηλσθειή θαη
λνζνθνκεηαθά ηδξύκαηα ηεο πόιεο. Γηαπηζηώλεηαη, σζηόζν, κηα δηαθνξνπνίεζε
ζηνλ ηξόπν θαη ζην εύξνο ηεο ζπλδξνκήο ηεο γηα ηνπο πξόζθπγεο. Από ην 1914
σο θαη ην 1917 παξαηεξνύληαη είηε απηόβνπιεο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ησλ
πξνζθύγσλ απεπζείαο από ηελ Αδειθόηεηα, είηε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε
δηαθόξνπο θξαηηθνύο θνξείο42, όπσο ην γξαθείν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο

ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ, 1.07 πλεδξίαζε Γ, 19 Ιαλνπαξίνπ 1916.
ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.08, πλεδξηάζεηο Γ, 20 Απξηιίνπ θαη 24 Μαΐνπ 1919 θαη Γεληθή
πλέιεπζε, 6 Οθησβξίνπ 1919.
40
Η Γηεύζπλζε Πεξηζάιςεσο θαηέβαιε εκεξεζίσο 3,50 δξρ. γηα θάζε βξέθνο θαη ε εκεξήζηα
δπλακηθή ηνπ Βξεθνθνκείνπ ήηαλ 20-25 βξέθε. Η πεξίζαιςηο, ζ. 214. Γηα ηα έηε 1919-1921 ε
Αδειθόηεηα έδηλε ζην Ίδξπκα κεληαίσο 100 δξρ. πέξαλ από ηα έθηαθηα βνεζήκαηα. ΙΑΦΑΑΘ, 1.08,
Γεληθή πλέιεπζε, 6 Οθησβξίνπ 1919, Λνγνδνζία ηνπ 48νπ αδειθηθνύ έηνπο ηεο ελ Θεζζαινλίθε
Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1920, ζ. 12. Λνγνδνζία ηνπ 49νπ αδειθηθνύ έηνπο ηεο ελ
Θεζζαινλίθε Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1921, ζ. 9. Λνγνδνζία ηνπ 50νύ αδειθηθνύ έηνπο
ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1922, ζ. 12.
41
ΙΑΦΑΑΘ, 1.08 πλεδξίαζε Γ, 22 Απγνύζηνπ 1920.
42
Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ηνλ Ινύλην ηνπ 1914 ν πξόεδξνο ηνπ λενζύζηαηνπ γξαθείνπ ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ, δήηεζε από ηελ Αδειθόηεηα λα ηνλ πξνκεζεύζεη 50 θιίλεο γηα ην
πξνζθπγηθό αλαξξσηήξην. (ΙΑΦΑΑΘ, Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ, 7/20 Ινπλίνπ 1914).
Δπξόθεηην γηα ηελ Αζηπθιηληθή θαη ην Θεξαπεπηήξην πνπ ζηεγάζηεθε ζηελ Ισαλλίδεην ρνιή. Βι.
εηδηθόηεξα Σζηηζνπνύινπ – Πεληόγαινο, ό.π., ζ. 165. Δπίζεο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1917 ε Αδειθόηεηα
ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Αλώηαηε Γηεύζπλζε Πεξηζάιςεσο πξνζθύγσλ γηα λα εληνπηζηνύλ όζνη καζεηέο
έπαηξλαλ ππνηξνθία θαη από ηνπο δπν θνξείο. (ό.π., Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1.07, πλεδξίαζε Γ,13
Ιαλνπαξίνπ 1917).
38
39
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Πεξηζάιςεσο Πξνζθύγσλ ή κε ηα βαζηθόηεξα ηκήκαηα ηνπ Παηξησηηθνύ
πλδέζκνπ Διιελίδσλ Κπξηώλ43.
Μεηά ην πέξαο ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη θπξίσο θαηά ηνλ
ειιελνηνπξθηθό πόιεκν (1919-1922), κνινλόηη ε Αδειθόηεηα ζπλέρηζε λα
ζπλδξάκεη άηνκα, ελέηεηλε ηε ζπλδξνκή ηεο θπξίσο ζε πξνζθπγηθνύο
ζπιιόγνπο ή θξαηηθνύο θνξείο. Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ην 1918 δόζεθαλ ζηε
Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο 1.000 δξρ. γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εμ αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο παιηλλνζηνύλησλ νκήξσλ ελώ ην 1919 δηαηέζεθαλ 3.700 δξαρκέο
ζε πξνζθπγηθνύο ζπιιόγνπο.
Πίλαθαο 2: Δπηδόκαηα ηεο Αδειθόηεηαο ππέξ θνηλσθειώλ ζθνπώλ (1918-1922)
Δπηδόκαηα ππέξ θνηλσθειώλ ζθνπώλ γηα ηα έηε 1918-1922
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43
Ο Παηξησηηθόο ύλδεζκνο δήηεζε όρη κόλν ηελ νηθνλνκηθή αξσγή ηεο Αδειθόηεηαο, αιιά θαη ηνλ
ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ ηνπο. Βι. ελδεηθηηθά ό.π., Βηβιίν Πξαθηηθώλ. 1.07, πλεδξηάζεηο Γ, 20
Γεθεκβξίνπ 1914 θαη 29 Ννεκβξίνπ 1915, 19 Ιαλνπαξίνπ 1916. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Παηξησηηθόο
ύλδεζκνο ηδξύζεθε ην 1914 από ηε βαζίιηζζα νθία, αλέπηπμε επξεία δξάζε ιεηηνπξγώληαο σο εκη-θξαηηθόο θνξέαο. Σν 1917 ελζσκαηώζεθε ζην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο θαη κεηνλνκάζηεθε ζε
Παηξησηηθό Ίδξπκα Πεξηζάιςεσο. Βι. ζρ. Αηιηαλόο, Σν έξγνλ ηεο ειιεληθήο πεξηζάιςεσο, ζ. 169-187.
44
Δπξόθεηην γηα ηηο 2.000 δξρ. πνπ ε Αδειθόηεηα έδσζε γηα ην ζπζζίηην ησλ επηζηξάησλ θαη ηηο
15.000 από ην απνζεκαηηθό ηεο θεθάιαην, ηηο νπνίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παηξησηηθό ύλδεζκν
δηέλεηκε ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
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Δπηδόκαηα ππέξ θνηλσθειώλ ζθνπώλ γηα ηα έηε 1918-1922
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Τπάξρεη ηέινο θαη κηα άιιε θαηεγνξία βνεζεκάησλ, πνπ είλαη δύζθνιν λα
«μεθιεηδώζεη» γηα ηα δεηνύκελα απηήο ηεο κειέηεο ηα έθηαθηα ή κεληαίσο
ρνξεγνύκελα βνεζήκαηα, ηα νπνία ζην ζύλνιό ηνπο ήηαλ θαη ηα πςειόηεξα.
Γπζηπρώο ζηηο ππάξρνπζεο θαηαγξαθέο δελ επηζεκαίλεηαη αλ ν βνεζεκαηνύρνο
ήηαλ πξόζθπγαο ή όρη. Δίλαη πνιύ πηζαλό, σζηόζν, όηη έλα αμηόινγν ηκήκα ησλ
βνεζεκάησλ απεπζύλνληαλ θαη ζε απηνύο. Αλ θαη όρη καθξνπξόζεζκεο
πξννπηηθήο, ε πξόζθαηξε αλαθνύθηζε πνπ παξείραλ, είρε ηε δηθή ηεο ζεκαζία
γηα ηελ πεξηζηαζηαθή, έζησ, απνθόξηηζε ελόο αλακθίβνια βεβαξεκέλνπ
θιίκαηνο.
Γξάθεκα 3: Έμνδα ηεο Αδειθόηεηαο (1918-1922)
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Οινθιεξώλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαηά ηε δηεηία 1920-1922 ε
Αδειθόηεηα κπήθε ζηνλ πεηξαζκό λα θάλεη ρξήζε ηνπ απνζεκαηηθνύ ηεο
θεθαιαίνπ γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο είηε απηέο ήηαλ νη επίζηξαηνη θαη νη
ηξαπκαηίεο πνιέκνπ ην 1920, είηε ήηαλ νη πξόζθπγεο από ηε Μηθξά Αζία θαη
ηνλ Πόλην ην 1922. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε
πίζησζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 15.000 δξρ. από έλα απνζεκαηηθό 75.896
δξρ.45, ελώ ζηε δεύηεξε δηέζεζε από ην απνζεκαηηθό θαη ηηο δσξεέο ησλ κειώλ
ηεο 11.300 δξρ. γηα ηνπο πξόζθπγεο από ηε Μηθξαζία, 5.000 δξρ. γηα ηνπο
ηξαπκαηίεο πνιέκνπ θαη 2.000 γηα ηνπο Αξκέληνπο πξόζθπγεο46.
Η κειέηε ηεο δξάζεο ηεο Φηιόπησρνπ Αδειθόηεηαο δελ έρεη
απηνπεξηνξηζηηθή ζηόρεπζε. Απνηειεί κόλν ηελ αξρή γηα ηελ κειέηε όισλ
εθείλσλ ησλ ηδησηηθώλ θνξέσλ θαη ζσκαηείσλ πνπ πξνζπαζνύζαλ λα
πξνζαξκνζηνύλ ζηηο αιιαγέο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 1910-1920, ζπλδξάκνληαο
παξάιιεια ηελ πόιε ζηελ ππνδνρή θαη ελζσκάησζε ησλ πξνζθύγσλ. ηε
ινγνδνζία ηνπ 1923, εμεγώληαο ηελ απόθαζε ρξήζεο ηνπ απνζεκαηηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο Αδειθόηεηαο γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ κηθξαζηαηώλ
πξνζθύγσλ, ν πξόεδξόο ηεο Κσλζηαληίλνο Σάηηεο αλέθεξε: «Δηο ην πξώηνλ
άθνπζκα ηεο αθίμεσο ρηιηάδσλ δεηλνπαζνύλησλ αδειθώλ καο ε Αδειθόηεο έιαβε
ηελ πξσηνβνπιίαλ κεηά ησλ άιισλ ηεο Οξζνδόμνπ Κνηλόηεηνο σκαηείσλ λα
εηζθέξσζη πξώηνη ηνλ νβνιόλ ησλ, ην δε παξάδεηγκα απηώλ εκηκήζεζαλ θαη όια
ηα άιια σκαηεία θαη νη επί θηινγελεία θαη θηιαλζξσπία δηαθξηλόκελνη
Θεζζαινληθείο.»47.

Λνγνδνζία ηνπ 50νύ αδειθηθνύ έηνπο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1922, ζ. 12.
Λνγνδνζία ηνπ 51νπ Αδειθηθνύ έηνπο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο, Θεζζαινλίθε 1923, ζ. 7.
47
Ό.π., ζ. 6.
45
46
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The Charitable Brotherhood of Thesssaloniki and the Refugees at the City
in 1914-1922
Summary

The aim of this article is to present and analyze the role of the Charitable
Brotherhood of Thesssaloniki in the handling of critical situations evolving from
the constant flow of refugees into the city from the aftermath of the Balkan Wars
(1912-1913) to the end of the Greco-Turkish war in 1922. Founded in 1871 and
functioning uninterruptedly ever since, the Brotherhood faced the challenge of
simultaneously coping with a constant stream of refugees, while adapting itself
to the changes brought about by the city’s incorporation to the Greek state after
1912. Three major activities of the Brotherhood constitute the backbone of the
article’s analysis: the management of the city’s cemeteries, which had been
within its jurisdiction since 1875, the awarding of scholarships, and the financial
assistance to individuals, social agencies and refugee associations. The
Brotherhood’s functioning during this period does not only show the scale of
charitable activities but also reveals its flexibility to changing times.
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Ανθή Λιμπιηζιούνη
Η ηοσρκική εθνοκαθαρηική πολιηική ενανηίον ηων Ελλήνων
ηης Ίμβροσ και ηης Τενέδοσ, 1960-1964

Η Ίκβξνο θαη ε Σέλεδνο αλήθνπλ ζην ζχκπιεγκα ησλ Θξαθηθψλ
πνξάδσλ, ζπγθξνηψληαο καδί κε ηε Θάζν, ηε ακνζξάθε, ηε Λήκλν θαη ηνλ
Άγην Δπζηξάηην κία αδηάζπαζηε γεσγξαθηθή ελφηεηα, πνπ δεζπφδεη ζην
βνξεηναλαηνιηθφ Αηγαίν. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ζηηο
24 Ινπιίνπ ηνπ 1923, ηα δχν λεζηά πεξηήιζαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο Σνπξθίαο,
παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε ειιεληθφηεηα ηνπο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη φρη κφλν
απφ ηελ πιεζπζκηαθή ηνπο ζχλζεζε, αιιά θαη απφ ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπο1.
Δληνχηνηο, παξά ηελ αιιαγή ηνπ εδαθηθνχ ηνπο status quo, νη Έιιελεο ηεο
Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Έιιελεο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο
εμαηξέζεθαλ απφ ηε ζπκθσλία πεξί ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο αλάκεζα ζηνπο
Έιιελεο Οξζνδφμνπο ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο, ε
νπνία ζπλνκνινγήζεθε ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1923 ζηε Λσδάλλε ηεο
Διβεηίαο, ζε κία πξνζπάζεηα λα δηεπζεηεζεί ην θιέγνλ δήηεκα ηεο
απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ2.
ην πιαίζην απηφ, ζεζπίζηεθε κία ζεηξά δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζην ζχλνιν ηεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη
ζηα άξζξα 37-45 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο3. Παξάιιεια φκσο, σο
αληηζηάζκηζκα ηεο θαηαπάηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο ησλ
θαηνίθσλ ησλ δχν λεζηψλ, ε νκψλπκε πλζήθε πεξηειάκβαλε επηπιένλ κία
εηδηθή ξήηξα ηνπηθήο εθαξκνγήο, ην άξζξν 14, πνπ ρνξεγνχζε ζηνλ ειιεληθφ
πιεζπζκφ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπηθήο

1
Η Ίκβξνο δηέζεηε ακηγψο ειιεληθφ πιεζπζκφ, ελψ ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Σελέδνπ ήηαλ Έιιελεο.
Γηα ηελ ηζηνξία ησλ δχν λεζηψλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, βιέπε Γ. Σελεθίδεο,
Ίκβρος θαη Σέλεδος, Ιζηορία-Νοκηθό Καζεζηώς, ύγτρολε Πραγκαηηθόηεηα, Θεζζαινλίθε 1986, ζ. 17-30.
2
A. Alexandris, The greek minority of Istanbul and greek-turkish relations, 1918-1974, Athens 1992,
ζ. 83-87 θαη Λ. Γηβάλε, Διιάδα θαη Μεηολόηεηες. Σο ζύζηεκα δηεζλούς προζηαζίας ηες Κοηλφλίας ηφλ
Δζλώλ, Αζήλα 2004, ζ. 192-195.
3
ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ πξνζηέζεθε θαη ην 15ν Πξσηφθνιιν, ην νπνίν
ρνξεγνχζε ακλεζηία γηα φια ηα δηαπξαρζέληα πνιηηηθά ή θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ θαθνπξγήκαηα ή
πιεκκειήκαηα, πνπ ηειέζηεθαλ έσο ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαλείο
Σνχξθνο κε κνπζνπικάλνο ππήθννο δελ επηηξεπφηαλ λα δησρζεί ή λα θαθνπνηεζεί ζηελ Σνπξθία, κε ην
πξφζρεκα φηη ε ζηάζε πνπ ηήξεζε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο εηξήλεο ήηαλ ερζξηθή πξνο ηελ
ρψξα, Alexandris, The greek minority of Istanbul and greek-turkish relations, ό.π., ζ. 95-102 θαη Γηβάλε,
Διιάδα θαη Μεηολόηεηες, ό.π., ζ. 63-67.
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απηνδηνίθεζεο4, ην νπνίν ε Άγθπξα επζχο εμαξρήο θαηαζηξαηήγεζε. Δλδεηθηηθή
ησλ πξνζέζεσλ ηεο λα κελ απνδερηεί ηελ παξνπζία κε κνπζνπικαληθψλ
πιεζπζκψλ ζην έδαθνο ηεο, απνηέιεζε ε ςήθηζε ην 1927 ηνπ λφκνπ 1151,
απψηεξνο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν αθειιεληζκφο ηεο παηδείαο ζηελ Ίκβξν θαη
ηελ Σέλεδν5.
Η θαηάξγεζε ηνπ επίκαρνπ λφκνπ ην 1951 ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή κίαο
πξσηφγλσξεο άλζεζεο ζηα δχν λεζηά, ε νπνία έκειιε λα δηαξθέζεη γηα κία
πεξίπνπ δεθαεηία έσο ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 1960. θνπφο ηνπ
Σν άξζξν14, ην νπνίν δηεχξπλε ην πιαίζην ησλ ειεπζεξηψλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε βάζε ηα άξζξα
37-45 ηνπ Γ' ηκήκαηνο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Σνπξθία,
πξνυπέζεηε φηη φιν ην θάζκα ηεο δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο,
ζα αζθνχληαλ απφ ηνλ απηφρζνλα πιεζπζκφ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ. Οη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο
Λσδάλλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν ζεσξήζεθαλ πξσηνπνξηαθέο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβαηηθήο
θαηνρχξσζεο ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ, εθάκηιιεο κε εθείλεο πνπ πηνζέηεζε ε ΓΑΔ κφιηο πξνο ηα
ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, Σελεθίδεο, Ίκβρος θαη Σέλεδος, ό.π., ζ. 40-43 θαη Α. Αιεμαλδξήο, «Ο
αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, Μία ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη νξηζκέλεο ζθέςεηο γηα ην κέιινλ»,
Παληκβρηαθό σκπόζηο «Η Ίκβρος δεηά δηθαίφζε», Πραθηηθά, Αζήλα 22 Ινπλίνπ 1991, ζ. 71.
5
ηηο 25 Ινπλίνπ 1927, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ςήθηζε ην λφκν 1151 «Περί ηοπηθής δηοηθήζεφς ηφλ
λήζφλ Ίκβροσ θαη Σελέδοσ» (Mahalli Idareler Kanunu). Με ην λφκν απηφ, ν νπνίνο θαζφξηδε θαηαιεπηψο
ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ησλ δχν λεζηψλ, ε Ίκβξνο θαη ε Σέλεδνο δελ ζπγθξνηνχζαλ πιένλ κία
αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα (kaza), αιιά ππνβηβάδνληαλ ζην θαζεζηψο ηεο ππνδηνίθεζεο (nahiye),
κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζχζηαζεο ηνπηθψλ δηθαζηεξίσλ. ην πιαίζην απηφ, ν
Σνχξθνο δηνηθεηήο (nahiye müdürü), ν νπνίνο δελ εθιεγφηαλ απφ ην γεγελή πιεζπζκφ, αιιά δηνξηδφηαλ
απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, πεξηβιήζεθε κε επξχηαηεο αξκνδηφηεηεο. Ωο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηε ζπκκεηνρή ζην ζπκβνχιην ηεο ππνδηνηθήζεσο, ην νπνίν ζα ζηειερσλφηαλ απφ ηνπο Έιιελεο ηεο
Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, ζεσξήζεθε ε άξηζηε γλψζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, γεγνλφο πνπ απέθιεηε
απηφκαηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ απφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο. Παξάιιεια φκσο, ν λφκνο
1151/1927 παξείρε ην δηθαίσκα ζηελ Άγθπξα αθελφο λα δηαιχζεη ην ζπκβνχιην απηφ άλεπ νπδεκίαο
πξνεηδνπνίεζεο θαη αθεηέξνπ λα εγθαηαζηήζεη ζηα δχν λεζηά αμησκαηνχρνπο θαη αζηπλνκηθνχο απφ φιε
ηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα. Δληνχηνηο, θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ην κέιινλ ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ίκβξνπ θαη
ηεο Σελέδνπ είρε ην άξζξν 14 ηνπ πξνξξεζέληνο λφκνπ. Καη ηνχην δηφηη ην άξζξν απηφ εμνκνίσλε ηα δχν
λεζηά κε ηηο ππφινηπεο επαξρίεο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, επηβάιινληαο ηνπο έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
παξφκνην κε εθείλν πνπ επηθξαηνχζε ζηα ζρνιεία ηεο επεηξσηηθήο Σνπξθίαο. ην πιαίζην απηφ, ε
εθπαίδεπζε, ε νπνία θαζίζηαην γεληθή, δσξεάλ θαη θνζκηθή, ζα δηεμαγφηαλ εθεμήο απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, γεγνλφο πνπ απηφρξεκα θαηαξγνχζε ηελ ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν θαη
ηελ Σέλεδν. Οη γνλείο πνπ επηζπκνχζαλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηελ νξζφδνμε ζξεζθεία θαη ηελ
ειιεληθή γιψζζα, θαινχληαλ λα αλαζέζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε δάζθαιν, νη ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ
ήηαλ επηζήκσο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο. Η δηδαζθαιία, ην θφζηνο ηεο
νπνίαο ζα θαιππηφηαλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ,
αιιά ζε θαζνξηζκέλε ψξα εθηφο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, ηειψληαο ππφ ηνλ
αδηάιεηπην έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο. Απφξξνηα ησλ κεζνδεχζεσλ απηψλ, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηνλ
πιήξε αθειιεληζκφ ηεο παηδείαο, ήηαλ ε ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην
γεγνλφο φηη ε Κεληξηθή ρνιή ηεο Ίκβξνπ αλαγθάζηεθε λα θιείζεη ηηο πχιεο ηεο, ελψ νη ζπλερείο άλσζελ
παξεκβάζεηο θαζηζηνχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ άθξσο πξνβιεκαηηθή,
Α. Αιεμαλδξήο, «Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, 1923 – 1955», Οη ειιελοηοσρθηθές
ζτέζεης, 1923-1987, Αζήλα 1991, ζ. 54-56.
4
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άξζξνπ απηνχ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο εζλνθαζαξηηθήο
πνιηηηθήο πνπ άζθεζε ε Σνπξθία ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο
Σελέδνπ απφ ην 1960 έσο ην 1964, ζε κία ηδηαίηεξα θξίζηκε πεξίνδν ησλ
ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, φπσο απηά ζθηαγξαθνχληαη κέζα απφ ην αξρείν ηεο
Ικβξηαθήο Έλσζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ε δξάζε ηεο νπνίαο απφ ηελ ίδξπζε
ηεο ην 1927 επηθεληξψζεθε ζηελ πξνάζπηζε ηφζν ησλ δηθαίσλ ηεο Ίκβξνπ φζν
θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ απνδήκσλ Ικβξίσλ.
Η αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο Menderes ην Μάην ηνπ 1960 ελέβαιε ζε
έληνλε αλεζπρία ηνπο Έιιελεο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ
λα θνβνχληαη ηελ άζθεζε ελφο λένπ θχθινπ δηψμεσλ εηο βάξνο ηνπο. Οη
ππνςίεο απηέο δελ ήηαλ δηφινπ αβάζηκεο, δεδνκέλνπ φηη ην ζηξαηησηηθφ
θαζεζηψο ηεο Άγθπξαο έδσζε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο εγθαζίδξπζεο ηνπ
απηά δείγκαηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ. Η δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ ελαληίνλ ηνπ
κεηξνπνιίηε Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξνζειπηηζκνχ6, αιιά
θαη ε αλαζηνιή ηεο έλαξμεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, πνπ είρε εμαγγείιεη ε
θπβέξλεζε Menderes, απνηεινχζαλ πξναλάθξνπζκα ηεο πνιηηηθήο, πνπ
ζθφπεπε λα εθαξκφζεη ε ηνπξθηθή εγεζία ζηα δχν λεζηά7.
Η ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ε νπνία δελ ήηαλ πιένλ δηαηεζεηκέλε λα αλερζεί
ηελ παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πεξηνρή
ησλ ηελψλ8, άξρηζε λα ιακβάλεη ζηαδηαθά δηάθνξα κέηξα ελαληίνλ ηνπ. ην
πιαίζην απηφ, πξνρψξεζε ην 1961 ζηελ παχζε ηνπ Έιιελα δεκάξρνπ ηεο
Ίκβξνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο Παλαγίαο, νη νπνίνη
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ Σνχξθνπο αμησκαηηθνχο. Σεο ελέξγεηαο απηήο, πνπ

6
Η παξφηξπλζε ηνπ κεηξνπνιίηε πξνο ηνπο ζακψλεο ελφο θαθελείνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε Θεία
Λεηηνπξγία, εθιήθζεθε απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο σο απφπεηξα πξνζειπηηζκνχ. Ο κεηξνπνιίηεο
απαιιάρζεθε απφ ηηο θαηεγνξίεο, ράξε ζηε ζζελαξή αληίδξαζε ησλ πξνέδξσλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ
λεζηνχ, Αξρείν Ικβξηαθήο Έλσζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, (ζην εμήο Α.Ι.Δ.Μ.Θ.,) 1025, Ρεθηζίλεο πξνο
Γεκεηξηάδε, 9 επηεκβξίνπ 1960.
7
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1025, Υξήζηνο Ρεθηζίλεο, Πξφεδξνο ηεο Ικβξηαθήο Έλσζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, πξνο
Πάλν Γεκεηξηάδε, Γηπισκάηε, 9 επηεκβξίνπ 1960.
8
Δλδεηθηηθέο ησλ πξνζέζεσλ ηεο Άγθπξαο ήηαλ νη απφςεηο, πνπ δηαηππψζεθαλ απφ αλψηαηνπο
Δπηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1961, θαηά ηε δηάξθεηα
ζπλεδξίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί απφ φιε ηε ρψξα. ην πιαίζην απηφ, ππνζηεξίρηεθε φηη
ε Σνπξθία δηέηξερε ζνβαξφ θίλδπλν απφ ηνλ εζληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, ν
νπνίνο απνδεηθλπφηαλ αθελφο απφ ηελ θπξηαξρία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ
πξνηίκεζε, πνπ επηδείθλπαλ νη θάηνηθνη πξνο ηηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ησλ Αζελψλ. Μέινο ηεο
Δζληθής Δπηηροπής Δλόηεηας πνπ ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ, ηζρπξίζηεθε κάιηζηα φηη ε
Ίκβξνο απνηεινχζε θαξθίλσκα γηα ηελ Σνπξθία, ην νπνίν ζα έπξεπε αξγά ή γξήγνξα λα εμαιεηθζεί, Κ.
Γειεθσλζηαληήο, «Η ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (1923-1964)», Μλήκες, Κφλζηαληηλούποιε, Ίκβρος,
Σέλεδος, 1923-1955, Πραθηηθά Γηεκερίδας, Καιακαρηά, 11-12 Νοεκβρίοσ 1995, Θεζζαινλίθε 1997, ζ.
72.
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ζπληζηνχζε θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο9,
πξνεγήζεθε ε απζαίξεηε απφιπζε ηνπ δηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο ρνιήο10,
γεγνλφο πνπ εθιήθζεθε σο ε απαξρή ηεο δίσμεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην
λεζί. Οη ηνπξθηθέο αξρέο αξλήζεθαλ λα αλαθαιέζνπλ ηελ απφθαζε ηνπο,
κνινλφηη ν Δπηζεσξεηήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, χζηεξα απφ ελδειερή
εμέηαζε ηεο ππφζεζεο, νκνιφγεζε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
αληαπνθξηλφηαλ πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο11.
Οη απζαίξεηεο παξεκβάζεηο ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
δηάρπηεο θήκεο πεξί αληηθαηάζηαζεο ησλ πξνέδξσλ ησλ ππφινηπσλ θνηλνηήησλ
ηεο Ίκβξνπ απφ Σνχξθνπο αμησκαηηθνχο, ελέηεηλαλ ηελ αγσλία ησλ θαηνίθσλ, ε
νπνία απνηππσλφηαλ εχγισηηα ζηα αιιεπάιιεια ππνκλήκαηα ηνπ Πάλνπ
Γεκεηξηάδε12, Έιιελα δηπισκάηε ηκβξηαθήο θαηαγσγήο, πξνο ην ειιεληθφ
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ13. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ ππνκλεκάησλ απηψλ ήηαλ ε
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ψζηε λα αξζνχλ νη
πηέζεηο, πνπ είραλ ήδε αξρίζεη λα αζθνχληαη ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ
θαη ηεο Σελέδνπ14.
νβαξά πξνζθφκκαηα ζηελ νκαιή δηαβίσζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ
δεκηνπξγνχζε ε απνιπηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Σνχξθνπ ππνδηνηθεηή,
Serafettin Türkmen, ν νπνίνο επελέβαηλε απξνθάιππηα ζηα θνηλνηηθά,
εθπαηδεπηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ,
πξνθαιψληαο ηελ έληνλε δπζθνξία ησλ θαηνίθσλ15. Γηεξκελεχνληαο ην δηάρπην

9
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 5
Απξηιίνπ 1961.
10
Ο Ιζαάθ Αλαζηαζηάδεο, δηεπζπληήο ηνπ Ηκηγπκλαζίνπ ηεο Ίκβξνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
Παλαγίαο, ηα νπνία ζπζηεγάδνληαλ ζην θηίξην ηεο Κεληξηθήο ρνιήο, ήηαλ έλαο δξαζηήξηνο
εθπαηδεπηηθφο, νη πξσηνβνπιίεο ηνπ νπνίνπ ζπλέβαιαλ ζηελ άλζεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην λεζί. Η
απφιπζε ηνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε Μεγάιε Παξαζθεπή, 7 Απξηιίνπ 1961, πξνθάιεζε κεγάιε
αλαζηάησζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ, Γειεθσλζηαληήο, «Η ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (19231964)», ζ. 71-72.
11
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 6
Ινπλίνπ 1963.
12
Με εμνπζηνδφηεζε ησλ θνηλνηήησλ ηεο Ίκβξνπ, ν Πάλνο Γεκεηξηάδεο ζπλέρηζε λα δηαρεηξίδεηαη ηα
δεηήκαηα ηνπ λεζηνχ, ζε ζπλελλφεζε κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1378, Γεκεηξηάδεο
πξνο Ρεθηζίλε, 4 Οθησβξίνπ 1963.
13
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 20
Απξηιίνπ 1961.
14
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Μηραήι Πεζκαδφγινπ, 21 επηεκβξίνπ 1961.
15
Δλδεηθηηθφ ηνπ θαλαηηζκνχ απφ ηνλ νπνίν δηαθαηερφηαλ ν Σνχξθνο ππνδηνηθεηήο, ήηαλ ην γεγνλφο
φηη θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ αθελφο απαιείθζεθαλ νη ειιεληθέο επηγξαθέο απφ ηα ζρνιεία ησλ δχν λεζηψλ
θαη αθεηέξνπ απαγνξεχζεθε λα θπθινθνξνχλ νη ηεξείο, έμσ απφ ηηο εθθιεζίεο, κε ηα ξάζα ηνπο,
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1215, Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 26
Ινπιίνπ 1962.
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αίζζεκα αγαλάθηεζεο, πνπ ππέβνζθε ελαληίνλ ηνπ, κία νκάδα καζεηψλ ηεο
Κεληξηθήο ρνιήο ηεο Ίκβξνπ ηνηρνθφιιεζε ζην ζπίηη ηνπ Σνχξθνπ
ππνδηνηθεηή κία πξνθήξπμε δηακαξηπξίαο, απαηηψληαο αθελφο ηελ θαηνρχξσζε
ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ
θαη αθεηέξνπ ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ16.
Σν επεηζφδην απηφ πξνθάιεζε κεγάιε αλαζηάησζε ζηηο ηνπξθηθέο αξρέο,
κε απνηέιεζκα λα θαηαθζάζεη ηελ επφκελε εκέξα ζηελ Ίκβξν εηδηθφ
ζηξαηησηηθφ θιηκάθην απφ ηα Γαξδαλέιιηα γηα ηε δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ. Ωο
εζηθφο απηνπξγφο ηεο ελέξγεηαο ησλ καζεηψλ ζεσξήζεθε ν δσγξάθνο Νίθνο
Παιαηφπνπινο, ν νπνίνο ζηάιζεθε ζηδεξνδέζκηνο ζηηο θπιαθέο ησλ
Γαξδαλειιίσλ, φπνπ θξαηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ δχν κήλεο, ρσξίο λα ηνπ
απαγγειζνχλ επίζεκεο θαηεγνξίεο. Παξάιιεια φκσο, ζε δίθε παξαπέκθζεθαλ
δχν δάζθαινη θαη ηξεηο πνιίηεο, κε ηελ θαηεγνξία ηεο αληεζληθήο δξάζεο, ελψ
ζπλάκα νη ηνπξθηθέο αξρέο πξνρψξεζαλ πξνο παξαδεηγκαηηζκφ ζηνλ άγξην
μπινδαξκφ φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Ηκηγπκλαζίνπ ηεο Ίκβξνπ17.
Μεηά ηελ αλνηθηή εθδήισζε ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ θαηνίθσλ πξνο ην
πξφζσπν ηνπ, ν Σνχξθνο ππνδηνηθεηήο ελέηεηλε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχζε
ελαληίνλ ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Ίκβξν θαη ηελ
Σέλεδν λα θαηαζηνχλ αθφξεηεο18. ε κία πξνζπάζεηα λα εθηνλσζεί ε ηεηακέλε
αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε ζηα δχν λεζηά, κία επηηξνπή θαηνίθσλ κεηέβε
ζηελ Άγθπξα, αμηψλνληαο ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Serafettin Türkmen,
αίηεκα ην νπνίν ελ ηέιεη ηθαλνπνηήζεθε απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε19.
Μνινλφηη ε είδεζε απηή έγηλε δεθηή κε αλαθνχθηζε, ζην κεηαμχ ζε
ζνβαξή αλεζπρία άξρηζε λα εκβάιιεη ην γεγελή πιεζπζκφ ε απφθαζε ηεο
Άγθπξαο λα πξνρσξήζεη ζηελ αλέγεξζε ηνπξθηθνχ δηδαζθαιείνπ ζηελ είζνδν
ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Ίκβξνπ, εγθξίλνληαο κάιηζηα πξνο ηνχην ην ζθνπφ
θνλδχιην 16.000.000 ηνπξθηθψλ ιηξψλ20. Η θπβέξλεζε Inönü ππνζηήξημε φηη ε
ιεηηνπξγία απηήο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ζηελ νπνία επξφθεηην λα

Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1215, Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο,
26 Ινπιίνπ 1962.
17
Ν. Παιαηφπνπινπ, Ίκβρος, Σο δράκα ηοσ λεζηού όπφς ηο έδεζα, Αζήλα 1993, ζ. 131-141.
18
Η δηεμαγσγή αιιεπάιιεισλ εξεπλψλ ζηα ζπίηηα θαη ηα θαηαζηήκαηα ηνπο, ε ππνβνιή ησλ
θαηνίθσλ ζε αλαθξίζεηο, ε άξλεζε ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ λα ρνξεγήζνπλ δηαβαηήξην ζηνπο λεζηψηεο,
πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Διιάδα, ηα πξνζθφκκαηα πνπ παξνπζίαδαλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
λεπηαγσγείσλ, ε απαγφξεπζε ηεο δηνξγάλσζεο ζρνιηθψλ ενξηψλ, απνηεινχζαλ κεξηθά κφλν
παξαδείγκαηα ησλ θαηαπηεζηηθψλ κέηξσλ, πνπ εθάξκνδε ε Άγθπξα ελαληίνλ ησλ θαηνίθσλ ησλ δχν
λεζηψλ, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1221, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 7 επηεκβξίνπ 1962.
19
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1235, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 4 Οθησβξίνπ 1962.
20
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1202, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 17 Μαΐνπ 1962.
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θνηηήζνπλ 800 ζπλνιηθά ζπνπδαζηέο απφ νιφθιεξε ηελ Σνπξθία, ζα ζπλέβαιε
ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο21.
Δληνχηνηο, ν ηζρπξηζκφο απηφο απνηεινχζε πξνθάζεηο ελ ακαξηίαηο. Καη
ηνχην δηφηη ε άλζεζε πνπ παξνπζίαζε ε ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν θαη ηελ
Σέλεδν, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ 1151/1927 (1951), είρε
αξρίζεη λα πξνβιεκαηίδεη έληνλα ηελ Άγθπξα. ην πιαίζην απηφ, ε αλέγεξζε
ηνπ ηνπξθηθνχ δηδαζθαιείνπ-νηθνηξνθείνπ ζεκαηνδνηνχζε κία πξνζπάζεηα
ελίζρπζεο ηνπ ηνπξθηθνχ ραξαθηήξα ηεο παηδείαο ζηελ Ίκβξν, ζηελ νπνία
ιεηηνπξγνχζε κφλν έλα πεληαηάμην θξαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν22.
Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, ην νπνίν είρε άθξσο ζπκβνιηθή ζεκαζία,
εθιήθζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ σο κία απφπεηξα αιινίσζεο ηεο
δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ίκβξνπ, ν νπνίνο εμαθνινπζνχζε
λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ Έιιελεο23. Καη ηνχην δηφηη απψηεξνο ζηφρνο
ηεο ίδξπζεο ηνπ ηνπξθηθνχ δηδαζθαιείνπ ήηαλ ν εμαλαγθαζκφο ησλ θαηνίθσλ
λα εγθαηαιείςνπλ ην γελέζιην ηφπν ηνπο, ζε κία πξνζπάζεηα λα επηηαρπλζεί ν
εθηνπξθηζκφο ηεο Ίκβξνπ24.
ε απηή ηελ ηφζν θξίζηκε ζπγθπξία γηα ην κέιινλ ησλ δχν λεζηψλ, κεγάιε
απνγνήηεπζε πξνθάιεζε ζηνπο Έιιελεο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ ε
κεηάζεζε ηνπ κεηξνπνιίηε Μειίησλα25 ζηε κεηξφπνιε Ηιηνππφιεσο θαη
Θείξσλ26. Μνινλφηη δχν επηηξνπέο κεηέβεζαλ ζην Φαλάξη, αμηψλνληαο ηελ
αλάθιεζε ηεο, ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο παξέκεηλε αλέλδνηνο ζηελ απφθαζε
ηνπ. Δπηπιένλ, άθεζε αλνηθηφ ην ελδερφκελν λα κελ απνζηαιεί άιινο
κεηξνπνιίηεο ζηα δχν λεζηά, κε απνηέιεζκα λα ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κείλεη

21
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1222, Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο,
14 επηεκβξίνπ 1962, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο Τπέμ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ,
Σκήκα Σνπξθίαο, 28 Ννεκβξίνπ 1962 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1265, Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε
Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 30 Ννεκβξίνπ 1962.
22
Γειεθσλζηαληήο, «Η ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (1923-1964)», ζ. 72.
23
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1222, Ρεθηζίλεο πξνο Τπέμ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 14
επηεκβξίνπ 1962, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα
Σνπξθίαο, 28 Ννεκβξίνπ 1962 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1265, Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ
Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 30 Ννεκβξίνπ 1962.
24
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1396, Ρεθηζίλεο πξνο πξσζππνπξγφ Γεψξγην Παπαλδξένπ, 19 Ννεκβξίνπ 1963.
25
Ο Μέγαο Πξσηνζχγθεινο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ Μειίησλ Υαηδήο, εμειέγε ην 1950
κεηξνπνιίηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ. Η εθπαηδεπηηθή θαη ε πνιηηηζηηθή δσή ησλ δχν λεζηψλ παξνπζίαζε
επί ηεο πνηκαληνξίαο ηνπ κία πξσηφγλσξε άλζεζε, ράξε ζηε ραξηζκαηηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο
αδηακθηζβήηεηεο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ. Μεηά ηε ζεηεία ηνπ ζηε κεηξφπνιε Ηιηνππφιεσο θαη Θείξσλ,
ν Μειίησλ, ν νπνίνο εθπξνζψπεζε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ζε δηάθνξεο δηεζλείο εθθιεζηαζηηθέο
ζπλδηαζθέςεηο, εμειέγε ην 1966 κεηξνπνιίηεο Υαιθεδφλνο, Μ. Καξά, Η λήζος Ίκβρος, σκβοιή εης ηελ
εθθιεζηαζηηθήλ ηζηορίαλ ηες, Θεζζαινλίθε 1987, ζ. 291-306.
26
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1301, Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 12 Μαξηίνπ 1963.
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ρεξεχνπζα ε ζέζε ηεο κεηξφπνιεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, έρνληαο σο επηθεθαιήο
κφλν έλαλ Παηξηαξρηθφ Δπίηξνπν27.
Η κεηάζεζε ηνπ Μειίησλα απνδφζεθε αξρηθά ζε πηέζεηο ηεο Άγθπξαο, ε
νπνία θαηλφηαλ λα έρεη ελνριεζεί απφ ηελ πνιπζρηδή ηνπ δξάζε28. Ωζηφζν, νη
θήκεο απηέο αθίζηαλην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε κεηάζεζε ηνπ
κεηξνπνιίηε ήηαλ απφξξνηα πξνζσπηθήο ηνπ επηζπκίαο. Οη ζπρλέο επηθξίζεηο
πνπ δερφηαλ απφ ηνπηθνχο παξάγνληεο ησλ δχν λεζηψλ, ηνπ δεκηνχξγεζαλ έλα
αίζζεκα πηθξίαο, κε απνηέιεζκα λα εηζεγεζεί ζηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηε κεηξφπνιε ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ29.
εκείν αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζην κεηξνπνιίηε θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ
θνηλνηήησλ ηεο Ίκβξνπ απνηεινχζε ε αλέγεξζε λεπηαγσγείσλ ζηα ρσξηά ηνπ
λεζηνχ. Καη ηνχην δηφηη ε ίδξπζε κίαο βηνηερλίαο, ε νπνία ζα πξνζέθεξε
απαζρφιεζε ζηνπο λένπο αλζξψπνπο30, εκπνδίδνληαο ηε κεηαθίλεζε ηνπο πξνο
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζεσξνχληαλ φηη ζα εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηηο
απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ. Παξάιιεια, ν Μειίησλ δερφηαλ
θξηηηθή, έλεθα πνπ δελ δεηνχζε ζε θξίζηκα ζέκαηα ηε γλψκε ησλ αξκφδησλ
παξαγφλησλ, ιακβάλνληαο κνλνκεξψο ζεκαληηθέο απνθάζεηο. πλάκα φκσο, ηε
δπζθνξία ησλ θαηνίθσλ είρε αξρίζεη λα πξνθαιεί θαη ε ζπρλή απνπζία ηνπ απφ
ηε κεηξφπνιε ηνπ, εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηελ Ιεξά
χλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ31.
Η ηαρχηεηα, κε ηελ νπνία πξνρσξνχζαλ νη εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ
ηνπξθηθνχ δηδαζθαιείνπ ζηελ Παλαγία, αιιά θαη ηα πξψηα θξνχζκαηα βίαο πνπ
εθδειψζεθαλ απφ Σνχξθνπο εξγάηεο32, ελέηεηλαλ ηελ αλεζπρία ησλ θαηνίθσλ
ηεο Ίκβξνπ33, νη νπνίνη άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ην ελδερφκελν
κεηαλάζηεπζεο ηνπο πξνο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο θίλδπλνο εξήκσζεο ηεο
Ίκβξνπ απφ ην γεγελή ηεο πιεζπζκφ ήηαλ πιένλ νξαηφο, δεδνκέλνπ φηη πνιιέο

Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1321, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 7 Μαΐνπ 1963.
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1323, Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 14 Μαΐνπ 1963.
29
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1311, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 3 Απξηιίνπ 1963.
30
Η δηαξξνή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ίκβξνπ πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ
ππνινγηδφηαλ ζε 2.000 πεξίπνπ άηνκα, κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ ζην λεζί 5.000 πεξίπνπ Έιιελεο,
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1181, Παηξηαξρηθφο Δπίηξνπνο ππξίδσλ Γακδάο πξνο Ρεθηζίλε, 14 Φεβξνπαξίνπ 1962.
31
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1221, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 7 επηεκβξίνπ 1962.
32
Οη ηνπξθηθέο αξρέο κεηέθεξαλ εξγάηεο απφ ηελ Αλαηνιή γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ ηνπξθηθνχ
δηδαζθαιείνπ, δηφηη ν γεγελήο πιεζπζκφο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Όκσο, νη εξγάηεο
άξρηζαλ λα παξελνρινχλ ηνπο θαηνίθνπο, ιεειαηψληαο ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο θαη δηελεξγψληαο επηζέζεηο
ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαλ ζηνπο αγξνχο, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1350, Ρεθηζίλεο πξνο γξακκαηέα
Αξρηεπηζθνπήο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο, 13 επηεκβξίνπ 1963 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1370, Ρεθηζίλεο
πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 26 επηεκβξίνπ 1963.
33
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1553, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 11 επηεκβξίνπ 1963.
27
28
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νηθνγέλεηεο είραλ ήδε αξρίζεη λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε34.
Απφξξνηα ηνπ αλαγθαζηηθνχ ηνπο εθπαηξηζκνχ ήηαλ ε ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε
ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ε νπνία αληηθαηνπηξηδφηαλ ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ ζρνιείσλ35 πνπ ιεηηνπξγνχζαλ πιένλ ζην λεζί36.
Παξάιιεια φκσο, ε Άγθπξα επηδίσμε λα ζέζεη ππφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο
ην θαζεζηψο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Ίκβξνπ ε νπνία, ζε αληίζεζε κε ηελ
Σέλεδν, εμαθνινπζνχζε λα δηαηεξεί ακηγψο ειιεληθφ πιεζπζκφ. ην πιαίζην
απηφ, επηρείξεζε ηελ εθινγή δηθψλ ηεο ππνςεθίσλ ζην αμίσκα ηφζν ηνπ
δεκάξρνπ ηνπ λεζηνχ φζν θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο Παλαγίαο,
εγρείξεκα ην νπνίν ελ ηέιεη ηειεζθφξεζε ράξε ζηηο ςήθνπο ησλ Σνχξθσλ
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ λεζηνχ37, αιιά θαη ησλ εξγαηψλ πνπ κεηαθέξζεθαλ
απφ ηε Μηθξά Αζία γηα ηηο αλάγθεο αλέγεξζεο ηνπ ηνπξθηθνχ δηδαζθαιείνπ38.
εκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή δηαδξακάηηζε θαη ε απφθαζε ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ λα απέρνπλ απφ ηηο εθινγέο, ε νπνία ειήθζε ππφ ην
βάξνο ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ αζθνχληαλ ελαληίνλ ηνπο39.
Η θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ είρε πιένλ δηακνξθσζεί ζηελ Ίκβξν,
απνηππσλφηαλ εχγισηηα ζηα αιιεπάιιεια ππνκλήκαηα ηνπ Πάλνπ
Γεκεηξηάδε πξνο ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ε επηζηνιή πνπ
απεχζπλε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1963 πξνο ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο θαη
Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, νθνθιή Βεληδέιν, ν έκπεηξνο δηπισκάηεο
πξνεηδνπνηνχζε κε έκθαζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε φηη «ε ειιεληθοηάηε Ίκβρος
ερεκώλεηαη θαη εθηοσρθίδεηαη»40.
Οη πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο
Σελέδνπ, εληάζεθαλ κεηά ηελ θξίζε πνπ εθδειψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1963
34
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 6
Ινπλίνπ 1963 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα
Σνπξθίαο 30 Ινπιίνπ 1963.
35
Ο αξηζκφο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Ίκβξνπ κεηψζεθε απφ 7 ζε 5, εμαηηίαο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1360, ΙΔΜΘ πξνο Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε
Φνξνινγίαο, 18 επηεκβξίνπ 1963.
36
Σν 1963 ε Ίκβξνο αξηζκνχζε 6.000 Έιιελεο, φηαλ ην 1923 ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ
αλεξρφηαλ ζηηο 12.000, Α.Ι.Δ.Μ.Θ. 1336, Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ,
Σκήκα Σνπξθίαο, 13 Ινπλίνπ 1963.
37
Όινη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ήηαλ απνθιεηζηηθά Σνχξθνη, δεδνκέλνπ φηη ν γεγελήο πιεζπζκφο
είρε απνθιεηζηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε
Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 30 Ινπιίνπ 1963.
38
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 16
Ννεκβξίνπ 1963.
39
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 25
Ννεκβξίνπ 1963 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα
Σνπξθίαο, 2 Γεθεκβξίνπ 1963.
40
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο νθνθιή Βεληδέιν, 10 Ννεκβξίνπ 1963.
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ζηελ Κχπξν. Σα βέιε ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ άξρηζαλ πιένλ λα
εθηνμεχνληαη απξνθάιππηα θαη ελαληίνλ ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ ησλ δχν
λεζηψλ41. Δλδεηθηηθφ απηνχ ηνπ αλζειιεληθνχ θιίκαηνο ήηαλ ην άξζξν ηεο
εθεκεξίδαο Cumhuriyet, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηηο 27 Μαξηίνπ 1964, φηαλ
είρε ήδε αξρίζεη λα ηίζεηαη ζε ηζρχ ην κέηξν ηεο απέιαζεο ησλ Διιήλσλ
ππεθφσλ42 απφ ηελ Σνπξθία43.
ε κία πξνζπάζεηα λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηεο θπβέξλεζεο Inönü σο
πξνο ηελ «απαράδεθηε θαηάζηαζε ποσ επηθραηούζε ζηελ Ίκβρο θαη ηελ Σέλεδο»,
ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα πξνεηδνπνηνχζε φηη ε Διιάδα δελ έπαςε πνηέ λα
επνθζαικηά ηα δχν λεζηά, ζηα νπνία εμαθνινπζνχζαλ λα δηαβηνχλ ζπκπαγείο
ειιεληθνί πιεζπζκνί. Η άλζεζε πνπ παξνπζίαζε ν ειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη
ηεο Σελέδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „50 θαη ε νπνία
αληηθαηνπηξηδφηαλ, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, ζηελ αχμεζε πνπ
παξαηεξήζεθε ζηελ αγνξά αθηλήησλ, δελ ήηαλ εππξφζδεθηε απφ ηελ ηνπξθηθή
θνηλή γλψκε. Οινθιεξψλνληαο ην άξζξν ηεο, ην νπνίν απνηεινχζε πξνπνκπφ
ηεο δίσμεο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ ησλ δχν λεζηψλ απφ ηελ Άγθπξα, ε
Cumhuriyet ππνγξάκκηδε φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε επξφθεηην λα ιάβεη ελ
επζέησ ρξφλσ φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θαηάζηαζεο απηήο44.
ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα επηηχρεη ην βίαην εθηνπξθηζκφ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο
Σελέδνπ, νη νπνίεο είραλ θαηνξζψζεη, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, λα
δηαηεξήζνπλ ηνλ αθξαηθλή ειιεληθφ αηγαηνπειαγίηηθν ραξαθηήξα ηνπο, ε
θπβέξλεζε Inönü απνθάζηζε λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα «Πξφγξακκα
Γηάιπζεο» (Eritme Programmi) ηνπ ειιεληζκνχ ζηα δχν λεζηά ησλ Θξαθηθψλ
πνξάδσλ45. Σν ζρέδην απηφ, ην νπνίν εθπνλήζεθε ην 1961 απφ ην ζηξαηησηηθφ
ε κία πξνζπάζεηα λα απνηξαπεί κία ελδερφκελε επίζεζε ελαληίνλ ησλ δχν λεζηψλ απφ Σνχξθνπο
εζληθηζηέο, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ αλαζηνιή ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ, κε
απνηέιεζκα λα δηαθνπεί γηα έλα πεξίπνπ κήλα θάζε επηθνηλσλία ησλ λεζηψλ κε ην εμσηεξηθφ.
Παξάιιεια, νη αζηπλνκηθέο αξρέο αξλήζεθαλ λα ρνξεγήζνπλ άδεηα ζηνπο Σνχξθνπο ππαιιήινπο θαη
εξγάηεο ηεο Ίκβξνπ, γηα ηε δηνξγάλσζε ζπιιαιεηεξίνπ ππέξ ηεο Κχπξνπ, δηφηη θνβνχληαλ ηελ
εθδήισζε ηαξαρψλ, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα
Σνπξθίαο, 28 Μαξηίνπ 1964.
42
Παξάιιεια φκσο, ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ησλ απειάζεσλ δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηνπο Έιιελεο
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά επεθηάζεθε θαη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ.
ην πιαίζην απηφ, νη ηνπξθηθέο αξρέο θαηήξηηζαλ έλαλ θαηάινγν Ικβξίσλ, νη νπνίνη επξφθεηην λα
απειαζνχλ σο αλεπηζχκεηνη απφ ηελ Σνπξθία, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε
Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 21 Γεθεκβξίνπ 1964.
43
Αιεμαλδξήο, «Σν κεηνλνηηθφ δήηεκα, 1954-1987», ζ. 516.
44
Αιεμαλδξήο, «Σν κεηνλνηηθφ δήηεκα, 1954-1987», ζ. 516.
45
Η Τπεξεζία Δζληθήο Αζθαιείαο ηεο Σνπξθίαο έζεζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 1964 ζε εθαξκνγή ην
«Πξφγξακκα Γηάιπζεο» ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, κε ην νπνίν εηζεγνχληαλ ηε
41
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θαζεζηψο ηνπ ζηξαηεγνχ Gürsel, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ησλ αξκφδησλ
ππνπξγείσλ ηεο Σνπξθίαο, πξνέβιεπε ηε ιήςε κίαο δέζκεο κέηξσλ, νη βαζηθνί
άμνλεο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε αθαίξεζε ησλ κέζσλ βηνπνξηζκνχ ηνπ γεγελνχο
πιεζπζκνχ, ε άζθεζε βίαο θαη ςπρνινγηθψλ πηέζεσλ ελαληίνλ ηνπο θαη ε
νξηζηηθή θαηάξγεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν46.
ην πιαίζην απηφ, ε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ςήθηζε ην λφκν 6830/1964
«Πεξί απαιινηξηψζεσλ», ν νπνίνο εμνπζηνδνηνχζε ηελ Άγθπξα λα πξνβαίλεη,
ρσξίο θακία απνιχησο δέζκεπζε, ζε απαιινηξηψζεηο κεγάιεο θιίκαθαο,
νξίδνληαο κάιηζηα ηηο απνδεκηψζεηο κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηελ
ππνθεηκεληθή ηεο θξίζε. Απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ ήηαλ ε
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αληί πηλαθίνπ θαθήο47, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
επξφθεηην γηα δήκεπζε, ηνπ 90% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ζηελ Ίκβξν θαη
ηελ Σέλεδν, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή δηάθνξσλ ηερληθψλ
έξγσλ48.
Απηέο νη απζαίξεηεο παξεκβάζεηο ζπλέβαιαλ φρη κφλν ζηε βίαηε αλαηξνπή
ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο49, δηαθφπηνληαο θάζε έλλνηα πνιηηηζκηθήο
ζηξαηηθνπνίεζε ησλ λεζηψλ, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθνχ
ρεδηαζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ, ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ Διιήλσλ ησλ δχν λεζηψλ λα
κεηαλαζηεχζνπλ, θαηαζηξέθνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηζρχ, κέζσ ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο
ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηνπο, ηελ θαηάξγεζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ αλαθαίληζε φισλ
ησλ ηνπξθηθψλ θηεξίσλ θαη ηελ νηθνδφκεζε λέσλ, κε ζηφρν ηελ επηβνιή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηζκηθήο
θπζηνγλσκίαο, ηελ επηινγή δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε εηδηθά θξηηήξηα, ηελ ίδξπζε ηνπξθηθψλ
ζπλνηθηζκψλ θαη ηνπξθηθψλ ρσξηψλ, ηελ ίδξπζε αγξνηηθψλ θπιαθψλ ζηελ Ίκβξν θαη ηε δεκηνπξγία
πδαηνθξάθηε, Γ. Ξεηλφο, Ίκβρος θαη Σέλεδος, Ιζηορία Παράιιειε, Αζήλα 2005, ζ. 69-70 θαη Γ. Πνιίηε,
«Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο παξαβίαζεο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ Ικβξίσλ θαη
εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο», Η Λεσθή Βίβιος ηες Ίκβροσ, Πραθηηθά σκποζίοσ,
Θεζζαινλίθε 1994, ζ. 16 – 17.
46
Ν. αξξή, «Ο αθειιεληζκφο ησλ λεζηψλ. Η ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο
θαη νη παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ», Δπηά Ηκέρες, Η Καζεκερηλή, Αζήλα, 22 Μαΐνπ 1994, ζ. 23-24
θαη Αιεμαλδξήο, «Ο αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ», ζ. 75-76.
47
Σν πνζφ πνπ έιαβαλ σο απνδεκίσζε νη Έιιελεο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ γηα ηελ αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε 40.000 ζηξεκκάησλ θαιιηεξγήζηκεο γεο, 44.000 ζηξεκκάησλ δαζηθήο έθηαζεο θαη 78.000
ζηξεκκάησλ βνζθνηφπσλ, ήηαλ εμεπηειηζηηθφ, αθνχ έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν γεο απνδεκησλφηαλ κε ηελ
αμία ελφο απγνχ, Πνιίηε, «Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο παξαβίαζεο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη
δηθαησκάησλ ησλ Ικβξίσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο», ζ. 16-17.
48
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 20
Μαΐνπ 1964.
49
Σα ηερληθά έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα δχν λεζηά, φπσο νηθηζκνί, θξάγκαηα, ιηκάληα,
ζηξαηψλεο, απνηέιεζαλ βίαηεο παξεκβάζεηο, πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλαηξνπή ηεο νηθνινγηθήο
ηζνξξνπίαο. Σν 1964 ε Ίκβξνο απνηεινχζε ην δεχηεξν λεζί ηνπ Αηγαίνπ ζε πεγέο λεξνχ, πνιιέο απφ ηηο
νπνίεο δεζκεχηεθαλ γηα ηελ πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ ησλ επνίθσλ θαη ησλ ζηξαηνπέδσλ, κε
απνηέιεζκα ε χπαηζξνο λα ππνθέξεη απφ μεξαζία. Η βίαηε παξέκβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο
Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, ε νπνία ήηαλ έλα απφ ηα πην εχθνξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζπλερίζηεθε κε ηελ
θαηαζηξνθή ησλ ειαηψλσλ (ηα ειαηφδεληξα κφλν ηεο Ίκβξνπ ππνινγίδνληαλ ζε 175.000), ησλ
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ζπλέρεηαο ζηα δχν λεζηά, αιιά θπξίσο αθαίξεζαλ απφ ην γεγελή πιεζπζκφ ηα
βαζηθά κέζα βηνπνξηζκνχ ηνπ50. Καη ηνχην δηφηη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία
απνηεινχζαλ ηελ θχξηα απαζρφιεζε ησλ Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ,
νη νπνίνη ζπληζηνχζαλ κία θαηεμνρήλ αγξνηηθή θνηλσλία.
ε κία πξνζπάζεηα λα αιινηψζεη ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ δχν λεζηψλ
θαη ηδηαίηεξα ηεο Ίκβξνπ, ε νπνία δηαηεξνχζε ακηγψο ειιεληθφ πιεζπζκφ, ε
Άγθπξα απνθάζηζε λα εγθαηαζηήζεη 6.000 Σνχξθνπο επνίθνπο51. ην πιαίζην
απηφ, νη ηνπξθηθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζηελ αλέγεξζε ζπλνηθηζκψλ ζηηο
απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο, θαηάζρνληαο παξάιιεια ηηο θαηνηθίεο, νη
ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ απνπζίαδαλ είηε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε είηε ζην
εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην βίαην εθηνπξθηζκφ ησλ λεζηψλ52.
Παληθφ ελέζπεηξε ζηνπο Έιιελεο ηεο Ίκβξνπ ε απφθαζε ηεο Άγθπξαο λα
πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία αλνηθηήο αγξνηηθήο θπιαθήο (Tarim Açik Cezaevi)
ζηελ εχθνξε πεδηάδα πνπ εθηεηλφηαλ κεηαμχ ησλ ρσξηψλ ρνηλνπδίνπ,
Αγξηδίσλ θαη Αγίσλ Θενδψξσλ, ζηελ νπνία ζα εγθαζίζηαλην βαξππνηλίηεο απφ
ηελ επεηξσηηθή Σνπξθία. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ ήηαλ ε
ηξνκνθξάηεζε ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ53, δεδνκέλνπ φηη νη ηξφθηκνη ησλ
θπιαθψλ, νη νπνίνη ήηαλ εγθιεκαηίεο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, ζα είραλ ηε

ακπειψλσλ θαη ησλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ, Κ. Μαιαζνχλεο, Νήζος Ίκβρος, Ολοκάηφλ επίζθευης, Ξάλζε
2005, ζ. 15-17 θαη ΙΜΒΡΟ, Μεληαίο Δγθσθιοπαηδηθό Περηοδηθό, 1947-1955, (Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο
1951) ηεχρε 51-52, Θεζζαινλίθε 2005, ζ. 46.
50
ε κία πξνζπάζεηα λα ζηεξήζνπλ απφ ην γεγελή πιεζπζκφ θάζε δπλαηφηεηα βηνπνξηζκνχ ηνπ, νη
ηνπξθηθέο αξρέο ραξαθηήξηζαλ ηνπο βνζθνηφπνπο σο δαζψδεηο ή αλαδαζσηέεο εθηάζεηο,
αλαθεξχζζνληαο ηνπο σο απαγνξεπκέλε δψλε γηα ηα πνίκληα. Παξάιιεια, φρη κφλν απαγνξεχηεθε ε
εμαγσγή ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ παξήγαγαλ νη θάηνηθνη ησλ δχν λεζηψλ, αιιά ηέζεθαλ
δηάθνξνη πεξηνξηζκνί, πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηελ αιηεία θαη ηε ζπνγγαιηεία αδχλαηε,
Σελεθίδεο, Ίκβρος θαη Σέλεδος, ζ. 66- 68.
51
Η πξψηε πξνζπάζεηα επνηθηζκνχ ηεο Ίκβξνπ κε Σνχξθνπο απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα λα δεκεπζνχλ νη
εθηάζεηο πνπ αλήθαλ ζηε Μνλή ηεο Μεγίζηεο Λαχξαο. Δληνχηνηο, νη 150 νηθνγέλεηεο Σνχξθσλ Λαδψλ
πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί, απνρψξεζαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχζαλ
λα εγθιηκαηηζηνχλ ζε απηφ, Υ. Υξηζηνθνξίδε, «Η Ίκβξνο 70 ρξφληα απφ ηε Λσδάλλε», Ικβρηαθό
Γηήκερο, Η Ίκβρος ζήκερα, προβιήκαηα, προοπηηθές, Πραθηηθά, Αζήλα 30-31 Ιαλνπαξίνπ 1993, ζ. 65.
52
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 20
Ινπλίνπ 1964.
53
Μία νκάδα Ικβξίσλ κεηέβε ζηελ Άγθπξα, δεηψληαο ηελ παξέκβαζε ηνπ θφκκαηνο ηεο Γηθαηνζχλεο,
ψζηε λα δηαηεξεζεί ην θαζεζηψο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα δχν λεζηά. Οη Σνχξθνη πνιηηηθνί
αξλήζεθαλ λα κεζνιαβήζνπλ ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο λεζηψηεο, «Σα
ζτοιεία δελ είλαη ηίποηα. Να παραθαιάηε λα κε ζας θέροσλ θαηάδηθοσς, οπόηε ζα θύγεηε ηε λύτηα»,
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Ρεθηζίλεο πξνο Βαζηιεηάδε, 11 επηεκβξίνπ 1964.
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δπλαηφηεηα λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξνη θαη νπιηζκέλνη ζε φιν ην λεζί,
επηηείλνληαο ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ54.
Η ιήςε ηνπ κέηξνπ απηνχ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε φρη κφλν ηνπ
ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, αιιά αθφκα θαη κειψλ ηεο Σνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο.
Γχν βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ Γαξδαλειιίσλ ππέβαιαλ ζηηο 15 Ινπιίνπ 1964 καδί
κε δχν Σνχξθνπο Γεξνπζηαζηέο ππφκλεκα πξνο ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο
θαη Γηθαηνζχλεο ηεο Σνπξθίαο, δεηψληαο ηε καηαίσζε ηεο ίδξπζεο αλνηθηήο
αγξνηηθήο θπιαθήο ζηελ Ίκβξν55.
ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εληείλεη ηε ςπρνινγηθή πίεζε ελαληίνλ ησλ
Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ην
Μάην ηνπ 1964 λα πξνρσξήζεη ζηελ απνζηνιή ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηα
δχν λεζηά. ην πιαίζην απηφ, 200 Σνχξθνη ζηξαηηψηεο απνβηβάζηεθαλ κφλν
έσο ηηο αξρέο Ινπλίνπ ζηελ Ίκβξν, ζηηο παξαιίεο ηεο νπνίαο ηνπνζεηήζεθαλ 70
ζηξαηησηηθά θπιάθηα, πεξηβάιινληαο ην λεζί ζε έλαλ αζθπθηηθφ ζηξαηησηηθφ
θινηφ56.
Η κεηαθνξά ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν
ζπλερίζηεθε ρσξίο δηαθνπή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1964, κε
απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζνχλ κφλν ζηελ Ίκβξν έσο ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ
ρξφλνπ 1.500 Σνχξθνη ζηξαηηψηεο. Η παξνπζία ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ελέηεηλε
ην θφβν ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ζηξαηησηηθέο πεξίπνινη
πεξηθέξνληαλ λπρζεκεξφλ ζε φια ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, εκπνδίδνληαο ηελ
ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη αλαγθάδνληαλ λα απνκνλψλνληαη ζηα
ζπίηηα ηνπο κε ηηο αγξνηηθέο ηνπο εξγαζίεο57.
Παξφκνηα κέηξα ειήθζεζαλ απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο θαη ζηελ Σέλεδν.
Δληνχηνηο, ην «Πξφγξακκα Γηάιπζεο» ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζην λεζί,
παξνπζίαδε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ Ίκβξν. Καη ηνχην
δηφηη ην ⅓ ηνπ απηφρζνλα πιεζπζκνχ ήηαλ κνπζνπικάλνη Σνχξθνη, κε ηνπο
νπνίνπο νη Έιιελεο δηαηεξνχζαλ έσο ην 1964 άξηζηεο δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο.
ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εθδηψμεη ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ε Άγθπξα
πξνρψξεζε αθελφο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επνρηαθψλ εξγαηψλ, νη νπνίνη
A. Alexandris, «Imbros and Tenedos: A Study of Turkish Attitudes Toward Two Ethnic Greek
Island Communities since 1923», Journal of the Hellenic Diaspora VII (1980) no. 1, ζ. 26-27.
55
Αιεμαλδξήο, «Ο αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ», ζ. 77.
56
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 28
Μαΐνπ 1964 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα
Σνπξθίαο, 18 Ινπλίνπ 1964.
57
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 18
Ινπλίνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα
Σνπξθίαο, 20 Ινπλίνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 3 επηεκβξίνπ 1964 θαη
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Ρεθηζίλεο πξνο Βαζηιεηάδε, 11 επηεκβξίνπ 1964.
54
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πξνέβαηλαλ ζε δηάθνξεο βηαηνπξαγίεο εηο βάξνο ηνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ
απαγφξεπζε πψιεζεο εθηφο ηεο Σελέδνπ ησλ θξαζηψλ θαη ησλ ζηαθπιηψλ, ηα
νπνία απνηεινχζαλ ηελ θχξηα πινπηνπαξαγσγηθή πεγή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
λεζηνχ58.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ρξήδεη ε ζπξξίθλσζε πνπ
παξνπζίαζε, θπξίσο κεηά ην 1964, ν γεγελήο πιεζπζκφο ηεο Σελέδνπ ζην
ζχλνιν ηνπ59. Μνινλφηη ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ άξρηζε
λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά κεηά ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο θπξηαξρίαο, ην θελφ
πνπ δεκηνπξγήζεθε δελ αλαπιεξψζεθε απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο Σνχξθνπο,
παξά ηε δεκνγξαθηθή έθξεμε πνπ ζεκεηψζεθε ζε φιε ηελ Σνπξθία κεηά ηε
ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηζαγελήο πιεζπζκφο ηεο
Σελέδνπ φρη κφλν παξέκεηλε ζηάζηκνο, αιιά εκθάληζε ηάζεηο ειάηησζεο. Καη
ηνχην δηφηη ε απνςίισζε ηνπ δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηνπο Έιιελεο, αιιά
επεθηάζεθε θαη ζηνπο Σνχξθνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ60.
Η δηαξξνή ηνπ απηφρζνλα κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ σο έλα βαζκφ
απφξξνηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηπθηιίαο, ην νπνίν εθδειψζεθε ζην πιαίζην
ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξαδνζηαθήο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. Παξάιιεια
φκσο, θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ απνκάθξπλζε ησλ Μνπζνπικάλσλ Σνχξθσλ απφ
ηελ Σέλεδν δηαδξακάηηζε ε εγθαηάζηαζε ησλ επνίθσλ, ε πιεηνςεθία ησλ
νπνίσλ θαηαγφηαλ απφ ηελ αλαηνιηθή Μηθξά Αζία. Καη ηνχην δηφηη ππήξρε έλα
κεγάιν πνιηηηζκηθφ ράζκα αλάκεζα ζηνλ ηζαγελή κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ
θαη ηνπο επήιπδεο, απψηεξνο ζθνπφο ηεο κεηαθνξάο ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ ε

58
Α. Αιεμαλδξήο, «Η Σέλεδνο απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο κέρξη ζήκεξα», Η Λεζκολεκέλε
Σέλεδος, Πραθηηθά Δπηζηεκοληθού σλεδρίοσ, Αζήλα 1996, ζ. 29-30.
59
ε ηνχην ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Σέλεδνο, αλ θαη είρε κηθξφηεξε γεσγξαθηθή έθηαζε
ζε ζχγθξηζε κε ηελ Ίκβξν, παξνπζίαδε ην 1923 κεγαιχηεξε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. ην πιαίζην απηφ
ζηελ Σέλεδν, ε έθηαζε ηεο νπνίαο ήηαλ 37 Km², αληηζηνηρνχζαλ 160 θάηνηθνη αλά Km², φηαλ ζηελ
Ίκβξν, κε έθηαζε 279,24 Km², ε αλαινγία απηή ήηαλ 33 θάηνηθνη αλά Km². Ο πιεζπζκφο ηεο Ίκβξνπ ην
1923 ήηαλ 9.207 θάηνηθνη θαη ηεο Σελέδνπ 6.420, εθ ησλ νπνίσλ ην ⅓ ήηαλ κνπζνπικάλνη Σνχξθνη. Η
δηαθνξνπνίεζε απηή σο πξνο ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δχν λεζηψλ νθεηιφηαλ ζηελ ηζρχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ηεο Σελέδνπ, επαξθήο απφδεημε ηεο νπνίαο ήηαλ ε χπαξμε ηεο κνπζνπικαληθήο
κεηνλφηεηαο ζην λεζί. Καη ηνχην δηφηη νη Σνχξθνη δελ εγθαηαζηάζεθαλ πνηέ ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηα
νπνία δελ ηνπο παξείραλ ηε δπλαηφηεηα γηα κία άλεηε νηθνλνκηθή δηαβίσζε. Δληνχηνηο, νη Σνχξθνη ηεο
Σελέδνπ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ δεκφζηνη ππάιιεινη, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ην
ήιεγραλ νη Έιιελεο, ζηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαλ 22.586 ζηξέκκαηα γεο. Οη εθηάζεηο γεο
άξρηζαλ λα πεξηέξρνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ Διιήλσλ ηεο Σελέδνπ απφ ην β' ήκηζπ ηνπ 19 νπ αηψλα, Ν.
αξξήο, «Κνηλσληθφο εθζπγρξνληζκφο θαη εθηνπξθηζκφο ηεο Σελέδνπ», Η Λεζκολεκέλε Σέλεδος,
Πραθηηθά Δπηζηεκοληθού σλεδρίοσ, Αζήλα 1996, ζ. 96-97 θαη Π. Δλεπεθίδε, Αρτηπέιαγος, Ίκβρος,
Σέλεδος, Λήκλος, Λέζβος, Υίος, άκος, Πάηκος, 1800- 1923, Αζήλα 1988, ζ. 219-220.
60
αξξήο, «Κνηλσληθφο εθζπγρξνληζκφο θαη εθηνπξθηζκφο ηεο Σελέδνπ», ζ. 97-98.
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θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά ν πιήξεο εθηνπξθηζκφο ηεο
Σελέδνπ61.
Μνιαηαχηα, ε πην βίαηε κνξθή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηάιπζεο» ήηαλ ε
θαηάξγεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν. Ο βνπιεπηήο
Γαξδαλειιίσλ Burhan Arat, κε ηελ νκφθσλε γλψκε άιισλ 37 ζπλαδέιθσλ ηνπ,
θαηέζεζε ζηηο 30 Ινπλίνπ 1964 πξφηαζε πξνο ηελ Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε, κε
ηελ νπνία εηζεγνχληαλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηζρχνληνο εθπαηδεπηηθνχ
θαζεζηψηνο ζηα δχν λεζηά, πξνθεηκέλνπ «λα αποθηήζοσλ οη θάηοηθοη ηοσς
ζτοιές συειού επηπέδοσ, σπό ηολ έιεγτο ηοσ Τποσργείοσ Παηδείας»62.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, πξνηεηλφηαλ λα θαηαζηεί ε εθπαίδεπζε ζηελ Ίκβξν
θαη ηελ Σέλεδν ακηγψο ηνπξθηθή, δσξεάλ θαη ιατθή. Οη γνλείο πνπ επηζπκνχζαλ
λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηελ νξζφδνμε ζξεζθεία θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα,
θαινχληαλ λα πξνζιάβνπλ, κε πξνζσπηθά ηνπο έμνδα, αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο δαζθάινπο. Η δηδαζθαιία, ε νπνία ζα ηεινχζε ππφ ηνλ
έιεγρν ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ
θηηξίνπ, ζε κία θαζνξηζκέλε ψξα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ63.
Η πξφηαζε απηή, ε νπνία ςεθίζηεθε δηά βνήο θαη άλεπ νπδεκίαο
αληίδξαζεο απφ ηε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ηεο Άγθπξαο ηέζεθε, κεηά ηελ
έγθξηζε ηεο απφ ηε Γεξνπζία, ζε ηζρχ ζηηο 23 Ινπιίνπ 1964, κία εκεξνκελία κε
άθξσο ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Ο λφκνο 502/1964 ελεξγνπνηνχζε ην άξζξν 14
ηνπ λφκνπ 1151/1927, κνινλφηη ε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε είρε νκφθσλα
απνθαλζεί ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 1951 φηη αληηζηξαηεπφηαλ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο
ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ. Η απφθαζε
απηή είρε θαηαιπηηθή ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη ζεκαηνδνηνχζε, 41 αθξηβψο
ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο (1923), ηελ ακεηάθιεηε
θαηάξγεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν64.
ην πιαίζην απηφ, νη ηνπξθηθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζην θιείζηκν φισλ
αλεμαηξέησο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ65, ηδξχνληαο ζηε ζέζε ηνπο ακηγψο
αξξήο, «Κνηλσληθφο εθζπγρξνληζκφο θαη εθηνπξθηζκφο ηεο Σελέδνπ», ζ. 98-100.
Καξά, Η λήζος Ίκβρος, ζ. 276.
63
Γειεθσλζηαληήο, «Η ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (1923-1964)», ζ. 73.
64
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 8
Απγνχζηνπ 1964 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ,
Σκήκα Σνπξθίαο, 20 Απγνχζηνπ 1964.
65
Ο κφληκνο αληηπξφζσπνο ηεο Σνπξθίαο ζηα Ηλσκέλα Έζλε, Orhan Eralp, ηζρπξίζηεθε φηη ε
θπβέξλεζε ηνπ πξνέβε ζην θιείζηκν ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, απνζθνπψληαο ζηελ αλχςσζε ηνπ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δχν λεζηψλ. Η δήισζε απηή ήηαλ άθξσο πξνθιεηηθή, φηαλ ην
κνλαδηθφ ειιεληθφ ζρνιείν πνπ δηέζεηε ε Σέλεδνο, είρε κεηαηξαπεί ζε ζηξαηψλα ηεο ηνπξθηθήο
ρσξνθπιαθήο, Αιεμαλδξήο, «Ο αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ», ζ. 76.
61
62

175

Εθνοκαθαρτική πολιτική ςε Ίμβρο και Τζνεδο
ηνπξθηθά θαη θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθή ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ
ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Σα θηίξηα, ν εμνπιηζκφο θαη ηα αξρεία ησλ ζρνιείσλ
πεξηήιζαλ ην επηέκβξην ηνπ 1964 επηζήκσο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηνπξθηθνχ
θξάηνπο, ην νπνίν έζεζε ζε δηαζεζηκφηεηα φινπο ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα ζρνιεία ησλ δχν λεζηψλ. Η απζαίξεηε δήκεπζε ησλ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο ζπληζηνχζε παξάλνκε νηθεηνπνίεζε
βαθνπθηθήο θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο66, παξαβηάδνληαο αθελφο ηηο γεληθέο αξρέο
ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη αθεηέξνπ ην 1ν άξζξν ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ
ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ηεο Ρψκεο (1950)67.
Όκσο, ε Άγθπξα ήηαλ πιένλ απνθαζηζκέλε λα εμαιείςεη θάζε ίρλνο ηεο
ειιεληθήο παηδείαο ζηα δχν λεζηά. ην πιαίζην απηφ, νη ηνπξθηθέο αξρέο
αξλήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηνπο Έιιελεο καζεηέο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο
Σελέδνπ68 αθφκα θαη ην δηθαίσκα δηδαζθαιίαο, εθηφο ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπο,
κε βάζε ην λφκν 502/1964 πνπ είρε ςεθίζεη ε ίδηα ε Σνπξθηθή
Δζλνζπλέιεπζε69. Η θαηάξγεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο
ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, νδεγψληαο ζηνλ αλαπφδξαζην
εθηνπξθηζκφ ησλ δχν λεζηψλ ησλ Θξαθηθψλ πνξάδσλ70.
Η απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηάιπζεο» απφ ηελ
θπβέξλεζε Inönü νδήγεζε ηνπο Έιιελεο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ ζε
απφγλσζε. Η απνζηέξεζε ησλ βαζηθψλ κέζσλ βηνπνξηζκνχ ηνπο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηάθνπε ηξνκνθξαηία πνπ αζθνχληαλ ελαληίνλ ηνπο, αιιά
66
Ο λφκνο απηφο απαγφξεπε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ δχν λεζηψλ λα θαηέρνπλ αθίλεηε πεξηνπζία, κε
εμαίξεζε ηα θηήξηα ησλ λαψλ. ην πιαίζην απηφ, θαηαζρέζεθαλ ηα θηήξηα, ζηα νπνία ζηεγάδνληαλ ηφζν
ηα ζρνιεία φζν θαη νη θνηλφηεηεο ησλ λεζηψλ. Η αλέγεξζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ην θφζηνο ησλ
νπνίσλ ππνινγηδφηαλ ζε 400.000 πεξίπνπ δνιιάξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ, ηφζν
ζηελ Ίκβξν φζν θαη ζηελ Σέλεδν, πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά κε δαπάλεο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ,
αιιά θαη ησλ Ικβξίσλ θαη ησλ Σελεδίσλ ηεο δηαζπνξάο, ρσξίο ηελ ειάρηζηε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ
ηνπξθηθνχ θξάηνπο, Αιεμαλδξήο, «Ο αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ», ζ. 76 θαη Πνιίηε,
«Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο παξαβίαζεο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ Ικβξίσλ θαη
εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο», ζ. 15.
67
Αιεμαλδξήο, «Ο αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ», ζ. 76.
68
Ο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζηα δχν λεζηά δελ ήηαλ δηφινπ επθαηαθξφλεηνο. Σν ζρνιηθφ έηνο
1963-1964 θνηηνχζαλ ζηελ Κεληξηθή ρνιή ηεο Ίκβξνπ 75 καζεηέο θαη ζηα έμη δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ
λεζηνχ 618, ελψ νη καζεηέο ζηελ Αζηηθή ρνιή ηεο Σελέδνπ αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζηνπο 150,
Γειεθσλζηαληήο, «Η ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (1923-1964)», ζ. 73-74.
69
Σν δηθαίσκα απηφ παξαρσξήζεθε ζηνπο Έιιελεο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ κφλν ην 1967 κε
θαλνληζκφ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Μνιαηαχηα, νη φξνη πνπ ηέζεθαλ,
θαζηζηνχζαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλεθάξκνζηε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία
ησλ λεζηψλ, ζηα νπνία είραλ πιένλ απνκείλεη ειάρηζηνη Έιιελεο καζεηέο, Γειεθσλζηαληήο, «Η
ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (1923-1964)», ζ. 74.
70
Γειεθσλζηαληήο, «Η ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν (1923-1964)», ζ. 73-74.
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θπξίσο ε θαιθίδεπζε ηνπ αλαθαίξεηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο ζηελ ειιεληθή παηδεία
δελ άθελαλ πεξηζψξηα ειπίδαο γηα ην κέιινλ, ην νπνίν πξνδηαγξαθφηαλ
απηφρξεκα δπζνίσλν. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ησλ δχν
λεζηψλ, ν νπνίνο είρε θηάζεη ζην ζεκείν λα πξνηείλεη, σο έζραηε ιχζε αθφκε
θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, κελ έρνληαο πιένλ άιιε δηέμνδν, επέιεμε
ηελ νδφ ηνπ εθπαηξηζκνχ, εγθαηαιείπνληαο νξηζηηθά ηε γελέηεηξα ηνπ71.
ε κία πξνζπάζεηα λα αληηδξάζνπλ ζην ζπζηεκαηηθφ εθηνπξθηζκφ ηεο
γελέηεηξαο ηνπο, νη Ίκβξηνη θαη νη Σελέδηνη ηεο δηαζπνξάο απνθάζηζαλ λα
πξνρσξήζνπλ ζηε ζχζηαζε Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αγψλα ζηελ Αζήλα72, ππφ
ηελ πξνεδξεία ηνπ Πάλνπ Γεκεηξηάδε73. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο
απηήο ήηαλ ε δηεζλνπνίεζε ησλ δηψμεσλ πνπ αζθνχληαλ εηο βάξνο ηνπ
ειιεληζκνχ ησλ δχν λεζηψλ, ψζηε λα εμαλαγθαζηεί ε Σνπξθία λα ηεξήζεη ηηο
ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απέξξεαλ απφ ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλλεο (1923), απνηξέπνληαο ηνλ νξηζηηθφ αθειιεληζκφ ηνπο74.
71
Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ είραλ θαηαζηεί αθφξεηεο, κε απνηέιεζκα νη Έιιελεο ηεο
Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ λα ζέζνπλ αθφκα θαη ην δήηεκα ηεο αληαιιαγήο ηνπο, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο
πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 6 Μαΐνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ.,
Γεκεηξηάδεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 18 Ινπλίνπ 1964,
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Ρεθηζίλεο πξνο ΤΠΔΞ, Γ' Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, Σκήκα Σνπξθίαο, 20 Ινπλίνπ
1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 3 επηεκβξίνπ 1964 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Ρεθηζίλεο πξνο
Βαζηιεηάδε, 11 επηεκβξίνπ 1964.
72
Η απφθαζε απηή πξνήιζε θπξίσο απφ πξσηνβνπιία ηνπ Πάλνπ Γεκεηξηάδε. Δληνχηνηο, ζε αληίζεζε
κε ηνπο Ικβξίνπο ηεο δηαζπνξάο, ν Γεκεηξηάδεο ήιζε αληηκέησπνο κε ηελ αδηαθνξία ή ην θφβν ησλ
Ικβξίσλ, πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη αλαινγίδνληαλ ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζα
δηέηξεραλ νη ζπγγελείο ηνπο ζηα δχν λεζηά θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1450, Γεκεηξηάδεο πξνο
Ρεθηζίλε, 7 Μαΐνπ 1964 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1459, Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 20 Μαΐνπ 1964.
73
Δληνχηνηο, ν Πάλνο Γεκεηξηάδεο, αιιά θαη ν πξφεδξνο ηεο Ι.Δ.Μ.Θ, Υξήζηνο Ρεθηζίλεο,
εμέθξαδαλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπο σο πξνο ηε ζηάζε, πνπ ηεξνχζε έλαληη ησλ δηψμεσλ, πνπ πθίζηαην ν
ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, ν Αξρηεπίζθνπνο Ακεξηθήο, Ιάθσβνο, ν νπνίνο
θαηαγφηαλ απφ ηελ Ίκβξν. Μνινλφηη ν Αξρηεπίζθνπνο δελ είρε δηζηάζεη λα απνζηείιεη πξνζσπηθή
επηζηνιή πξνο ηνλ πξφεδξν ησλ ΗΠΑ, Lyndon Johnson, απνδνθηκάδνληαο ηα κέηξα πνπ έιαβε ε Άγθπξα
ελαληίνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, δελ πξνέβε ζε κία αλάινγε ελέξγεηα γηα ηνπο Έιιελεο ησλ
δχν λεζηψλ. Μνινλφηη ην δήηεκα ησλ αθφξεησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο
Σνπξθίαο ηέζεθε ζηηο εξγαζίεο ηεο θιεξηθνιατθήο ζπλέιεπζεο ζηηο ΗΠΑ, ν Αξρηεπίζθνπνο ππνζηήξημε
φηη πξνηηκνχζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, λα δξα εθ ηνπ αθαλνχο, κέζσ ηξίησλ, δηφηη ε
πξνζσπηθή ηνπ εκπινθή ζα έβιαπηε ηελ ππφζεζε ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ. Ωζηφζν, ν Πάλνο
Γεκεηξηάδεο εμαθνινπζνχζε λα έρεη παξάπνλα γηα ηε ζηάζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Ακεξηθήο. Ωο εθ
ηνχηνπ, θαπηεξίαζε ην γεγνλφο φηη ν Ιάθσβνο Κνπθνχδεο απέθπγε λα θαηνλνκάζεη ηελ Ίκβξν θαη ηελ
Σέλεδν ζηα ςεθίζκαηα δηακαξηπξίαο ησλ Διιήλσλ ηεο Ακεξηθήο, αλαθέξνληαο ηεο απιψο σο ειιεληθέο
παξνηθίεο, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1460, Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 2 Ινπλίνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1464, Ρεθηζίλεο
πξνο Γεκεηξηάδε, 9 Ινπλίνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1477, Ρεθηζίλεο πξνο Υαηδεαλδξένπ, 7 Ινπιίνπ 1964,
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1482, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 24 Ινπιίνπ 1964 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1484, Γεκεηξηάδεο
πξνο Ρεθηζίλε, 16 Απγνχζηνπ 1964.
74
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1444, Ρεθηζίλεο πξνο Γεκεηξηάδε, 2 Μαΐνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1445, Ρεθηζίλεο πξνο
Καγηά, εθπξφζσπν Ικβξίσλ Κνλγθφ, 2 Μαΐνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., Καγηάο πξνο Ρεθηζίλε, 28 Μαΐνπ 1964,
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Δληνχηνηο, ην θχξην βάξνο ηεο πξνβνιήο ηνπ δεηήκαηνο ησλ δχν λεζηψλ
ησλ Θξαθηθψλ πνξάδσλ ην επσκίζηεθε ν Ίκβξηνο δηπισκάηεο Πάλνο
Γεκεηξηάδεο, ν νπνίνο κε κία ζεηξά αιιεπάιιεισλ ππνκλεκάησλ πξνο ην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνζπάζεζε λα ζθηαγξαθήζεη ηηο κεζνδεχζεηο ηεο
Άγθπξαο έλαληη ησλ Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ. Απψηεξνο ζηφρνο
ηνπ ήηαλ λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ψζηε λα
πξνρσξήζεη ζηελ αλάιεςε ζπληνληζκέλεο δξάζεο, απνζνβψληαο ηνλ θίλδπλν
εμάιεηςεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Παξάιιεια φκσο, ζχληνλεο πηέζεηο
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή άζθεζε θαη ε Ικβρηαθή Έλφζε Μαθεδολίας-Θράθες,
ε νπνία φκσο δξνχζε εθ ηνπ αθαλνχο, πξνθεηκέλνπ νη ελέξγεηεο ηεο λα κελ
απνβνχλ εηο βάξνο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ ησλ δχν λεζηψλ75.
Η αμίσζε απηή δελ ζηεξνχληαλ λνκηθήο βάζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα
ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο
(1923) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, θαηνρπξψλνληαλ απφ αμηφινγα
δηθνλνκηθά κέζα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην θαζ‟ χιελ αξκφδην φξγαλν γηα ηελ
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ζα αλέθππηαλ σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο,
αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηηο έηεξεο ζπκβαιιφκελεο ρψξεο ήηαλ ην Γηεζλέο
Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, ην νπνίν δηαδέρζεθε ην Γηαξθέο Γηθαζηήξην Γηεζλνχο
Γηθαηνζχλεο76.
Η Διιάδα είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθχγεη ζε απηφ, δεηψληαο λα
επηιεθζεί ηεο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο (1923)
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε
ζπγθαηάζεζε ηεο Σνπξθίαο. Καη ηνχην δηφηη ε Σνπξθία απνδερφηαλ, κε βάζε ην
44ν άξζξν, εθ πξννηκίνπ, ηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο
Γηθαηνζχλεο. Παξάιιεια φκσο, ε Αζήλα κπνξνχζε λα εγθαιέζεη ηελ Άγθπξα
γηα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ ηφζν ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν φζν θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,
επηθαινχκελε ην 24ν άξζξν ηεο χκβαζεο, πνπ ππέγξαςε ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ην Ννέκβξην ηνπ 1950 ζηε Ρψκε77.
Δληνχηνηο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα αζρνιεζεί ελεξγά κε ην
δήηεκα φρη κφλν ησλ Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, αιιά ηνπ ζπλφινπ

Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1472, Μνπηάθεο, πξφεδξνο ησλ Ικβξίσλ Αιεμάλδξεηαο, πξνο Ρεθηζίλε, 11 Ινπλίνπ 1964 θαη
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1473, Υαηδεαλδξένπ πξνο Ρεθηζίλε, 23 Ινπλίνπ 1964.
75
Ν. Νηάιηα, «Αλαδεηψληαο ηελ πνιηηηθή αληίιεςε θαη ζηάζε ησλ Ικβξίσλ κεηά ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλλεο», Η Λεσθή Βίβιος ηες Ίκβροσ, Πραθηηθά σκποζίοσ, Θεζζαινλίθε 1994, ζ. 44-46.
76
Σελεθίδεο, Ίκβρος θαη Σέλεδος, ζ. 44-53, 86-89.
77
Σελεθίδεο, Ίκβρος θαη Σέλεδος, ζ. 44-53.
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ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Σνπξθίαο, εμαηηίαο ησλ εμειίμεσλ ζην Κππξηαθφ78.
Μνιαηαχηα, ε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ επηρείξεζε λα δηεζλνπνηήζεη ην δήηεκα
ησλ δηψμεσλ πνπ πθίζηαην ε ειιεληθή παηδεία ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν,
θαηαζέηνληαο ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1964 πξνζθπγή ζηελ Unesco, γηα ηελ εγγξαθή
ηεο νπνίαο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε δηεμήρζε έλαο πεηζκαηψδεο αγψλαο κεηαμχ
ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο αληηπξνζσπείαο79.
Μνινλφηη ν πξφεδξνο ηεο ππνεπηηξνπήο εηζεγήζεθε ηελ πξνζζήθε κίαο
παξαγξάθνπ, ζηελ νπνία ζα γηλφηαλ κλεία ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν, νη
Σνχξθνη αληέδξαζαλ, ζέηνληαο ην δήηεκα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Σα κέιε ηεο
ηηαιηθήο θαη ηεο γαιιηθήο αληηπξνζσπείαο ππνζηήξημαλ ηηο ηνπξθηθέο ζέζεηο,
πηέδνληαο γηα έλα ακθνηεξνβαξέο θείκελν, ην νπνίν δελ ζα έζηγε ηελ Άγθπξα80.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε απφθαζε πνπ εμέδσζε ε Unesco, πεξηνξίζηεθε ζε έλα
απιφ επρνιφγην, ζέηνληαο ζηελ ίδηα κνίξα ηνπο ζχηεο κε ηα ζχκαηα. Όκσο, νχηε
ε ειιεληθή πξνζθπγή ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ
παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν απέθεξε
έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα81. Απφξξνηα ησλ απελψλ δηψμεσλ πνπ άζθεζε ε
Άγθπξα ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ ν αθειιεληζκφο ησλ δχν
λεζηψλ ησλ Θξαθηθψλ πνξάδσλ, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αλαηξνπή
ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπο ζχλζεζεο82.
πκπεξάζκαηα
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ε ειιεληθή κεηνλφηεηα
ζηελ Σνπξθία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ Άγθπξα σο
κνριφο πίεζεο πξνο ηελ Αζήλα. Η δακφθιεηνο ζπάζε αθελφο ηεο απνκάθξπλζεο
ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ έδξα θαη αθεηέξνπ ηεο
ιήςεο κέηξσλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη
78
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1474, Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 28 Ινπλίνπ 1964, Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1477, Ρεθηζίλεο πξνο
Υαηδεαλδξένπ, 7 Ινπιίνπ 1964 θαη Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1481, Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 16 Ινπιίνπ 1964.
79
Α.Ι.Δ.Μ.Θ., 1526, Γεκεηξηάδεο πξνο Ρεθηζίλε, 7 Ννεκβξίνπ 1964.
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Ο Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Διιάδαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θάιεζε ηνλ Ινχλην ηνπ 1964 ηνπο μέλνπο
δηπισκάηεο πνπ ππεξεηνχζαλ ζηελ Σνπξθία, λα επηζθεθηνχλ ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν ψζηε λα
εμαθξηβψζνπλ ηδίνηο φκκαζη ηηο αθφξεηεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα δχν λεζηά ησλ Θξαθηθψλ
πνξάδσλ. Δληνχηνηο, ε πξφηαζε απηή πξνζέθξνπζε ζε δηάθνξεο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Δλδεηθηηθή
ήηαλ ε δήισζε ηνπ Πξνμέλνπ ησλ ΗΠΑ, ν νπνίνο ηφληζε φηη απνθάζηζε λα κελ επηζθεθηεί ηα δχν λεζηά,
ψζηε λα κελ κεξνιεπηήζεη ππέξ ηεο Διιάδαο, Αιεμαλδξήο, «Ο αθειιεληζκφο ηεο Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ»,
ζ. 81.
81
Αιεμαλδξήο, «Η Σέλεδνο απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο κέρξη ζήκεξα», ζ. 31.
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Γ. Ξεηλνχ, «Αλαδεηψληαο ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο απνδεκίαο ησλ Ικβξίσλ θαηά ηνλ 20φ αηψλα θαη
ην ράξηε ησλ παξνηθηψλ ηνπο», Η Αποδεκία ηφλ Ικβρίφλ θαηά ηολ Δηθοζηό Αηώλα θαη οη Παροηθίες ηοσς,
Πραθηηθά σκποζίοσ, Θεζζαινλίθε 1990, ζ. 19.
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ηεο Σελέδνπ ιεηηνχξγεζε πάληνηε απνηειεζκαηηθά, αλάινγα κε ηα νθέιε πνπ
πξνζδνθνχζε θαηά θαηξνχο λα απνθνκίζεη ε Άγθπξα.
Μνιαηαχηα, νη δηψμεηο πνπ αζθήζεθαλ ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο
κεηνλφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ κφλν σο απφξξνηα ηεο φμπλζεο ησλ
ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ ηδηαίηεξα απφ ηηο απαξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη
εληεχζελ, κεηά ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο. Καη ηνχην δηφηη
επζχο εμαξρήο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ε θεκαιηθή
Σνπξθία δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα αλερζεί ηελ παξνπζία κε κνπζνπικαληθψλ
πιεζπζκψλ ζην έδαθνο ηεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα νηθνδνκήζεη έλα ακηγψο
εζληθφ θξάηνο. ην πιαίζην απηφ, εθάξκνζε κία εζλνθαζαξηηθή πνιηηηθή,
απψηεξνο ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε νξηζηηθή επίιπζε ηνπ κεηνλνηηθνχ
δεηήκαηνο δηά ηεο εμάιεηςεο ηνπ.
Σνχην ην γεγνλφο θαζίζηαηαη παζηθαλέο ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ ηεο
Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ. Καη ηνχην δηφηη εάλ ε ειιεληθή θνηλφηεηα ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, εμαηηίαο ηνπ αζηηθνχ ηεο ραξαθηήξα, απνηεινχζε ζνβαξφ
πξφζθνκκα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Άγθπξαο λα ζπγθξνηήζεη κία εζληθή αζηηθή
ηάμε, νη Έιιελεο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο, δελ ζπληζηνχζαλ θακία απνιχησο απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα
ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. Μνιαηαχηα, ην γεγνλφο απηφ δελ απέηξεςε ηελ
αλάιεςε κίαο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο βίαηνπ εθηνπξθηζκνχ ηεο Ίκβξνπ θαη
ηεο Σελέδνπ, απνθνξχθσκα ηεο νπνίαο ππήξμε ε εθαξκνγή ην 1964 ηνπ
«Πξνγξάκκαηνο Γηάιπζεο» (Eritme Programmi) ηνπ ειιεληζκνχ ζηα δχν λεζηά
ησλ Θξαθηθψλ πνξάδσλ.
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La politique épuratoire ethnique de la Turquie
contre les Grecs des îles Imbros et Ténédos, 1960-1964
Sommaire

Le renversement du gouvernement Menderes en Mai 1960 a signalisé le
commencement d‟un nouvel cercle des persécutions à la charge du hellénisme d‟
Imbros et Ténédos, qui a connu la décennie précédente un épanouissement
jamais vécu. Le régime militaire d‟Ankara, qui n‟a plus disposé de tolérer la
présence de la population grecque à la région de l‟importance stratégique de
Détroits, a commencé d‟intervenir de façon flagrante aux affaires communales,
éducatives et ecclésiastiques de deux îles. Néanmoins, le plus systématique
effort de la turquisation violente d‟Imbros et Ténédos, qui étaient parvenu,
malgré les circonstances défavorables, à préserver leur pur caractère grec égéen,
a été entrepris par le gouvernement Inönü, qui a décidé en 1964 de joindre
un “Programme de Dissolution” (Eritme Programmi) du hellénisme à deux îles
des Sporades Thraces. Ce projet prévoyait la prise d‟une liasse des mesures,
dont les axes fondamentales étaient l‟enlèvement du gagne-pain du peuple
indigène, l‟exercice de la violence et des pressions psychologiques contre lui et
l‟abolition définitive de l‟éducation grecque à Imbros et Ténédos. Conséquence
des persécutions impitoyables, qui a exercé Ankara au contraire de la population
grecque, étaient la disparition du hellénisme à deux îles des Sporades Thraces,
dont les habitants, sans plus avoir une autre issue, ont sélectionné la route de
l‟expatriation, abandonnant définitivement leur pays natal.
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