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19:00 Έλαξμε - Υαηξεηηζκνί
19:15 πδήηεζε ηξνγγύιεο Σξαπέδεο
Η βία από ψυχολογική, πολιτική και κοινωνική άποψη.
Δηζεγεηέο:
Γρ. Κιεάλζες Γρίβας, ςπρίαηξνο, λεπξνιόγνο
Νηθόιαος Ηληδεζίιογιοσ, Καζεγεηήο Ννκηθήο ρνιήο Α.Π.Θ.
πληνλίδεη ε Βαζηιηθή Παπούιηα, Οκόηηκε Καζεγήηξηα Α.Π.Θ.

άββαηο 1 Ηοσλίοσ 2013
09:00

Γεληθή ζσλέιεσζε & αρταηρεζίες

10:30

Γηάιεηκκα

Σσνεδρία αθιερωμένη ζηοσς Χ. Παπαζηάθη και Κ. Πιηζάκη*.
Προεδρεύοσν η Ιοσλία Βελιζζαροπούλοσ και ο Γεώργιος Νάκος.
11:00 Eηζαγσγηθά
11:05 Kρ. Xρσζοτοΐδες, Aζσληθά Aλάιεθηα ηνπ X. Παπαζηάζε.
11:20 Π. Tδηβάρα, Mε αθνξκή έλα έγγξαθν ηεο Propaganda Fidei. Nεόηεξα
ζηνηρεία γηα ηε ρνιή ηνπ Nηθεθόξνπ Θενηόθε.
11:35 Γ. Γ. Aποζηοιόποσιος, «Mε δόιν θαη κε καξγηνιηά». Tν δήηεκα ηεο
απόδνζεο βπδαληηλώλ θεηκέλσλ ζηελ δεκώδε ηνλ 18ν αηώλα.
11:50 Γ. Πέλλα, Aξκελόπνπινο θαη Oιιαλδνί νπκαληζηέο: «Scriptor mediocris» et
jurisprudentia elegantior.
12:05 M. Tάληαιος, O Aξκελόπνπινο ζθεπηηθόο. Παξαηεξήζεηο ζηα ρσξία A, 3.3-9
ηεο «Ἑμαβίβινπ».
12:20 σδήηεζε

*

Σε ζσνεργαζία με ηην Ελληνική Εηαιρεία Ιζηορίας ηοσ Δικαίοσ.
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12:30 Γηάιεηκκα
12:45 Γ. Μηζίοσ, Ζ ειιεληθόηεηα θαηά ηελ πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν.
13:00 Β. Κόθθορε, Ο βίνο ηεο νζίαο Μειάλεο ηεο λενηέξαο σο ηζηνξηθή θαη
γεσγξαθηθή πεγή.
13:15 Α. Κοληογηαλλοπούιοσ, Μνξθέο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο ζηηο βπδαληηλέο
πόιεηο: δεηήκαηα νξνινγίαο (7νο-12νο αη.).
13:30 Α.-Κ. Βαζηιείοσ-Seibt, Οη αλώηαηνη ζηξαηησηηθνί αμησκαηνύρνη ηνπ
βπδαληηλνύ θξάηνπο. Από ηνλ magister militum ζηνλ ζηξαηεγό (5νο-7νο αη.).
13:45 Α. Γθοσηδηοσθώζηας, «...βάξβαξνλ θιύδσλα βαξβάξσλ ζηόιῳ
κεηαηξέπνληνο...». Μία πξόηαζε εξκελείαο ηεο ςεθηδσηήο επηγξαθήο ησλ
θηηζηώλ ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ.
14:00 Γ. Λεβεληώηες, Ο επείθηεο θαη νη αξκνδηόηεηέο ηνπ θαηά ηνπο βπδαληηλνύο
ρξόλνπο.
14:00 σδήηεζε

άββαηο Απόγεσκα
17:00 Γ. Μπελέηος, Deitas vs Divinitas ζηνλ Ύζηεξν Ρσκατθό Κόζκν.
17:15 Γ. Καιαθίθες, ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ απηνθξαηόξσλ Βαιεληηληαλνύ
Α΄ θαη Βάιε (364-378 κ.Υ.): ζρεηηθέο καξηπξίεο ησλ πεγώλ.
17:30 Α. Βαθαιούδε, Παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο παηδείαο θαηά ηελ
πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν.
17:45 Ζ. Γηαρέλες, Σαπηόηεηεο, εηεξόηεηεο θαη απηνζπλεηδεζία ζην έξγν ηνπ
Νηθνιάνπ Μεζαξίηε.
18:00 Π. Αλδρούδες, Αληρλεύνληαο ηνλ Μοστρούηα κέζα από ηελ πεξηγξαθή ηνπ
Νηθνιάνπ Μεζαξίηε θαη ηε ζειηδνπθηθή ηέρλε ηνπ β΄ κηζνύ ηνπ 12 νπ αη.
18:15 Γ. Γραθούιες, Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζην ρεηξόγξαθν
Canonici Miscellaneous 378 ηεο Βηβιηνζήθεο Bodleian (1436).
18:30 Ν. Σόκπρος, Σν κνηίβν ηνπ δηθέθαινπ αεηνύ ζε νηθόζεκα ηνπ ειιαδηθνύ
ρώξνπ θαη νη πνιηηηθέο ηνπ πξνεθηάζεηο (15νο-19νο αη.).
18:45 σδήηεζε
19:00 Γηάιεηκκα
19:15 Ζ. Γηαλλάθες, Σα αξραία έζλε ζηα ηζηνξηθά έξγα ηνπ al-Masʿūdī (893-956
κ.Υ.).
19:30 Θ. Εακπάθε, Πιεξνθνξίεο ζηα έξγα ηνπ al-Masʿūdī (893-956 κ.Υ.) γηα ηηο
ρξηζηηαληθέο νκάδεο ηεο επνρήο ηνπ.
19:45 Β. Νέδος, Γηεπζέηεζε δηαθνξώλ κεηαμύ εκπόξσλ θαηά ηνλ ύζηεξν
Μεζαίσλα. Από ηνλ βπδαληηλό παξεκβαηηζκό ζηνπο αζηνύο «εηξελνπνηνύο»
ηεο Φιάλδξαο.
x

20:00 Έ. επεληδή, Ο άγηνο Μπνλαβεληνύξα: παπηθόο ιεγάηνο ζηε ύλνδν ηεο
Λπώλ ην 1274 θαη πξσηεξγάηεο ηεο ζύγθξνπζεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο
νξβόλεο (1231-1277).
20:15 M. Miotto, Ζ Πάδνβα ησλ Νηα Καρράρα ζην έξγν ηνπ Λαόληθνπ
Υαιθνθνλδύιε.
20:30 Μ. Γεκεηρηάδες, Από ην θαξλαβάιη ηεο Βελεηίαο ζην Corpus Christi:
παξάπιεπξεο εθθξάζεηο ησλ θνηλσληθώλ εληάζεσλ ηνπ ύζηεξνπ Μεζαίσλα.
20:45 σδήηεζε
Κσρηαθή 2 Ηοσλίοσ 2013
09:00 Γ. Χαρηδάλες, Ο αλαρσξεηήο Πξνθόπηνο, ν άγηνο Πνξθύξηνο επίζθνπνο
Γάδεο (395-420) θαη ε εκθάληζε ηνπ κνλαρηζκνύ ζην λεζί ηεο Ρόδνπ.
09:15 π. Καρύδες, Ο λενκάξηπξαο Αλαζηάζηνο ο εκ Παραμσθίας θαη ν κνλαρόο
Γαληήι: ηα πξόζσπα θαη ε γεσγξαθία ηνπ καξηπξίνπ.
09:30 Δ. Χεθίκογιοσ, Σν θηηξηαθό ζπγθξόηεκα Σαικνύδ Σνξά ηεο Θεζζαινλίθεο.
Γεσγξαθηθή ζέζε, ζύλζεζε θαη ζεκαζία γηα ηελ ηζηνξηθή ηνπνγξαθία ηεο
πόιεο.
09:45 Β. Μήιηος, Κξήλεο, ζπληξηβάληα θαη ινπηξά ζηα παιαηά Γηαλληηζά. Μία
πξώηε πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ύδξεπζεο ηεο νζσκαληθήο πόιεο.
10:00 Γρ. ηοσρλάρας, Σα ηκαξέη ηεο Θεζζαιίαο: θηιαλζξσπία θαη πνιηηηθή ζε κηα
νζσκαληθή επαξρία κέζα από ηηο αξρεηαθέο πεγέο (15νο-17νο αη.).
10:15 Κ. Ρηηζάηοσ, Ζ απαγσγή ηεο Καξπάηηδαο από ηνλ Έιγηλ θαη ε κεηακόξθσζή
ηεο ζηε δξακαηνπξγία ηεο Μπει Δπόθ.
10:30 σδήηεζε
10:45 Γηάιεηκκα
11:00 Θ. Κσρηαθίδες, Οη επηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγηεηλή από ηελ αλαγθαζηηθή
κεηαλάζηεπζε ησλ Κηξθαζίσλ ηνπ Καπθάζνπ ην 1864 ζηηο λόηηεο αθηέο ηεο
Μαύξεο Θάιαζζαο, κέζα από ηηο αξρεηαθέο πεγέο ηνπ Βαηηθαλνύ θαζώο θαη
ηνπ Ηηαιηθνύ θαη Αγγιηθνύ πξνμελείνπ ηεο Σξαπεδνύληαο.
11:15 Θ. Χαζεθίδοσ-Μάρθοσ, Σν ζεζζαιηθό αγξνηηθό δήηεκα. Σα γεγνλόηα ηνπ
1910.
11:30 Θ. Μπαηραθούιες, Οζσκαληθό θξάηνο, εζσηεξηθέο αληηπαιόηεηεο θαη
δηεζλείο αληαγσληζκνί 1870-1913.
11:45 Α. Σούληα-Φεργάδε, Ο γαιιηθόο ηύπνο ζρνιηάδεη ηε πλζήθε Δηξήλεο ηνπ
Βνπθνπξεζηίνπ.
12:00 Α. Σδηερηδής, Ζ άρξη ηέινπο εζλαξρηθή δξάζε ηνπ Μεηξνπνιίηνπ ειπβξίαο
Γηνλπζίνπ: επηζηνιέο πξνο ηνλ πξσζππνπξγό Διεπζέξην Βεληδέιν θαη ηνλ
Άγγιν Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ Eduard Gray πξηλ ηε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ
(17/30 Μαΐνπ 1913).
xi

12:15 σδήηεζε
12:30 Γηάιεηκκα
12:45 . Φιογαΐηες, Ζ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ν
ζρεκαηηζκόο ηεο ζύγρξνλεο Δπξώπεο.
13:00 η. Κορδώζες, Σνπξθηθόο θαη Σνπξθκεληθόο εζληθηζκόο θαη Ηζηνξία:δύν
ζπκκεηξηθέο αιιά αληίζεηεο ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηζηνξίαο ησλ
ηνπξθηθώλ εζλώλ.
13:15 Α. Κιάυες, Διιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε θαη κεηνλνηηθά δεηήκαηα: ε
επίζεκε επίζθεςε ηνπ Ησάλλε Μεηαμά ζηελ Άγθπξα (Οθηώβξηνο 1937).
13:30 Γ. Μάρηος, Εσγξαθίδνληαο ηελ...εζληθή ηαπηόηεηα. Ο πίλαθαο ηνπ Heideck
θαη ε παξαιιαγή ηνπ Βξπδάθε.
13:45 Α. Παηρηθηάδοσ, Ζ Βαιθαληθή πλελλόεζε θαη ν βνπιγαξηθόο
αλαζεσξεηηζκόο (1934-1940).
14:00 . Γηάηζες, Δξσηήκαηα γύξσ από ηελ ππόζεζε George Polk.
14:15 Α. Ληκπηηζηούλε, Ζ πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο ηνπ Κππξηαθνύ (1950-1954).
14:30 σδήηεζε
14:45 Γηάιεηκκα
15:00 . Ζιηάδοσ-Σάτοσ, Α. Ορθαλού, Δζληθηζκόο θαη εθπαίδεπζε ζηε άκν
(1908-1914).
15:15 Ηφ. Μποσλόβας, Δ. Βατάρογιοσ, Έθζεζε «πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ησλ
δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Κνδάλεο» (1924-1925):
εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.
15:30 Α. θαλδάιε, Ζ δηδαζθαιία ηεο κνλσδίαο ζην Κξαηηθό Ωδείν Θεζζαινλίθεο
(1914-1940).
15:45 Δ. Ρούπα, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθαξκνζκέλσλ
ηερλώλ: ε Παπαζηξάηεηνο ρνιή.
16:00 Α. Χαρίζε, Ζ ζπκβνιή ηνπ Δκκαλνπήι Λακπαδάξηνπ ζηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ Πξόηππνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ (1937-1940).
16:15 σδήηεζε
16:30 Κιείζηκο ζσλεδρίοσ

Ζ τροληθή δηάρθεηα ηφλ αλαθοηλώζεφλ ορίδεηαη ζε 15΄.
Αλαθοηλώζεης ποσ δελ ζα παροσζηάζοσλ οη ζύλεδροη ασηοπροζώπφς δελ ζα
αλαθοηλώλοληαη θαη δελ ζα περηιακβάλοληαη ζηα Πραθηηθά.
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Εισηγήσεις

Νίκος Φ. Τόμπρος
Ο δικέθαλος αεηός ζηην ελληνική εραλδική και οι πολιηικές ηοσ προεκηάζεις
(15ος-19ος αιώνας)

Ζ ελαζρφιεζε ησλ ηζηνξηθψλ κε ηελ εξαιδηθή (νηθνζεκνινγία), ηελ επηζηήκε
δειαδή ησλ θιεξνλνκηθψλ εκβιεκάησλ θαη ζπκβφισλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηά
ηνπο λα αλαζπλζέζνπλ ην παξειζφλ, θαζψο ε κειέηε νηθνγελεηψλ, πξνζψπσλ θαη ησλ
εκβιεκάησλ πνπ απηνί δηέζεηαλ θέξλεη ζην πξνζθήλην λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο
επηκέξνπο θνηλσληθψλ ζπλφισλ, θαζψο θαη ηνλ ξφιν ηεο ηδενινγίαο ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν
ησλ αλζξψπσλ1.
Υξνλνινγία εηζαγσγήο ησλ νηθνζήκσλ ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία -θαη
εηδηθφηεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν- ζεσξείηαη ην 1204, αθνχ έσο ηφηε νη βπδαληηλέο
νηθνγέλεηεο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ νηθφζεκα -κε ηελ επξσπατθή έλλνηα ηνπ φξνπ-, αιιά
κφλν ζθξαγίδεο. ηνπο Βπδαληηλνχο εμάιινπ δελ ππήξραλ βαζκνί επγέλεηαο φπσο ζηε
δπηηθή Δπξψπε, αιιά κφλν ηίηινη ζρεηηθνί κε ηα αμηψκαηά ηνπο2. Ζ πηνζέηεζε
νηθνζήκσλ απφ νηθνγέλεηεο βπδαληηλήο θαηαγσγήο γεληθεχηεθε κεηά ην 1453, θαζψο
αξθεηέο απφ ηηο ελ ιφγσ νηθνγέλεηεο, πνπ θαηέθπγαλ ζηε δπηηθή Δπξψπε ή
δηαζπάξζεθαλ ζε δπηηθνθξαηνχκελεο ειιαδηθέο πεξηνρέο, ελζηεξλίζηεθαλ ζπλήζεηεο ησλ
δπηηθνεπξσπαίσλ θαη δεκηνχξγεζαλ νηθνγελεηαθά ή αηνκηθά εκβιήκαηα. Ζ
ρξεζηκνπνίεζε νηθνζήκσλ ζηελ Διιάδα ζηακάηεζε νξηζηηθά κεηά ηελ έλσζε ησλ
Δπηαλήζσλ κε ην ειιεληθφ βαζίιεην (1864)3.
* Ζ εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηε κλήκε ηνπ δάζθαινπ Η. Σππάιδνπ-Λαζθαξάηνπ πνπ ηφζν ζχληνκα θαη
άδνμα έθπγε απφ θνληά καο.
1
J. Meurgey de Tupigny, «Δξαιδηθή», Encyclopedie de la Pleiade, Ιζηνξία θαη νη κέζνδνί ηεο, δηεχζπλζε
Ch. Samaran, ηφκ. Β΄, Μεζνδηθή αλαδήηεζε ησλ καξηπξηώλ, ηεχρνο 2, κηθξ. Διέλεο ηεθαλάθε, Αζήλα 1981,
ζ. 373-374. Γ. Λενληζίλεο, «Γελεαινγία θαη Δξαιδηθή ζηε δηδαθηηθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο», Πξαθηηθά Β΄
Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (23-25 Οθησβξίνπ 1992), Γειηίνλ Δξαιδηθήο
θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 10 (1996), ζ. 462.
2
Αλ. Καπειιάξε-Παπατσάλλνπ, «Διιεληθή νηθνζεκνινγία θαηά ηνλ Μεζαίσλα», Πξαθηηθά Β΄
Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (23-25 Οθησβξίνπ 1992), Γειηίνλ Δξαιδηθήο
θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 10 (1996), ζ. 158. P. Androudis, «Sur quelques emblèmes héraldiques à
Constantinople (XIIIe-XVe siècles)», Πεξί Θξάθεο 2 (Xanthi 2002), ζ. 11-42. Ο Ν. Οηθνλφκνπ ζεκεηψλεη φηη
νη Βπδαληηλνί δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ νηθφζεκα, γηαηί ν πνιηηηζκφο ηνπο ήηαλ «ζεκαληηθά θνξεζκέλνο» απφ
έλα πινχζην ζχζηεκα ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ ζπκβφισλ πνπ δελ άθελε πεξηζψξηα γηα ηελ εηζαγσγή
θαη ελφο άιινπ πεξίπινθνπ ζπκβνιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ηνπ εξαιδηθνχ. Οη Βπδαληηλνί επίζεο, θαηά
ηνλ Ν. Οηθνλφκνπ, δηαπλένληαλ απφ έλα «δηθαηνινγεκέλν ζύκπιεγκα αλσηεξόηεηαο» απέλαληη ζηε δπηηθή
Δπξψπε, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα νηθφζεκα θαηαηάζζνληαλ ζηνπο «βαξβαξηθνύο λεσηεξηζκνύο», βι. Ν.
Οηθνλφκνπ, «Δίρνλ νη Βπδαληηλνί νηθφζεκα;», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 6
(1986), ζ. 19-20.
3
Ζ κε αλαγλψξηζε ηεο επγέλεηαο θαη ησλ εκβιεκάησλ ηεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο δελ ίζρπζε ηαπηφρξνλα
ζ’ νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ηηο απειεπζεξσζείζεο πεξηνρέο ε «λνκηκφηεηα» ησλ νηθνζήκσλ
ζηακάηεζε ην 1827, αθνχ κε ηε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε (Σξνηδήλα) θαηαξγήζεθαλ νη ηίηινη επγελείαο, ελψ ζηα
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ηηο απεηθνλίζεηο ησλ νηθνζήκσλ, πιελ άιισλ ζρεκάησλ, γηλφηαλ ζπρλά ρξήζε
δψσλ θαη πηελψλ. Απφ ηα ζπρλφηεξα εηθνλνγξαθηθά κνηίβα ζηελ παγθφζκηα θαη ηελ
ειιεληθή εξαιδηθή ππήξμε ν -κνλνθέθαινο ή δηθέθαινο- αεηφο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή
δελ είλαη ηπραία, αθνχ ν αεηφο απνηεινχζε απφ ηα αξραία ήδε ρξφληα ην αξρέγνλν
πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν ηεο χπαηεο ζείαο θαη βαζηιηθήο εμνπζίαο4.
Ζ ρξήζε ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ σο πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ζπκβφινπ ζηα
νηθφζεκα επηζεκνπνηήζεθε ζην Βπδάληην κεηά ην 12045. Ο κνλνθέθαινο αεηφο
ρξεζηκνπνηείην έσο θαη ηε δπλαζηεία ησλ Κνκλελψλ ζαλ εζλφζεκν, ελψ αξγφηεξα ν
δηθέθαινο κεηαηξάπεθε ζην θαηεμνρήλ έκβιεκα ησλ απηνθξαηνξηθψλ νηθνγελεηψλ ησλ
Λαζθάξεσλ θαη ησλ Παιαηνιφγσλ. ηελ Απηνθξαηνξία ηεο Νίθαηαο (1204) ν Θεφδσξνο
Λάζθαξεο θαηήξγεζε ηνλ κνλνθέθαιν απφ απηνθξαηνξηθφ έκβιεκα κε ην αηηηνινγηθφ
φηη είρε απνβεί εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο αιιφθπισλ εγεκφλσλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαη
επέβαιε ηνλ δηθέθαιν αεηφ. Ζ ελέξγεηα απηή ηνπ Θεφδσξνπ δελ εμέθξαδε ηηο
επεθηαηηθέο ηνπ βιέςεηο, αιιά ππνδήισλε ηε ζρέζε ηεο Απηνθξαηνξίαο ηεο Νίθαηαο κε
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία ηεινχζε ηφηε ππφ ηελ θαηνρή ησλ ζηαπξνθφξσλ. Όηαλ
νη Παιαηνιφγνη αλέθηεζαλ ηελ Πφιε απφ ηνπο Λαηίλνπο (1261), δελ πηνζέηεζαλ άκεζα
ηνλ δηθέθαιν αεηφ, αιιά ιίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ζηε κνξθή ρξπζνχ αεηνχ ζε πνξθπξφ
πεδίν ν νπνίνο είρε ηα δχν ηνπ θεθάιηα εζηεκκέλα κε έλα ζηέκκα. Ο πξψηνο πνπ έθαλε
ρξήζε ηνπ δηθέθαινπ σο εκβιήκαηνο ηεο δπλαζηείαο ησλ Παιαηνιφγσλ, αιιά θαη ηεο
Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ππήξμε ν Αλδξφληθνο Β΄ Παιαηνιφγνο (1300) 6.
Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα νηθφζεκα ειιαδηθψλ πεξηνρψλ
(επεηξσηηθή ρψξα, Ηφλην θαη Αηγαίν Πέιαγνο) πνπ έθεξαλ δηθέθαιν αεηφ, ζε κηα
πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Δπηάλεζα ν λφκνο ηέζεθε ζε ηζρχ αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα (1864). Ν. Γηακαληνχξνο, Οη απαξρέο ηεο
ζπγθξόηεζεο ζύγρξνλνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα 1821-1828, Αζήλα 2002, ζ. 174-175.
4
Ο αεηφο εηζήρζε ζηελ νηθνζεκνινγία ηεο δπηηθήο Δπξψπεο ηνλ 11 ν ή 12ν αηψλα, πνιχ πξηλ δειαδή
πηνζεηεζεί απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ζαλ έκβιεκα ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. Σελ παιαηφηεξε παξάζηαζε
δηθέθαινπ αεηνχ ηε ζπλαληάκε ζηε Βαβπιψλα, ελψ ζαλ παξάζηαζε ζε ζηξαηησηηθή ζεκαία ν αεηφο
ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνπο Πέξζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ξελνθψληα, θαη αξγφηεξα απφ ηνλ Πηνιεκαίν
ηνλ σηήξα θαη ηνπο Ρσκαίνπο. Ο δηθέθαινο αεηφο κεηαθέξζεθε ζηε δπηηθή Δπξψπε απφ ηνπο
ζηαπξνθφξνπο, φηαλ απηνί επέζηξεςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο απφ ηνπο Αγίνπο Σφπνπο (13νο αηψλαο). Η.
βνξψλνο, Πώο εγελλήζε θαη ηη ζεκαίλεη ν δηθέθαινο αεηόο ηνπ Βπδαληίνπ, Αζήλα 1914, ζ. 40, 47. Δπγ. ΡίδνοΡαγθαβήο – Γ. Δ. Σηπάιδνο, Δγρεηξίδηνλ Οηθνζεκνινγίαο, Αζήλα 1926, ζ. 21. Α. . Γαβαιάο, «Ο αεηφο εηο
ηελ Διιεληθήλ Δξαιδηθήλ», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 1 (1979), ζ. 57, 60. Ν.
Παληαδφπνπινο, Ο Γηθέθαινο Αεηόο. Η εμέιημε ελόο πκβόινπ, Αζήλα 2001, ζ. 11, 25, 31, 45 . Ν. Οηθνλφκνπ,
Δίρνλ νη Βπδαληηλνί νηθφζεκα;, ζ. 11. P. Androudis, «Origines et symbolique de l' aigle bicéphale des Turcs
Seldjoukides et Artuqides de l' Asie Mineure (Anatolie)», Βπδαληηαθά 19 (1999), ζ. 309-345.
5
Ν. Παληαδφπνπινο, Γηθέθαινο αεηόο, ζ. 26, 28.
6
Βι. ζρεηηθά Ch. Chotzakoglou, «Die Palaiologen und das erste Auftauchen des byzantinischen
Doppeladlers», Byzantinoslavica LVII (1996), ζ. 60-68. Όζνλ αθνξά ηνλ δηθέθαιν αεηφ ππάξρεη ε άπνςε φηη
δελ πξφθεηηαη γηα αεηφ κε δχν θεθάιηα, αιιά γηα έλαλ κνλνθέθαιν αεηφ. Οη εξαιδηζηέο πνπ πηνζεηνχλ ηελ
πξναλαθεξζείζα άπνςε ζεσξνχλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο αεηφο είλαη δηρνηνκεκέλνο απφ ην θεθάιη έσο ηε ξάρε
θαη ηα δχν δηρνηνκεκέλα ηνπ κέξε έρνπλ θνιιεζεί ζηνλ ζπξεφ, κε ζθνπφ λα θνηηάδεη παξάιιεια ην
αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Α. . Γαβαιάο, Ο Αεηόο εηο ηελ Διιεληθήλ
Δξαιδηθήλ, ζ. 57, 58-59, 61.
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εηθνλνγξαθηθνχ κνηίβνπ απφ νηθνγέλεηεο θαη άηνκα: ππφκλεζε βπδαληηλήο θαηαγσγήο,
απειεπζεξσηηθέο πξνζπάζεηεο, κηκεηηζκφο, δπηηθέο επηξξνέο, θνηλσληθή πξνβνιή 7. Ζ
έξεπλα ησλ ελ ιφγσ νηθνζήκσλ νξηνζεηείηαη ρξνληθά απφ ην 1453 έσο ην 1864, αθελφο
γηαηί νη ζπγθεθξηκέλνη αηψλεο απνηεινχλ -ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα- ηελ
θχξηα πεξίνδν ηεο ειιεληθήο εξαιδηθήο8 θαη αθεηέξνπ γηαηί ν λένο ειιεληζκφο -εμαηηίαο
ησλ πνιιψλ θαηαθηεηψλ πνπ βίσζε (Βελεηνί, Γελνπάηεο, Οζσκαλνί, Γάιινη, Άγγινη
θ.ά.)- αλέπηπμε δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο δηαηήξεζεο θαη πξνβνιήο ηεο εζληθήο ηνπ
ηαπηφηεηαο9. Σηο δπλακηθέο ινηπφλ απηέο θαινχκαζηε λα εληνπίζνπκε κέζσ ηεο
εηθνλνγξαθίαο ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ ζηα νηθφζεκα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ10.
Ελληνικά οικόζημα με δικέθαλο αεηό: πολιηικές προεκηάζεις
Σα νηθφζεκα θαη νη απεηθνλίζεηο ηνπο είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ
πξνζσπηθφηεηα ησλ θαηφρσλ ηνπο11. Με ηελ έξεπλα αθξηβψο απηή αζρνιείηαη ζήκεξα ε
αλαλεσκέλε Δξαιδηθή, ε νπνία εμεηάδεη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή
ζπγθεθξηκέλσλ εηθνλνγξαθηθψλ κνηίβσλ θαη ρξσκάησλ γηα ηε ζχλζεζε ησλ εκβιεκάησλ
κηαο νηθνγέλεηαο ή ελφο αηφκνπ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ζπκβνιηδφκελεο έλλνηαο ή ηδέαο θαη ηεο
ζπκβνιηζηηθήο παξάζηαζεο πνπ απνδίδεη ηελ έλλνηα δελ είλαη κνλνκεξήο, αιιά
απνηέιεζκα πνηθίισλ εξκελεπηηθψλ αληηιήςεσλ. Απφ ηε ζρεηηθή άιισζηε κειέηε
αληρλεχνληαη ε ηδενινγία, νη θηινδνμίεο, ε αηζζαληηθφηεηα, ε κφξθσζε ησλ θνξέσλ ηνπο,
θαζψο θαη ε «ινγηθή» ησλ ζπκβφισλ ζηα νηθφζεκά ηνπο. Ζ αλαλεσκέλε Δξαιδηθή
ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο ζηαηηζηηθήο, γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε ζπρλφηεηα θάπνησλ
απεηθνλίζεσλ θαη ρξσκαηηζκψλ ζηα νηθφζεκα κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο, επνρήο ή
θνηλσληθήο ηάμεο. Ζ έξεπλα επίζεο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ χπαξμε -θαηά πεξηφδνποζπξκψλ, ηάζεσλ, επηξξνψλ θαη πξνηηκήζεσλ, αιιά θαη ζηνηρείσλ ηεο ζπιινγηθήο
ςπρνινγίαο θαη ηεο θαιιηηερληθήο επαηζζεζίαο ηα νπνία δελ πεξηνξίδνληαη ζην πιαίζην
7

«Η ηδενινγία ζηελ νπνία ζηεξηδόηαλ ε πνιηηηθή εμνπζία ζηνλ Μεζαίσλα, αιιά θαη αξγόηεξα, εθθξάζηεθε
ζπρλά κέζσ όρη κόλνλ ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, αιιά θαη ηεο εηθνλνγξαθίαο, […]». Γ. Ναζηάζε, «Σεθκήξηα
Πνιηηηθήο Ηδενινγίαο ζηελ Δθθιεζηαζηηθή Δηθνλνγξαθία θαη ζηελ Δξαιδηθή», Γόκνο 1 (1987), ζ. 171.
8
Ζ ειιεληθή εξαιδηθή δηαηξείηαη ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε άξρεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα έσο
ην 146 π.Υ., ε δεχηεξε έσο ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο θαη ε ηξίηε απφ ην
1453 έσο ηηο εκέξεο καο. ηελ ηειεπηαία πεξίνδν δηαθξίλνληαη δχν ππνπεξίνδνη. Ζ πξψηε νξηνζεηείηαη
ρξνληθά απφ ην 1453 έσο ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη ε δεχηεξε απφ ην 1821 έσο ζήκεξα. N. KalergiMavrogèni, «Les blasons et les symbols à travers l’ Histoire Grècque», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο
Δηαηξείαο Διιάδνο 3 (1982), ζ. 79. ηελ πεξηνδνιφγεζε ηνπ αλσηέξσ εξεπλεηή δηαθσλία ππάξρεη σο πξνο
ηα ρξνληθά φξηα ησλ δχν ππνπεξηφδσλ, θαζψο ε πξψηε πξέπεη λα νξηνζεηεζεί απφ ην 1453 έσο ην 1864 θαη ε
δεχηεξε απφ ηελ έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ην ειιεληθφ θξάηνο έσο ζήκεξα. Σν 1864 ζεσξείηαη, απφ ηνλ
γξάθνληα, ρξνλνινγία ηνκή γηα ηελ ειιεληθή εξαιδηθή, θαζψο έθηνηε ηα νηθφζεκα δελ είραλ ηελ
πξνγελέζηεξε λνκηθή ηνπο ππφζηαζε.
9
Ν. Παληαδφπνπινο, Γηθέθαινο αεηόο, ζ. 34-39, 44, 57.
10
Ζ αλά ρείξαο κειέηε αθήλεη εθηφο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηεο ελδηαθέξνληνο εκβιήκαηα κε ηνλ δηθέθαιν αεηφ
πνπ έθεξαλ νη δπλαζηηθνί νίθνη ησλ Αςβνχξγσλ θαη ησλ Ρσκαλψθ, ή άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ησλ Βαιθαλίσλ,
φπσο ν θεληέξκπεε, νη Νεκάληα, νη εγεκφλεο ησλ Παξαδνπλάβησλ Ζγεκνληψλ θιπ.
11
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Δηζαγσγή εηο ηελ Δξαιδηθήλ», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο
Διιάδνο 1 (1979), ζ. 20-21. Γ. Λενληζίλεο, Γελεαινγία θαη Δξαιδηθή, ζ. 476.
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κφλν ηεο νηθνζεκνινγίαο12. ηελ παξνχζα εξγαζία ε κειέηε ησλ ειιεληθψλ νηθνζήκσλ
κε ηνλ δηθέθαιν αεηφ -ππφ ην πξίζκα ηεο αλαλεσκέλεο Δξαιδηθήο- κάο επηηξέπεη λα
πξνβνχκε ζε ρξήζηκεο δηαπηζηψζεηο, φπσο ζα θαλεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο, αθνχ ην
ζπγθεθξηκέλν κνηίβν εηθνλνγξαθείηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζπλερψο γηα πεξηζζφηεξν απφ
ηέζζεξηο αηψλεο13.
Σελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ν δηθέθαινο αεηφο απνηέιεζε νηθφζεκν
αξθεηψλ νηθνγελεηψλ ηεο ειιεληθήο επγελείαο νη νπνίεο δελ αλήθαλ φιεο ζε θιάδνπο ησλ
βπδαληηλψλ απηνθξαηνξηθψλ νηθνγελεηψλ (Λαζθαξήδεο, Παιαηνιφγνη). ηε
βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε, γηα παξάδεηγκα, ν δηθέθαινο απεηθνλίδεηαη ζε νηθφζεκα ηνπ
νίθνπ ησλ Καιιέξγεδσλ θαη ησλ Μειηζζελψλ. Όηαλ θιάδνη ησλ ηειεπηαίσλ
κεηαλάζηεπζαλ απφ ηελ Κξήηε ζηα Δπηάλεζα (Εάθπλζν, Κεθαινληά) θαη ηελ
Πεινπφλλεζν (16νο αηψλαο), κεηέθεξαλ ζηνπο λένπο ηφπνπο δηακνλήο ηνπο θαη ηα
ζχκβνιά ηνπο. Ο π. Λάκπξνο αλαθεξφκελνο ζε ειιεληθά νηθφζεκα πνπ έθεξαλ
απεηθνλίζεηο ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ, ζεκεηψλεη φηη κφλν ζηε Εάθπλζν εληφπηζε 334
ηέηνηνπο ζπξενχο (Αβάζηαγνο, Αβνχξεο, Αγηαπνζηνιίηεο, Αιηκπξάληεο, Γάκπαξαο,
Γηνπζηηληάλ, Μακσλάο, Μειηζζνπξγφο, Μνχξκνπξαο, Μπάξκαξνο, Νεξνχιεο,
Παιαηνιφγνο, Ρψζεο, ηξφληδνο, ηαπξάθεο, Υαξηάηεο θ.ά). ηελ Κεθαινληά, αληίζεηα,
επεζήκαλε κφλν ηα νηθφζεκα ησλ νηθνγελεηψλ Μεηαμά θαη Φσθά-Κνζκεηάηνπ.
χκθσλα πάληα κε ηνλ ελ ιφγσ εξεπλεηή, ζηελ Κέξθπξα ν δηθέθαινο απεηθνληδφηαλ ζε
νηθφζεκα ησλ Γηνπζηηληάλ, Γφξηα, Καπάδνθα, Μάξκνξα, Ραξηνχξνπ, ζηηο Κπθιάδεο ζε
ζπξενχο ησλ Φνπθά, Πνξθπξνχ, ηγάια, Γειιαξφθα, ελψ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα ζε
νηθνγέλεηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηδίσο ηεο Μάλεο. Σα ζηνηρεία, πάλησο, πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ γξάθνληνο ζε πεξηζζφηεξα απφ 1.220 νηθφζεκα ηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ δελ επηβεβαηψλνπλ πάληνηε ηηο αξηζκεηηθέο θαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο
ηνπ π. Λάκπξνπ. Απφ ηα κέζα, ηέινο, ηνπ 15 νπ αηψλα ην εμεηαδφκελν έκβιεκα
απέθηεζε θαη πνιεκηθφ ζπκβνιηζκφ, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζηξαηησηηθέο ζεκαίεο
ηνπ Κνξθφδεηινπ Κιαδά (1425-1490), ηνπ ζηξαηησηηθνχ δειαδή αξρεγνχ ηεο
Πεινπνλλήζνπ πνπ ππεξέηεζε ηνπο Βελεηνχο ζηνπο πνιέκνπο ηνπο θαηά ησλ
αιινζξήζθσλ θαη ηνπ Ζπεηξψηε νπιαξρεγνχ Μεξθνχξηνπ Μπνχα (1510)14.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο νληφηεηαο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα νηθφζεκα κε ηνλ δηθέθαιν αεηφ
δηαθξίλνληαη ζε νηθνγελεηαθά, αηνκηθά θαη ζε εκβιήκαηα ζπιινγηθψλ ελνηήησλ (π.ρ.

12

Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα ρξψκαηα ή κνηίβα ζηα επξσπατθά νηθφζεκα έδσζε ηε
δπλαηφηεηα λα δηαπηζησζεί ην πφηε αληηθαηαζηάζεθε, γηα παξάδεηγκα, ην θφθθηλν απφ ην γαιάδην ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ νηθνζήκσλ ή ν «ζλνκπηζκφο» πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ επηινγή νξηζκέλσλ εξαιδηθψλ
απεηθνλίζεσλ, φπσο ην ιαγσληθφ, ε ιενπάξδαιε, ηα βαζηιηθά θξίλα (17 νο αηψλαο) ή λα γίλεη γλσζηή ε
πνιηηηθή αληίζεζε κεηαμχ ηνπ αεηνχ θαη ηνπ ιένληα ζηελ Δπξψπε (12 νο-13νο αηψλαο) ή λα θαηαζηεί θαλεξφ
φηη ε ηδηφηεηα ηνπ βαζηιηά ησλ δψσλ αλήθε θαηά ηε κεγαιχηεξε πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα ζηελ άξθην
(αξθνχδα) θαη φρη ζηνλ ιένληα. «Οηθφζεκα», Πάππξνο, Λαξνύο, Μπξηηάλληθα, η. 46, Αζήλα 1996, ζ. 305.
13
Γ. Λενληζίλεο, Γελεαινγία θαη Δξαιδηθή, ζ. 476-477.
14
Ν. Παληαδφπνπινο, Γηθέθαινο αεηόο, ζ. 31. Α. . Γαβαιάο, Ο Αεηόο εηο ηελ Διιεληθήλ Δξαιδηθήλ, ζ. 6263. Ζ έξεπλα, πάλησο, δελ επηβεβαηψλεη ηηο αλαθνξέο ηνπ π. Λάκπξνπ.
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εθθιεζηαζηηθνί θνξείο)15. ηα ηειεπηαία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην έκβιεκα ηνπ
Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ16. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβφινπ απφ ηνλ ελ
ιφγσ θνξέα δελ ππήξμε ηπραία, νχηε απαιιαγκέλε απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, θαζψο
χζηεξα απφ ηελ άισζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ζηα εδάθε πνπ αλήθαλ έσο ην
1453 ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία, δεκηνπξγήζεθε έλα θελφ πνιηηηθήο εμνπζίαο πνπ
«αλέιαβε» λα θαιχςεη ν Παηξηάξρεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε γηα εηθνλνγξαθηθφ ηνπ
κνηίβν κία εηθφλα πνπ παξέπεκπε ζην πνιηηηθφ παξειζφλ ησλ νξζνδφμσλ17.
Ζ ρξήζε ησλ νηθνζήκσλ ππήξμε αλακθίβνια κηα απφ ηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθε ν
ειιαδηθφο ρψξνο απφ ηνπο δπηηθνχο θπξηάξρνπο ηνπ. Σα νηθφζεκα ησλ ειιαδηθψλ
πεξηνρψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηα
νηθνγελεηαθά, β) ηα αηνκηθά θαη γ) ηα κλεκεηαθά. ηελ πξψηε θαηεγνξία δηαθξίλνπκε ηηο
εμήο ππνθαηεγνξίεο: Η) ηα νηθφζεκα πνπ αλήθαλ ζε νηθνγέλεηεο βπδαληηλήο θαηαγσγήο
[Αζήλα, Πεινπφλλεζνο (Μνξηάο), Κξήηε (αξρνληνγελεηέο)18], ηα νπνία ζε κεγάιν
πνζνζηφ έθεξαλ ζαλ παξάζηαζε ηνλ δηθέθαιν αεηφ19, ΗΗ) ηα νηθφζεκα, θπξίσο ησλ
Δπηαλήζσλ (Κέξθπξα, Εάθπλζνο, Κεθαινληά) θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, νη θνξείο
ησλ νπνίσλ (θξαγθηθήο ή βελεηηθήο θαηαγσγήο) ήξζαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν σο
θαηαθηεηέο, νη απφγνλνί ηνπο φκσο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο20, ΗΗΗ) ηα
νηθφζεκα ησλ νπνίσλ νη θάηνρνί ηνπο έιαβαλ ηίηινπο επγελείαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ή
ζηελ Δζπεξία, απφ δπηηθή αξρή, IV) νηθφζεκα πνπ πξνήιζαλ απφ ζχδεπμε νηθνζήκσλ
ειιεληθνχ θαη δπηηθνχ ηχπνπ, αθνχ ε ζχλαςε γάκσλ κεηαμχ Διιήλσλ θαη
δπηηθνεπξσπαίσλ επγελψλ ζηε δηάξθεηα ηεο Φξαγθνθξαηίαο ππήξμε θνηλφο ηφπνο. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο νη απφγνλνη ρξεζηκνπνίεζαλ, βάζεη θιεξνλνκηθνχ δηθαηψκαηνο, ηφζν
ην παηξηθφ επψλπκν θαη ην νηθφζεκφ ηνπο, φζν θαη ην νηθφζεκν ηεο κεηέξαο ηνπο21.

15

Ν. Οηθνλφκνπ, «Ννκηθά θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ νηθνζήκσλ», Γειηίνλ
Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο, Παλεγπξηθό Σεύρνο Γεθαεηεξίδνο, 5 (1985), ζ. 31.
16
Ν. Οηθνλφκνπ, Δίρνλ νη Βπδαληηλνί νηθφζεκα;, ζ. 13. Ch. Chotzakoglou, «Eagle, Double-Headed»,
Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition, ed. Gr. Speake, η. I, London/Chicago 2000, ζ. 521.
17
Ν. Παληαδφπνπινο, Γηθέθαινο αεηόο, ζ. 29-31.
18
ε αληίζεζε κε ηε ζπλήζεηα ησλ Βπδαληηλψλ λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ νηθφζεκα, νη αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο
ηεο Κξήηεο (Καιιέξγεο, θνξδχιεο, Αξγπξφπνπινο, Μειηζζελφο, Αξρνιένο, Υνξηάηζεο, Βιαζηφο,
Γαβαιάο, Μνπζνχξνο, Βαξνχρεο, Καθάηεο, Φαξνκειίγγνο) δηέζεηαλ νηθφζεκα. Γελ γλσξίδνπκε φκσο, αλ
βξίζθνληαλ ελ ρξήζεη ηαπηφρξνλα κε ηελ απνλνκή ησλ δηπισκάησλ επγέλεηαο απφ ηνλ απηνθξάηνξα ή
πηνζεηήζεθαλ ζε κεηαγελέζηεξε επνρή κε πξσηνβνπιία ησλ αξρφλησλ, θαηά κίκεζε ησλ νηθνζήκσλ ησλ
Λαηίλσλ θαηαθηεηψλ. Αλ. Καπειιάξε-Παπατσάλλνπ, Διιεληθή νηθνζεκνινγία, ζ. 159-160.
19
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο Μειηζζελνχο, ησλ νπνίσλ ηα νηθφζεκα έρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ
κειηζζψλ αλάινγα κε ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο θιάδν. Αλ. Καπειιάξε-Παπατσάλλνπ, Διιεληθή
νηθνζεκνινγία, ζ. 159.
20
Αλ. Καπειιάξε-Παπατσάλλνπ, Διιεληθή νηθνζεκνινγία, ζ. 157-158.
21
Ο Γ. Κακπνχξνγινπ ζην Αζελατθόλ Αξρνληνιόγηνλ ζεκεηψλεη: «Ωο πξνο ην νηθόζεκνλ ησλ Μπεληδέισλ,
Ρνΐδεδσλ-Μακσλάδσλ, παξαηεξνύκελ όηη ηνύην θέξεη εηο ηνλ ζπξεόλ ηνλ δηθέθαινλ αεηόλ έρνληα σο
επηζηήζσκα ηνλ ιένληα ηνπ αηδαγηνιείνπ ηύπνπ». Αλ. Καπειιάξε-Παπατσάλλνπ, Διιεληθή νηθνζεκνινγία, ζ.
159-160.
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Πίλαθαο 1
Καηεγνξηνπνίεζε νηθνζήκσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ
ΦΟΡΕΙΣ
(1)
(2)
(3)
(2)
(4)
(2)
(5)
(2)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46
65,8
13
18,6
5
7,1
64
91,5
ΞΕΝΙΚΑ
5
7,1
1
1,4
6
8,5
ΣΥΝΟΛΟ
51
72,9
14
20
5
7,1
70
(1) Οηθνγελεηαθά, (2) Πνζνζηά (%), (3) Αηνκηθά, (4) Μλεκεηαθά, (5) χλνιν
Πεγή: Τπνζεκεηψζεηο 24-73, 77-90, 93-97
Παξάιιεια κε ηα νηθνγελεηαθά νηθφζεκα, ππήξραλ θαη ηα αηνκηθά, πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο απφ ηελ απφθηεζε θάπνηαο πξνζσξηλήο ηδηφηεηαο απφ ηνλ
ρξήζηε ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο νηθφζεκα απνηεινχλ απηά ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάδνβαο. ηα αηνκηθά νηθφζεκα εληάζζνληαη θαη φζα επηλνήζεθαλ
απφ άηνκα, πνπ αλ θαη δελ δηέζεηαλ νηθνγελεηαθά, ηα ρξεζηκνπνίεζαλ ζε πξνζσπηθά
ηνπο αληηθείκελα (π.ρ. ex libris) απφ κηκεηηζκφ ή δηάζεζε θνηλσληθήο επίδεημεο. Σα
αηνκηθά εκβιήκαηα λνκηκνπνηήζεθαλ εζηκηθά σο νηθνγελεηαθά κε ηε καθξνρξφληα
νκνηφκνξθε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο απνγφλνπο ησλ αξρηθψλ ηδηνθηεηψλ 22. ε μερσξηζηή,
ηέινο, θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα κλεκεηαθά νηθφζεκα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ
απνθιεηζηηθά ζαλ ηαθηθά κλεκεία.
Οικογενειακά οικόζημα
ηα νηθνγελεηαθά αλήθνπλ απηά ησλ Coressi Giustiniani23, Giustinian
(Ηνπζηηληάλε)24, Guistiniani (Zustiniani, Ηνπζηηληάλε)25, Giustinian (Σδνπζηηληάλ)26,
Tiepolo27, Αβάζηαγνπ28, Αβνχξε29, Αγαπεηνχ30, Αγηαπνζηνιίηε31, Αιη(κ)πξάληε32,
22

Ν. Οηθνλφκνπ, Ννκηθά θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα, ζ. 32-33.
Ν. ηαπξίδεο-Νηθνιαΐδεο – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Οηθφζεκα επγελψλ νηθνγελεηψλ Υίνπ. Έλα
αλέθδνην ρεηξφγξαθν ηνπ Δπγ. Ρίδνπ-Ραγθαβή», Πξαθηηθά Β΄ Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη
Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (23-25 Οθησβξίνπ 1992), Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 10
(1996), ζ. 79.
24
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ, «Έλαο άγλσζηνο ρεηξφγξαθνο πίλαθαο θεξθπξατθψλ
νηθνζήκσλ», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 7 (1988), ζ. 145-146.
25
Αι. Φισξάθεο, «Αδεκνζίεπηα νηθφζεκα απφ ηελ Σήλν», Πξαθηηθά Γ΄ Παλειιελίνπ πκπνζίνπ
Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (29 Οθησβξίνπ-1 Ννεκβξίνπ 1998), Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη
Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 11 (2001), ζ. 163-164.
26
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ απφ ηνλ θψδηθα 17 ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο
Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο», Γειηίνλ ηεο Ιζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, η. 31 (1988), ζ. 199200.
27
Γ. Κνληδάξεο, «Αλάγιπθα βελεηζηάληθα νηθφζεκα ζηελ Κέξθπξα», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο
Δηαηξίαο Διιάδνο 7 (1988), ζ. 196-199.
28
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, «Οηθφζεκα Εαθχλζνπ απφ ην αλέθδνην αξρείν Αιεμάλδξνπ
Μεξθάηε», Πξαθηηθά Β΄ Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (23-25 Οθησβξίνπ
1992), Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 10 (1996), ζ. 113-114. Η. ΣππάιδνοΛαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 148.
23
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Αρέιιε33, Βιαζηνχ34, Γαιάηε35, Γάκπαξα36, Γνκελεγθίλε37, Γφξηα38, Καιαθάηε39,
Καιιέξγε40, Καιφθσλνπ41, Καππάδνθα42, Κάππαξε43, Κξαζζά44, Μακνπλά ή Μακσλά45,
Μάξκνξα46, Μαπξνκηράιε47, Μειηζζελνχ48, Μειηζζνπξγνχ49, Μεζζαιά50, Μφξκνξε51,
Μπάξκπαξν52, Νεξνχιε53, Ννηαξά54, Παιαηφθαπα55, Παιαηνιφγνπ56, Ράιιε57,
29

Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Οηθφζεκα Εαθχλζνπ, ζ. 114. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο,
Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 149.
30
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, «Διιεληθά νηθφζεκα ηνπ αξρείνπ Pellegrini», Πξαθηηθά A΄
Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (24-26 Ννεκβξίνπ 1986), Γειηίνλ Δξαιδηθήο
θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο, 8 (1992), ζ. 300.
31
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 149.
32
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 149.
33
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Διιεληθά νηθφζεκα αξρείνπ Pellegrini, ζ. 301.
34
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Διιεληθά νηθφζεκα αξρείνπ Pellegrini, ζ. 301, 303. Η.
Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Οηθφζεκα Εαθχλζνπ, ζ. 115. Ν. ηαπξίδεο-Νηθνιαΐδεο – Η.
Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα επγελψλ νηθνγελεηψλ Υίνπ, ζ. 87, 89. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο,
«Εαθπλζηλά εξαιδηθά ζχκκηθηα», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο, Παλεγπξηθό Σεύρνο
Γεθαεηεξίδνο, 5 (1985), ζ. 168-173. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 154.
35
Ν. ηαπξίδεο-Νηθνιαΐδεο – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα επγελψλ νηθνγελεηψλ Υίνπ, ζ. 85.
36
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 155.
37
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Οηθφζεκα Εαθχλζνπ, ζ. 116.
38
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ, Υεηξφγξαθνο πίλαθαο θεξθπξατθψλ νηθνζήκσλ, ζ. 144.
39
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, «Σα νηθφζεκα ηνπ
αλέθδνηνπ θψδηθα 482 ηνπ Archivio Antico della Università di Padova», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο
Δηαηξίαο Διιάδνο 6 (1986), ζ. 178.
40
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
179.
41
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 160.
42
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «πιινγή εξαιδηθψλ κλεκείσλ ησλ ρσξηψλ ηεο Κέξθπξαο», Γειηίνλ ηεο
Ιζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, η. 24, Αζήλα 1981, ζ. 421-424.
43
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Σα εξαιδηθά κλεκεία ηνπ Α΄ Νεθξνηαθείνπ Αζελψλ», Γειηίνλ
Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 7 (1988), ζ. 220. Ν. ηαπξίδεο-Νηθνιαΐδεο – Η. ΣππάιδνοΛαζθαξάηνο, Οηθφζεκα επγελψλ νηθνγελεηψλ Υίνπ, ζ. 89.
44
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
186. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Οη Κεθαιινλίηεο ζπνπδαζηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάδνβαο θαη ηα
νηθφζεκά ηνπο απφ ηνλ αλέθδνην θψδηθα ηνπ Dell’ Ero», Κεθαιιεληαθά Χξνληθά, η. 3 (1978-1979), ζ. 172173.
45
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Σα νηθφζεκα ηνπ Αξρείνπ ηεο Ηνλίνπ Γεξνπζίαο (πιινγή . Θενηφθε)»,
Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 3 (1982), ζ. 185. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα
ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 170. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Διιεληθά νηθφζεκα αξρείνπ Pellegrini, ζ.
307.
46
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ, Υηεξφγξαθνο πίλαθαο θεξθπξατθψλ νηθζήκσλ, ζ. 147.
47
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 230.
48
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 172-173. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ.
Μπιέηαο, Οηθφζεκα Εαθχλζνπ, ζ. 118.
49
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 173. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο,
Οηθφζεκα Εαθχλζνπ, ζ. 118.
50
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Οηθφζεκα Εαθχλζνπ, ζ. 119.
51
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 176.
52
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 179.

9

10

Νίκοσ Φ. Τόμπροσ

Ραξηνχξνπ58, Ραπηφπνπινπ ή Ραθηφπνπινπ (Εάθπλζνο)59, Ρίδνπ-Ραγθαβή60, Ρψκα61,
Ρψζζε62, αθειιάξηνπ63, ηγάια64, ηαπξάθε65, πλνδηλνχ66, Σεκεληψηε67, ΣππάιδνπΚαξάθα68, Φξαληδή69, Φσθά70, Φσθά-Κνζκεηάηνπ71, Υαξγηάηε72.
χκθσλα κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ αλσηέξσ νηθνγελεηψλ, αλ θαη δηαζέηνπκε
ζηνηρεία γηα ην 67% ηνπ ζπλφινπ ηνπο, πξνθχπηεη φηη ν δηθέθαινο ππήξμε -θαηά θχξην
ιφγν- έκβιεκα νηθνγελεηψλ ηεο βπδαληηλήο επγελείαο (46%), αζρέησο αλ απηέο
ζπλέρηζαλ θαη κεηά ην 1453 λα δηακέλνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (20%), ή
κεηαθφκηζαλ ζηελ Κξήηε (16%), ηελ Πεινπφλλεζν (8,3%), ηελ Αζήλα (1,7%). Σα
πξναλαθεξζέληα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεθκεξηψλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ
σο κνηίβνπ ζηα νηθφζεκα δελ ππήξμε αλεμέιεγθηε, αθνχ ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ 17 ν αηψλα
ζπάληα εληνπίδεηαη ζε κε βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο. Έθηνηε θαη έσο ην 1864 παξαηεξήζεθε
κεγαιχηεξε ειεπζεξία επηινγήο ηνπ ζπκβφινπ, θπξίσο απφ αζηηθέο νηθνγέλεηεο ησλ
53

Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 182.
Αηθαηεξίλε Έζζιηλ, «Οηθνγέλεηεο Ννηαξά θαη Έζζιηλ», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο
Διιάδνο 4 (1984), ζ. 171-174.
55
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Οηθφζεκα θεξθπξατθψλ νηθνγελεηψλ απφ αλέθδνηεο αξρεηαθέο ηηαιηθέο
πεγέο», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 2 (1980), ζ. 28-29.
56
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 185.
57
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Διιεληθά νηθφζεκα αξρείνπ Pellegrini, ζ. 309-310.
58
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα θεξθπξατθψλ νηθνγελεηψλ, ζ. 41-42. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν.
Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ. 209. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν.
Οηθνλφκνπ, Υεηξφγξαθνο πίλαθαο θεξθπξατθψλ νηθνζήκσλ, ζ. 152.
59
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 189. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Εαθπλζηλά
εξαιδηθά ζχκκηθηα, ζ. 180-181.
60
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 243-244.
61
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Εαθπλζηλά εξαιδηθά ζχκκηθηα, ζ. 191-196. Σ. Καξξέξ – Η. ΣππάιδνοΛαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 244-246.
62
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 192.
63
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
210.
64
Αι. Φισξάθεο, «Μαξκάξηλα νηθφζεκα ζηελ Σήλν», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο
Διιάδνο 3 (1982), ζ. 60-61.
65
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 196-197.
66
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, πιινγή εξαιδηθψλ κλεκείσλ, ζ. 439-443.
67
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
216-218.
68
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Οηθνγέλεηα Σππάιδνπ Κεθαινληάο», Γειηίνλ ηεο Ιζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο
Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, η. 21 (1978), ζ. 7, 24.
69
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Διιεληθά νηθφζεκα αξρείνπ Pellegrini, ζ. 314. Η. ΣππάιδνοΛαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ. 192. Η. ΣππάιδνοΛαζθαξάηνο, «Καη άιια εξαιδηθά κλεκεία ηεο Κεθαινληάο», Κεθαιιεληαθά Χξνληθά, η. 5 (1986), ζ. 191.
70
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οη Κεθαιινλίηεο ζπνπδαζηέο, ζ. 178-179. Ν. Φσθάο-Κνζκεηάηνο,
«Οηθνγέλεηεο Φσθά θαη Γεξαθάξε Κεθαιιελίαο», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 2
(1980), ζ. 107-111.
71
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Καη άιια εξαιδηθά κλεκεία, ζ. 186-187. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «Ηζηνξηθά
κλεκεία ηνπ λεθξνηαθείνπ Γξαπάλνπ Αξγνζηνιίνπ», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο
4 (1984), ζ. 195-197.
72
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οηθφζεκα ηεο Εαθχλζνπ, ζ. 204.
54

Δικζφαλοσ αετόσ ςτην ελληνική εραλδική και πολιτικζσ προεκτάςεισ

Δπηαλήζσλ. Όζν γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νίθνη δπηηθήο πξνέιεπζεο (Giustinian,
Tiepolo) ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ δηθέθαιν αεηφ ζαλ έκβιεκά ηνπο, ε πηνζέηεζή ηνπ
πηζαλνινγνχκε φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιά φηη πξνυπήξρε ζαλ
νηθνγελεηαθφ έκβιεκα ην νπνίν θαη κεηέθεξαλ, φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ εδψ.
Αηομικά οικόζημα
εκαληηθή ππνθαηεγνξία ειιεληθψλ αηνκηθψλ νηθνζήκσλ ππήξμαλ ηα νηθφζεκα
πνπ πηνζεηήζεθαλ πεξηζηαζηαθά απφ Έιιελεο θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάδνβαο
(17νο-18νο αηψλαο)73. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη θνηηεηέο -ιφγσ ηεο επγέλεηαο ηνποδηέζεηαλ νηθφζεκν, δελ πηνζέηεζαλ λέν. ε αληίζεηεο πεξηπηψζεηο (non blasonati)
επηλφεζαλ νηθφζεκν θαηά ηα εησζφηα. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί ε πξνηίκεζε ησλ
ζπνπδαζηψλ ζηνλ δηθέθαιν αεηφ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνζήκσλ, ν νπνίνο ζηαδηαθά
κεηαηξάπεθε ζε ζχκβνιν ησλ απειεπζεξσηηθψλ νξακάησλ ησλ νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18 νπ θαη θπξίσο
ηνλ 19ν αηψλα74, παξάιιεια δειαδή κε ηελ θαιιηέξγεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηάζεσλ
αιπηξσηηθήο πνιηηηθήο75. Πηζαλνινγνχκε φηη θάπνηνη απφ ηνπο απνγφλνπο ησλ θνηηεηψλ
ηεο Πάδνβαο κεηέηξεςαλ εζηκηθά ηα ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά νηθφζεκα ζε λφκηκα
νηθνγελεηαθά, χζηεξα απφ ηε καθξνρξφληα ρξήζε ηνπο76. ηα αηνκηθά νηθφζεκα
εληνπίζηεθαλ ησλ Justinian (Ηνπζηηληαλφο)77, Γξακκαηηθφπνπινπ78, Κφθθηλνπ79,
Κνιιεηά80, Λάζθαξε81, Ληθίληνπ82, Λνβέξδνπ83, Μαπξνθνξδάηνπ84, Μεηαμά85,
Μεηνρίηε86, Νηάπνια Ληλάξδνπ87, Παπαδφπνπινπ-Κνκλελνχ88, Σεζηαβνχδα89,

73
74

Ν. Οηθνλφκνπ, Ννκηθά θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα, ζ. 34-35.
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.

167.
75

Έιιε θνπεηέα, Σν «Πξόηππν βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ιδέα. Όςεηο ηνπ εζληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ
Διιάδα (1830-1880), Αζήλα 1988.
76
Ν. Οηθνλφκνπ, Ννκηθά θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα, ζ. 33-35.
77
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
199-200.
78
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
193.
79
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οη Κεθαιινλίηεο ζπνπδαζηέο, ζ. 172.
80
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ, Υεηξφγξαθνο πίλαθαο θεξθπξατθψλ νηθνζήκσλ, ζ. 142.
81
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
194.
82
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
196.
83
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 224-225.
84
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
199.
85
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Οη Κεθαιινλίηεο ζπνπδαζηέο, ζ. 174.
86
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
199-200.
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Σεγαλίηε90. Σφπνο θαηαγσγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνηηεηψλ ππήξμε πξσηίζησο ε
Κσλζηαληηλνχπνιε (45,5%) θαη δεπηεξεπφλησο ε Πεινπφλλεζνο (27,2%), ε Κξήηε
(27,2%) θαη ε Εάθπλζνο (8,3%). ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ θαηάγνληαλ απφ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ε πηνζέηεζε ηνπ δηθέθαινπ έγηλε φρη κφλν ιφγσ ηεο ζπκβνιηζηηθήο
αμίαο ηνπ εκβιήκαηνο, αιιά θαη ηεο επαθήο ηνπο κε ηα βπδαληηλά κλεκεία ηεο Πφιεο ή
θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ δχν
πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ νηθνζήκσλ, ηνπ Ληλάξδνπ Νηάπνια (Σήλνο) θαη ηεο Νενλίιεο
Κνιιεηά (Εάθπλζνο), ζηα νπνία ε ρξήζε ηνπ δηθέθαινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαδνρή ηνπ
ζαλ ζχκβνιν ηνπ νξζφδνμνπ δφγκαηνο. πγθεθξηκέλα ν ηδηνθηήηεο ηνπ πξψηνπ
νηθνζήκνπ επηζπκνχζε λα δειψζεη κέζσ ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ ηελ αιιαγή ζξεζθεπηηθνχ
δφγκαηνο, ηε κεηάβαζή ηνπ δειαδή απφ ηνλ θαζνιηθηζκφ ζηελ νξζνδνμία 91. ην δεχηεξν
νηθφζεκν ε Κνιιεηά -εγνπκέλε ζηε κνλή ηεο Παλαγίαο Λακπνβίηηζζαο- παξαιιάζζεη
ην νηθνγελεηαθφ ηεο νηθφζεκν ζε έλδεημε ηεο κνλαζηηθήο ηεο ηδηφηεηαο θαη ηεο ππαγσγήο
ηεο ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 92.
ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ζπρλή ππήξμε ε ρξήζε ηνπ δηθέθαινπ
αεηνχ ζε πξνζσπηθέο ζθξαγίδεο θαη αληηθείκελα (ex libris). Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνπκε ηε
ζπλχπαξμε ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ κε νηθνγελεηαθφ νηθφζεκν ζε βηβιηφζεκν ηνπ Φξ.
Κνλδχιε (1902)93. Σν γεγνλφο φηη ζην ex libris θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ν αεηφο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ -ιίγν κεηά ηνλ Αηπρή Πόιεκν (1897)-,
εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε χπαξμή ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ζρέδηα ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο πεξί αιπηξώησλ αδειθώλ. Αο ζεκεησζεί, ηέινο, φηη ην βπδαληηλφ ζχκβνιν
87

Υ. Κνπηειάθεο, «Οηθφζεκα ηνπ αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Σήλνπ», Πξαθηηθά Γ΄ Παλειιελίνπ
πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (29 Οθησβξίνπ-1 Ννεκβξίνπ 1998), Γειηίνλ Δξαιδηθήο
Γελεαινγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 11 (2001), ζ. 153-154.
88
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Μ. Μπιέηαο, Διιεληθά νηθφζεκα αξρείνπ Pellegrini, ζ. 309.
89
Α. ηαπξφπνπινο – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – . Μαξθέηνο, «Γηπιψκαηα Διιήλσλ ζπνπδαζηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάδνβαο (18 νο-19νο αηψλαο)», Πξαθηηθά A΄ Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη
Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (24-26 Ννεκβξίνπ 1986), Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 8
(1992), ζ. 295-296.
90
Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ – Μ. Μπιέηαο – Π. Καγθειάξεο, Οηθφζεκα θψδηθα 482, ζ.
216.
91
Πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα δηαθνζκεηηθή πιάθα νηθνζεκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη φρη γηα ακηγψο νηθφζεκν
ζηελ νπνία εηθνλίδεηαη δηθέθαινο αεηφο κε αλεπηπγκέλεο θηεξνχγεο (1745). ην δεμί ηνπ πφδη θξαηά
έλζηαπξε ζθαίξα ηνπ θφζκνπ θαη ζην αξηζηεξφ μίθνο. «Η ρξήζε ηνπ δηθέθαινπ, ζύκβνιν ηνπ βπδαληίνπ, θαη ε
βπδαληηλίδνπζα θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή ζε ζύγθξηζε κε ην μεληθό ηεληαθό επίζεην παξαπέκπνπλ ζε ηδηνθηήηε
πνπ επηζπκεί λα δειώζεη ην νξζόδνμν δόγκα ηνπ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζηελ ειιεληθή θνπιηνύξα ζε κηα
πεξίνδν όπνπ ηα ζξεζθεπηηθά πάζε ζην λεζί ήηαλ ηδηαίηεξα εμεκκέλα». Υ. Κνπηειάθεο, Οηθφζεκα Μνπζείνπ
Σήλνπ, ζ. 153-154.
92
Σν νηθφζεκν ηεο εγνπκέλεο ηεο Θενηφθνπ Λακπνβίηηζζαο, Νενλίιεο Κνιιεηά εληνπίζηεθε ζε
αθηεξσκαηηθή εηθφλα ηεο Παλαγίαο (1684). ηελ παξαιιαγή ην νηθφζεκν Κνιιεηά παξνπζηάδεηαη ζε
επίθεληξν ζπξεΐζθνπ ζηξνγγπιφ ζην ζηήζνο δηθέθαινπ εζηεκκέλνπ αεηνχ κε ζηαπξφ κεηαμχ ησλ δχν
θεθαιηψλ θαη παξηζηάλεη δχν λένπο πνπ θξαηνχλ ζηεθάλη κε ηα δχν ηνπο ρέξηα, ελψ ελψλνπλ ζε ρεηξαςία ηα
άιια δχν. Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο – Ν. Οηθνλφκνπ, Υεηξφγξαθνο πίλαθαο θεξθπξατθψλ νηθνζήκσλ, ζ.
142.
93
Ν. Αιηκπξάληεο, «Οηθνγέλεηεο θαη νηθφζεκα ηεο Πάξνπ», Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο
Διιάδνο, Παλεγπξηθό Σεύρνο Γεθαεηεξίδνο, 5 (1985), ζ. 75-76.
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ζπγρέεηαη ζπρλά κε ηνπο πξνμεληθνχο ζπξενχο ηεο Ρσζίαο -δηθέθαινο κε επίθεληξν
ζπξεΐζθν, φπνπ ν άγηνο Γεψξγηνο θνλεχεη ην δξάθν-, ηνπο νπνίνπο έθεξαλ φζνη ήζαλ
ζηελ ππεξεζία ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο, φπσο πξφμελνη, ππνπξφμελνη, (Γ.
Μαξίηζαο94, Υξ. Ραπηφπνπινο95).
Μνημειακά-ηαθικά οικόζημα
Ζ χπαξμε ηαθηθψλ κλεκείσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κε απεηθφληζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
νηθφζεκνπ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζπλήζεηα. Αληίζεηα, δελ είλαη
ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ, φηαλ δελ αλήθεη ζην
νηθφζεκν ηεο νηθνγέλεηαο96. Απφ ηελ έξεπλα εληνπίζηεθαλ πέληε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο:
ησλ Αγαιιηαλνχ97, Αιηζάθε98, Γέξνληα99, Μαπξνκάηε100, Μεηαμά101. ηα δχν πξψηα,
πνπ βξίζθνληαη εληφο λαψλ, ν δηθέθαινο απεηθνλίδεηαη ζε επηηχκβηεο πιάθεο καδί κε ηα
νηθνγελεηαθά νηθφζεκα, πηζαλφλ φρη γηα λα θαηαδείμεη ηε βπδαληηλή πξνέιεπζε ηεο
νηθνγέλεηαο ή αιπηξσηηθά νξάκαηα, αιιά γηα λα ηνλίζεη ην νξζφδνμν δφγκα ησλ θνξέσλ
ηνπ, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηε λνκηκνθξνζχλε ηνπο ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Σα
ππφινηπα νηθφζεκα, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Αζήλα ηνπ 19 νπ αηψλα, απνδίδνληαη
ζηελ ηάζε ηεο επνρήο λα εθθξάζνπλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο, κέζσ απηψλ, ηελ πίζηε ηνπο ζηε
Μεγάιε Ιδέα102.
Στολιάζονηας ηα ποιοηικά και ποζοηικά ζηοιτεία
Ζ κνξθή ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ ππήξρε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ νξζνδφμσλ
ρξηζηηαλψλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ήδε απφ ηνλ 15 ν αηψλα κέζσ ηεο απεηθφληζήο ηνπ ζε
δηάθνξεο επηθάλεηεο (πεγάδηα, ππέξζπξα, επηηνίρηα, ζθξαγίδεο, λανί). Ζ ζπρλή νπηηθή
επαθή ησλ νξζνδφμσλ ππεθφσλ ηνπ νπιηάλνπ κε ηνλ αεηφ, ηνλ θαηέζηεζε ζηαδηαθά
απφ έκβιεκα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ζε ζχκβνιν ππφκλεζεο ηνπ παξειζφληνο
θαη δηαηήξεζεο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο103. Ζ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κάιηζηα απφ κε

94

Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, «πιινγή εξαιδηθψλ κλεκείσλ, ζ. 427.
ε πιήζνο εγγξάθσλ (1805-1821) ν Υξηζηφδνπινο Ραπηφπνπινο αλαθέξεηαη σο ππνπξφμελνο (Βίηδε
Κφλζνινο) θαη πξφμελνο (Κφλζνινο) ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο ζηε Νάμν. Ν. Κεθαιιεληάδεο, «Οη
αιακψλ (νισκνί), Κάιβνη, Φξαγθφπνπινη, Ραθηφπνπινη θαη παλφπνπινη ηεο Νάμνπ», Γειηίνλ Δξαιδηθήο
θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 4 (1984), ζ. 133-134.
96
Ζ παξνχζα εξγαζία δελ εμεηάδεη κλεκεία ζηα νπνία ν δηθέθαινο απνηειεί νηθνγελεηαθφ έκβιεκα, αιιά
εθείλα φπνπ ην βπδαληηλφ ζχκβνιν είηε ζπλππάξρεη κε ηα νηθνγελεηαθά, είηε πηνζεηείηαη απνθιεηζηηθά ζαλ
ηαθηθφο ζπξεφο, αζρέησο αλ ηα άηνκα δηέζεηαλ ή φρη νηθφζεκν.
97
Ν. Αιηκπξάληεο, Οηθνγέλεηεο θαη νηθφζεκα Πάξνπ, ζ. 49-51.
98
Ν. Αιηκπξάληεο, Οηθνγέλεηεο θαη νηθφζεκα ηεο Πάξνπ, ζ. 51-53.
99
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 217.
100
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 230-231.
101
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 234-235.
102
Σ. Καξξέξ – Η. Σππάιδνο-Λαζθαξάηνο, Δξαιδηθά κλεκεία Α΄ Νεθξνηαθείνπ, ζ. 217.
103
Α. Φισξάθεο, «Δξαιδηθά δηαθνζκεηηθά ζέκαηα ζηε λενειιεληθή ρεηξνηερλία», Πξαθηηθά Α΄
Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο (24-26 Ννεκβξίνπ 1986), Γειηίνλ Δξαιδηθήο
95
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επγελείο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ ππνδειψλεη, πηζαλφηαηα,
εθδειψζεηο παζεηηθήο αληίζηαζεο ζηνπο θπξηάξρνπο κε παξάιιειε θαιιηέξγεηα ηεο
πξνζδνθίαο γηα απειεπζέξσζε ησλ νξζνδφμσλ απφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία104. Ο
πξνεπαλαζηαηηθφο ινηπφλ δηθέθαινο αεηφο εμέθξαδε θαιχηεξα απφ νπνηνδήπνηε άιιν
ζχκβνιν (ζηαπξφο, θίδηα, δξάθνη θιπ.) ηηο πεξηπέηεηεο ησλ νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ θαη
ππνκλεκάηηδε ηνλ μέλν θπξίαξρν θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηελ άζθεζε ηεο θνζκηθήο
εμνπζίαο105.
Ίζρπε φκσο θάηη αλάινγν θαη ζηα ακηγψο εξαιδηθά νηθφζεκα ηεο ειιεληθήο
επγέλεηαο; Ζ απάληεζε έσο έλαλ βαζκφ είλαη ζεηηθή, θαζψο παξαηεξείηαη ε ηάζε λα κελ
απινπνηείηαη ην εηθαζηηθφ πξφηππν ηνπ βπδαληηλνχ ζπκβφινπ ζηελ απεηθφληζε ησλ
νηθνζήκσλ, αιιά λα αθνκνηψλεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη κε λέα ζηνηρεία (ρξψκαηα,
ζηέκκαηα, ζπαζηά, ζθαίξεο θιπ.). Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνπο επγελείο ζ’ απηέο ηνπο ηηο
επηινγέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δειψζνπλ ηε βπδαληηλή ηνπο θαηαγσγή
θαη θαη’ επέθηαζε ηελ παιαηφηεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, κε ηελ επηζπκία ηνπο λα
εθθξάζνπλ, θαλεξά ή ζπγθεθαιπκκέλα, ηε ζπιινγηθή πίζηε ζηελ παξάδνζε θαη ηελ
ειπίδα γηα απειεπζέξσζε, κε ηε δηάζεζή ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηηο ηάζεηο πνπ
επηθξαηνχζαλ ζηελ εξαιδηθή ηεο δπηηθήο Δπξψπεο.
Πίλαθαο 2
Υξσκαηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ
ΟΙΚΟΣΗΜΑ
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
Οηθνγελεηαθά
18 14
5
14
51
Αηνκηθά
9
1
2
2
14
Μλεκεηαθά
5
5
Σύνολο
27 15
7
5
16
70
(1) Μαχξνο, (2) Αξγπξφο, (3) Υξπζφο, (4) Υσξίο ρξψκα, (5) Άγλσζην, (6) χλνιν
Πεγή: Τπνζεκεηψζεηο 24-73, 77-90, 93-97
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα θαηέζηε θαλεξφ φηη ζηε
καθξαίσλε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ εηθνλνγξαθηθνχ κνηίβνπ παξαηεξήζεθαλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ρξψκαηα ηνπ αεηνχ (πίλ. 2). Οη θνξείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
νηθνζήκσλ απνκαθξχλζεθαλ ζηαδηαθά απφ ηνλ ρξπζφ δηθέθαιν ηνπ Βπδαληίνπ θαη
θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 8 (1992), ζ. 185-187. Ν. Παληαδφπνπινο, Γηθέθαινο αεηόο, ζ. 31. Α. .
Γαβαιάο, Ο Αεηόο εηο ηελ Διιεληθήλ Δξαιδηθή, ζ. 61-63.
104
Α. . Γαβαιάο, Ο Αεηόο εηο ηελ Διιεληθήλ Δξαιδηθή, ζ. 63. «Η πίζηε ζηελ επηβίσζε ή ζηελ αλαγέλλεζε
ηεο “ρξηζηηαληθήο απηνθξαηνξίαο”, ε νπνία εθδειώλεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, εθθξάδεη ζηελ νπζία, κε ηε
γιώζζα ηεο εηθνλνγξαθίαο, ηελ πεπνίζεζε ζηελ ηειηθή λίθε θαηά ηνπ Οζσκαλνύ θαηαθηεηή θαη ηελ ειπίδα γηα
ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηνπξθνθξαηνύκελσλ ιαώλ. Η ίδηα πίζηε θαη ε ίδηα ειπίδα εθδειώζεθαλ θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη κέζσ ηνπ εξαιδηθνύ θώδηθα θαη ηδηαηηέξσο ηνπ ζπκβόινπ ηνπ δηθεθάινπ
αεηνύ». Γ. Ναζηάζε, Σεθκήξηα Πνιηηηθήο Ηδενινγίαο, ζ. 179.
105
Ν. Παληαδφπνπινο, Γηθέθαινο αεηόο, ζ. 11, 12-13, 17.
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πηνζέηεζαλ λέα ρξψκαηα πνπ δελ ζχκηδαλ ηνλ καθξηλφ πξφγνλφ ηνπο. ην ειιεληθφ
εξαιδηθφ ρξσκαηνιφγην πιένλ ηελ πξσηνθαζεδξία είρε ην καχξν (38,6%) θαη ην αξγπξφ
(21,4%). Ζ επηινγή ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο δελ πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ππνδήισζε
πέλζνπο -ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο- θαη παζεηηθήο εγθαξηέξεζεο,
αιιά λα απνδνζεί ζε κίκεζε άιισλ πξνηχπσλ, φπσο ηα εκβιήκαηα ησλ Αςβνχξγσλ θαη
ησλ Ρσκαλψθ, κε ηα νπνία νη ππφδνπινη έξρνληαλ ζπρλά ζε επαθή. Σν πεξηνξηζκέλν
πνζνζηφ ησλ ρξπζψλ δηθέθαισλ αεηψλ (10%) αθνξά θπξίσο βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο θαη
άηνκα θσλζηαληηλνππνιίηηθεο θαηαγσγήο. Μφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο [Giustinian
(Σδνπζηηληάλ), Καππάδνθα] παξαηεξείηαη απφιπηε ηαχηηζε ηεο παξάζηαζεο ηνπ
νηθνζήκνπ κε ην βπδαληηλφ έκβιεκα (ρξπζφο δηθέθαινο ζε εξπζξφ πεδίν). ρεηηθά κε ην
πξψην (1796) πηζαλνινγνχκε φηη ν βελεηηθήο θαηαγσγήο νίθνο ρξεζηκνπνίεζε ηα ίδηα
ρξψκαηα κε ην βπδαληηλφ ζχκβνιν, εμαηηίαο ηεο εξαιδηθήο «ειεπζεξίαο» πνπ επηθξάηεζε
ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα ζηελ επηινγή ρξσκάησλ ηφζν ζηε δπηηθή Δπξψπε, φζν θαη ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν106. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα Καππάδνθα ππνζέηνπκε φηη ε
ζπγθεθξηκέλε επηινγή δελ ελέρεη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη βιέςεηο, αιιά ππαηλίζζεηαη
ηε βπδαληηλή θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο ή ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ πξσηεχνπζα ηεο
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.
Πίλαθαο 3
Σν ρξψκα ηνπ πεδίνπ
ΟΙΚΟΣΗΜΑ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Οηθνγελεηαθά
24 3
7
4
13 51
Αηνκηθά
3
3
5
3
14
Μλεκεηαθά
5
5
Σύνολο
27 3
10 9
21 70
(1) Κπαλνχλ/ Βαζπγάιαδν, (2) Δξπζξφ, (3) Υξπζφ, (4) Αζεκέλην, (5) Άγλσζην/ Υσξίο
ρξψκα, (6) χλνιν
Πεγή: Τπνζεκεηψζεηο 24-73, 77-90, 93-97
Μεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ζηελ επηινγή ρξσκάησλ ζεκεηψλεηαη ζην πεδίν ηνπ ζπξενχ
πνπ έθεξε ηνλ δηθέθαιν. Σν πνξθπξφ ή εξπζξφ ρξψκα ζρεδφλ εγθαηαιείπεηαη (4,3%),
δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζην θπαλνχλ-βαζπγάιαδν (38,6%), ην ρξπζφ (14,3%), ην αξγπξφ
(12,8%). Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο (πίλ. 3) πξνθχπηεη φηη ε ηάζε πνπ επηθξάηεζε ζηα
νηθφζεκα ηεο δπηηθήο Δπξψπεο -απφ ηνλ 16ν έσο θαη ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα- λα
αληηθαηαζηαζεί δειαδή βαζκηαία ην θφθθηλν, πνπ ππήξμε ην αγαπεκέλν ρξψκα ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ηνπ κεζαησληθνχ θφζκνπ, απφ ην γαιάδην έγηλε απνδεθηή θαη ζηα ειιεληθά
νηθφζεκα.
Παξαιιαγέο γλψξηζε ν δηθέθαινο θαη σο πξνο ηα ζηέκκαηα πνπ έθεξε (πίλ. 4). ηηο
πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκβιήκαηνο ζπλαληάκε
παξαζηάζεηο ηνπ κε έλα ζηέκκα (32,9%), κε δχν (38,5%), κε απηνθξαηνξηθφ ή βπδαληηλφ
106
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ζηέκκα (8,5%), αθφκα θαη ρσξίο ζηέκκα (7,1%). ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Ραγθαβή, Ράιιε,
Φσθά ε ρξήζε βπδαληηλνχ ή απηνθξαηνξηθνχ ζηέκκαηνο έγηλε ζε έλδεημε ππνδήισζεο
ηεο βπδαληηλήο επγέλεηαο ηεο νηθνγέλεηαο. Φαίλεηαη, πάλησο, φηη δελ ππήξμε πξφζεζε απφ
ηηο ελ ιφγσ νηθνγέλεηεο λα νηθεηνπνηεζνχλ ζηνλ ζπξεφ ηνπο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ
βπδαληηλνχ δηθέθαινπ αεηνχ, φπσο ρξψκα αεηνχ ή πεδίνπ.
Πίλαθαο 4
Δζηεκκέλνη θαη κε δηθέθαινη αεηνί
ΟΙΚΟΣΗΜΑ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Οηθνγελεηαθά
15
23 5
1
7
51
Αηνκηθά
7
4
1
2
14
Μλεκεηαθά
1
4
5
Σύνολο
22
28 6
5
9
70
(1) Έλα ζηέκκα, (2) Γχν ζηέκκαηα, (3) Απηνθξαηνξηθφ ζηέκκα, (4) Υσξίο ηέκκα, (5)
Άγλσζην, (6) χλνιν
Πεγή: Τπνζεκεηψζεηο 24-73, 77-90, 93-97
Αλ θαη δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ, νη ρξνλνινγίεο δεκηνπξγίαο ησλ νηθνζήκσλ, πξνθχπηεη φηη νη παιαηφηεξεο
αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αεηνχ (15νο θαη 16νο αηψλαο) είλαη απηέο πνπ ηνλ απεηθνλίδνπλ κε
δχν ζηέκκαηα (Αβάζηαγνο, Νεξνχιεο, Παιαηνιφγνο, Ραξηνχξνο, Υαξγηάηεο). Ζ
ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε πξνθαλψο έγηλε, γηα λα κελ ζρεηίδεηαη ζηε ζπλείδεζε φζσλ ην
έβιεπαλ κε ηνλ βπδαληηλφ εηθνλνγξαθηθφ ηχπν ή ην ζχκβνιν ηνπ Οηθνπκεληθνχ
Παηξηαξρείνπ. Ζ επαθή, ηέινο, κε ηε δπηηθή επγέλεηα παξείρε ζηνπο θνξείο ησλ
νηθνζήκσλ θαη πξφζζεηεο επηινγέο ζηελ εηθνλνγξαθία ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ, ν νπνίνο
απεηθνληδφηαλ πιένλ κε ζηέκκαηα βαζηιηάδσλ, θνκεηψλ ή πξηγθίπσλ.
Εν καηακλείδι
Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ λα κελ επηδηψθεη κέζσ ζπκβφισλ
λα δειψζεη ηελ χπαξμή ηνπ, λα πξνβάιιεη ηελ ηζρχ ηνπ θαη λα εμηιεψζεη «ηηο
θαθνδαηκνλίεο ηνπ κε ηελ πξνζδνθία ελόο δηαθνξεηηθνύ κέιινληνο, ην νπνίν εθθξάδεη κηα
θνξπθαία ηδέα». Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα ζχκβνια κεηαηξέπνληαη ζε κέζα πξνζηαζίαο
ηνπ αηφκνπ, ελψ παξάιιεια δηακνξθψλνπλ κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Απηέο αθξηβψο ηηο
ιεηηνπξγίεο, πεξηζζφηεξν ζηνλ ιαφ θαη ιηγφηεξν ζηηο ηάμεηο ηεο επγέλεηαο, εμέθξαδε ν
δηθέθαινο αεηφο ζηελ νηθνζεκνινγία πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νζσκαληθήο θαη ιαηηληθήο θπξηαξρίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 107.
Ύζηεξα απφ ηελ άισζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, θαη θαζψο νη νξζφδνμνη
ρξηζηηαλνί βξίζθνληαλ ππφ ηελ εμνπζία πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θπξηάξρσλ,
παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ ζαλ έκβιεκα ζηα
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ειιεληθά νηθφζεκα. Σν ελ ιφγσ ζχκβνιν πηνζεηήζεθε αξρηθά απφ βπδαληηλέο
νηθνγέλεηεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ νίθνπο ηεο βπδαληηλήο
επγέλεηαο ζηελ Κξήηε, ηελ Πεινπφλλεζν, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ
εηψλ θαη εμαηηίαο ησλ κεηνηθήζεσλ νηθνγελεηψλ ή θιάδσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ
επηγακίαο πνπ ζεκεηψζεθαλ, ν δηθέθαινο επεθηάζεθε θαη ζηα Δπηάλεζα. Οη ηδηνθηήηεο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνζήκσλ δηαηήξεζαλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο έκβιεκα (σο έλδεημε
παιαηφηεηαο ηεο επγέλεηάο ηνπο) θαη δελ ην αληηθαηέζηεζαλ κε άιιν, αμηψλνληαο κέζσ
απηνχ ηνλ ζεβαζκφ ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο. Οηθεηνπνίεζε, πάλησο, ηνπ ζπκβφινπ θαη
ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε ζπξενχο απφ κε βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο ή μέλνπο θπξηάξρνπο δελ
ήηαλ ζπρλή, ηνπιάρηζηνλ, έσο ηνλ 17ν αηψλα. Έθηνηε ν δηθέθαινο πηνζεηήζεθε απφ
κεκνλσκέλα άηνκα ή εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο. Σνλ 19ν αηψλα πιένλ ην έκβιεκα δελ
αθνξνχζε ηελ επγελή θαηαγσγή κηαο νηθνγέλεηαο, αιιά ηνλ κεγαιντδεαηηζκφ ησλ
αηφκσλ πνπ είρε αλαπηπρζεί ζην ειιεληθφ βαζίιεην108.
Ζ κειέηε πεξηζζφηεξσλ απφ 1.220 νηθνγελεηαθψλ, αηνκηθψλ θαη κλεκεηαθψλ
νηθνζήκσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ
πεξίπνπ αηψλσλ (15νο-19νο αηψλαο) θαηέδεημε φηη ν δηθέθαινο αεηφο δελ ππήξμε,
ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο
ζαλ βαζηθφ εξαιδηθφ κνηίβν, νχηε πηνζεηήζεθε αλεμέιεγθηα απφ νπνηνλδήπνηε ην
επηζπκνχζε. Πνζνζηηαία άιισζηε ηα νηθφζεκα απηά θαηαιακβάλνπλ κφλν ην 5,8% ηνπ
ζπλφινπ πνπ εμεηάζηεθε (πίλ. 1). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 70 πεξηπηψζεσλ πνπ εληφπηζε ε
έξεπλα αθνξά ηα νηθνγελεηαθά νηθφζεκα (51 ή 72,9%), ελψ κηθξφηεξα πνζνζηά
θαηαιακβάλνπλ ηα αηνκηθά (20%) θαη ηα κλεκεηαθά (7,1%).
Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθηφο ηεο Οζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο κλεκείσλ ηνπ δηθέθαινπ αεηνχ κε ηα εληφο, αθνχ ηα πξψηα είλαη
ζηαηηθά, ελψ ηα δεχηεξα δπλακηθά. Ο αεηφο, εθφζνλ ιεηηνπξγεί ζαλ επίζεκν ζχκβνιν
(π.ρ. Αςβνχξγνη, Ρσκαλψθ) εκθαλίδεη κηα ζηαζεξή ηππνπνηεκέλε κνξθή ε νπνία
παξακέλεη αλαιινίσηε. ηηο ππφδνπιεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζπκβαίλεη ην
αληίζεην, ην θαζηεξσκέλν ζχκβνιν ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο δηαηεξήζεθε θαη
παξέπεκπε ζηαζεξά ζηελ ηδέα ηεο επηβίσζεο ηεο βπδαληηλήο παξάδνζεο. Ο δηθέθαινο
είηε ζηα νηθνγελεηαθά νηθφζεκα, είηε ζηε ιατθή ηέρλε παξέκελε «δσληαλφο θαη
δπλακηθφο», κεηαβάιινληαο ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή αλάινγα κε ηα ζηάδηα δηακφξθσζεο
ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ θαηαθηεκέλσλ. Κνηλφ γλψξηζκα ησλ ζηαδίσλ απηψλ
ππήξμε ν πφζνο γηα αλάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη γηα πνιηηηθή απηνλνκία 109. Όζν γηα ηε
κνξθή ηνπ εμεηαδφκελνπ ζπκβφινπ, απηή εμειίρζεθε, ζχκθσλα κε ηηο λννηξνπίεο θαη ηηο
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Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ζπγθαηαιέγνπλ ηνλ αλαγελλώκελν Φνίληθα, πνπ εηζήγαγε ζηνλ επαλαζηαηεκέλν
ειιαδηθφ ρψξν ν Η. Καπνδίζηξηαο ζαλ εζληθφ ζχκβνιν (22/08/1829), ζηνπο θξππηνδηθέθαινπο αεηνχο. Οη
ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ν Φνίληθαο επηιέρηεθε απφ ηνλ Κπβεξλήηε ζαλ «κεηακθηεζκέλνο»
βπδαληηλφο δηθέθαινο αεηφο, θαζψο ε άκεζε πηνζέηεζή ηνπ ζα πξνθαινχζε γεληθή αληίδξαζε, ηδίσο απφ ηηο
Μεγάιεο Γπλάκεηο. χκθσλα κε ηελ εξαιδηθή ν Φνίληθαο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «είδνο αεηνύ πνπ θάζεηαη ζε
ππξά κε αλεπηπγκέλεο ηηο θηεξνύγεο ηνπ θνηηώληαο δεμηά». Υαξ. Γ. Γεκαθνπνχινπ, «Ζ θαζηέξσζηο λένπ
εζληθνχ ζπξενχ θαηά ην 1832», Πξαθηηθά Β΄ Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Γελεαινγηθήο θαη Δξαιδηθήο Δπηζηήκεο
(23-25 Οθησβξίνπ 1992), Γειηίνλ Δξαιδηθήο θαη Γελεαινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο 10 (1996), ζ. 193-198.
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αληηιήςεηο ηεο εθάζηνηε επνρήο, πεξηζζφηεξν ζηηο θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο ηεο ιατθήο
παξάδνζεο θαη ιηγφηεξν ζηα νηθφζεκα ησλ επγελψλ, θαζψο νη ηειεπηαίνη ζπλππνιφγηδαλ
ζηηο απεηθνλίζεηο ηνπ δηθέθαινπ ηηο ηάζεηο ή ηνλ ζπξκφ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ εξαιδηθή
ηεο δπηηθήο Δπξψπεο (ρξψκα αεηνχ, πεδίνπ θιπ).

Δικζφαλοσ αετόσ ςτην ελληνική εραλδική και πολιτικζσ προεκτάςεισ

Nikos F. Tompros
The Double-Headed Eagle in Greek Heraldry and the Political Dimensions
(15th-19th century)
Summary
The examination of more than 1200 blazons (family, private, variations) from the
Helladic area (15th-19th century) proves that the two-headed eagle as a basic heraldic
potrayal had been neither particularly spread nor indiscriminately adopted by the desire of
any noble family, as it is found only at 5.8% among the blazons examined. In a total of
almost all the family blazons and their variations, the two-headed eagle or the emperor's
crown represent heraldic memories of the byzantine family origin. Those symbols had
rarely been used by families without such byzantine origin. Private blazons present great
interest, the majority of which come from students of Italian universities (17th-18th
century). In many cases, students move away from their family blazon and adopt a new
one with the two-headed eagle, thus expressing their vision for the re-establishment of the
lost empire. The same concept is served by blazons made in the 19th century (family,
private, monumental), which declare their devotion to the Great Idea via their specific
representation. At the end, within the framework, cases are examined where the said
motif (crypto- or apparent- two-headed eagle) expresses either the claim of succession of
the byzantine emperors (Romanian sovereigns) or the change of religious doctrine.
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Σπύρος Χρ. Καρύδης
Ὁ νεομάρησρας Ἀναζηάζιος «ὁ ἐκ Παραμσθίας» καὶ ὁ μονατὸς Δανιήλ:
ηὰ πρόζωπα καὶ ἡ γεωγραθία ηοῦ μαρησρίοσ
Ἡ ἀλαθνίλσζε αηὴ εἶλαη νζηαζηηθὰ  θαηαγξαθὴ κηᾶο ἀλαδήηεζεο γχξσ ἀπὸ ηὰ
πξφζσπα θαὶ ηὴ γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ πνὺ ἀθνξνῦλ ζηὸ καξηχξην ηνῦ ἁγίνπ
Ἀλαζηαζίνπ ηνῦ «ἐθ Παξακπζίαο» θαὶ ζηὴ κεηαζηξνθὴ ηνῦ «ἐμ Ἰζκαειηηῶλ» κνλαρνῦ
Γαληήι, ὁ ὁπνῖνο ζρεηίδεηαη ἄκεζα κὲ ηὸλ κάξηπξα Ἀλαζηάζην.
ρεκαηηθά, ηὰ πεξηγξαθφκελα ζηὰ ζρεηηθὰ θείκελα γεγνλφηα ἔρνπλ ὡο ἑμῆο: 
λεαξὸο Ἀλαζηάζηνο δηαβάιιεηαη ζηὸλ Σνῦξθν δηνηθεηὴ ηνῦ ηφπνπ ηνπ ὅηη εἶρε ἐθθξάζεη
ηὴλ πξφζεζε λὰ ἀζπαζηεῖ ηὸ Ἰζιάκ. λψπηνλ ηνῦ δηνηθεηῆ ἀξλεῖηαη λὰ ἀπνζηξαθεῖ ηὴλ
παηξψα πίζηε ηνπ θαὶ θπιαθίδεηαη.  δηνηθεηὴο κεηέξρεηαη δηάθνξνπο ηξφπνπο (ἀπὸ ηὴλ
πεηζὼ ἕσο ηὰ βαζαληζηήξηα) γηὰ λὰ ηὸλ πείζεη, ὁ Ἀλαζηάζηνο ὅκσο κέλεη ζηαζεξὸο ζηὴλ
πίζηε ηνπ. Ἡ ζηάζε ηνπ ἐληππσζηάδεη ηὸλ γηὸ ηνῦ δηνηθεηῆ, ὁ ὁπνῖνο ἐπηζθέπηεηαη ηὸλ
Ἀλαζηάζην ζηὴ θπιαθὴ θαὶ ἐλ ζπλερείᾳ δηαηππψλεη ηὴλ ἐπηζπκία λὰ γίλεη ρξηζηηαλφο. 
Ἀλαζηάζηνο ἀπνθεθαιίδεηαη θαὶ ηὸ ζῶκα ηνπ ζάβεηαη ζὲ θνληηλὸ κνλαζηήξη.  λεαξὸο
Σνῦξθνο ἀλαδεηεῖ ηξφπνπο γηὰ λὰ βαπηηζηεῖ. Σὸ πνζνχκελν εσδνῦηαη κὲ ηὴ ζπγθπξηαθὴ
ἀλαρψξεζή ηνπ γηὰ λὰ παξαβξεζεῖ ζηὸλ γάκν ἐμαδέιθνπ ηνπ, γηνῦ ηῆο ἀδειθῆο ηνῦ
Σνχξθνπ δηνηθεηῆ. Ἕλαο ἱεξνκφλαρνο θνληηλνῦ κνλαζηεξηνῦ ηὸλ ὁδεγεῖ ζηὴλ Πάηξα,
ηὸλ ἐθνδηάδεη κὲ ζπζηαηηθὰ γξάκκαηα θαὶ ηὸλ ζηέιλεη κὲ πινῖν ζηὴ Βελεηία, ὅπνπ
βαπηίδεηαη ζηὸλ λαὸ ηνῦ Ἁγίνπ Γεσξγίνπ κὲ ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. ηὴ ζπλέρεηα
κεηαβαίλεη ζηὴλ Κέξθπξα, γηὰ λὰ πξνζθπλήζεη ηὸ ιείςαλν ηνῦ ἁγίνπ ππξίδσλα. θεῖ
γίλεηαη κνλαρὸο κὲ ηὸ ὄλνκα Γαληήι. Φιεγφκελνο ἀπὸ ηὸλ πφζν ηνῦ καξηπξίνπ, θηάλεη
ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, ὅπνπ βιέπεη ζὲ ὀπηαζία ηὸλ νξάλην θφζκν, καζαίλεη ὅηη ὁ
παηέξαο ηνπ ηὸλ ἀλαδεηνῦζε ζηὴλ Ογγξνβιαρία, ὅπνπ πνςηαδφηαλ ὅηη βαπηίζηεθε, θαὶ
ιακβάλεη ηὴλ πφζρεζε γηὰ ηὴλ ἀπαιιαγὴ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ἀπὸ ηὴ δνπιεία ηῶλ
ἀγαξελῶλ.
Σὰ θείκελα, ζηὰ ὁπνῖα πεξηιακβάλεηαη θαὶ  ὀπηαζία, ἔρνπλ ἕσο ηψξα ἐληνπηζηεῖ ζὲ
23 ρεηξφγξαθα. Ἀπὸ αηά, ηὰ 11 εἶλαη ἁγηνξείηηθα θαὶ παξαδίδνπλ ηὸ ἴδην πεξίπνπ
θείκελν, δηαθνξνπνηνχκελα κφλν ὡο πξὸο ηὶο πιεξνθνξίεο πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὴ
κεηέπεηηα δξάζε ηνῦ κνλαρνῦ Γαληήι. Χξνλνινγνῦληαη ἀπὸ ηὰ κέζα πεξίπνπ ηνῦ 19 νπ
ἕσο ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 20νῦ αἰψλα θαὶ ηὰ ζεκαληηθφηεξα ἀπὸ αηά, ὅπσο ηὰ Ἁγίαο Ἄλλεο ἀξ.
85 θαὶ 308 θαζὼο θαὶ ηὰ θαπζνθαιπβίηηθα ρεηξφγξαθα ἀξ. 39, 97 θαὶ 253,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ἀπὸ ηνὺο ἐθδφηεο θαὶ δηαζθεπαζηὲο ηῶλ θεηκέλσλ ἀπὸ ηὸλ 19 ν αἰψλα
ἕσο ζήκεξα. Σὰ θείκελα δεκνζηεχηεθαλ γηὰ πξψηε θνξὰ ἀπὸ ηὸλ Κσλ. Γνπθάθε ζηὸ
Παξάξηεκα ηνῦ Μεγάινπ πλαμαξηζηῆ ηνῦ κελὸο Ννεκβξίνπ ηὸ 18961. Σὸ 1995 ὁ
1

Κ. Γνπθάθεο, Ἰδηαίηεξνλ Παξάξηεκα ηνῦ ἑλδεθάηνπ πεξηνδηθνῦ ζπγγξάκκαηνο κελὸο Ννεκβξίνπ ηνῦ
Μεγάινπ πλαμαξηζηνῦ. Ἀθνινπζία θαὶ βίνη ηῶλ ἁγίσλ Ἀπνζηόινπ Φηιίππνπ ἑλὸο ηῆο πξώηεο ρνξείαο ηῶλ
δώδεθα, ηνῦ ἁγίνπ θαὶ ἐλδόμνπ κεγαινκάξηπξνο Κσλζηαληίλνπ ηνῦ ἐθ ηῆο πεξηθήκνπ λήζνπ Ὕδξαο· θαὶ ηνῦ
ἁγίνπ λενκάξηπξνο Παληειεήκνλνο ἀζιήζαληνο ἐλ ηῇ λήζῳ Κξήηῃ ηῆο ἐπαξρίαο ηηείαο. Δηήγεζηο πεξὶ ηῆο
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θαζεγεηὴο Π. Πάζρνο πξνέβε ζηὴλ θξηηηθή ηνπο ἔθδνζε2. ηὸ κεηαμχ, δηαζθεπέο ηνπο
πεξηιήθζεθαλ ζηὶο λεφηεξεο ἐθδφζεηο ηνῦ Μεγάινπ πλαμαξηζηῆ3, θαζὼο θαὶ ζηὸλ
πλαμαξηζηὴ ηνῦ Βίθησξνο Μαηζαίνπ4. Σὸ 2002 ἔγηλε  θξηηηθὴ ἔθδνζε ηνῦ ζπλνπηηθνῦ
καξηπξνινγίνπ ηῶλ θαπζνθαιπβίηηθσλ ρεηξνγξάθσλ ἀπὸ ηὸλ κκ. Βαξβνχλε5, θαὶ ηὴλ
ἴδηα ρξνληὰ δεκνζηεχηεθε δηαζθεπή, ζηεξηγκέλε ζὲ ἐθδφζεηο θαὶ ρεηξφγξαθα, ἀπὸ ηὴ
κνλὴ Ἁγίνπ πκεὼλ ηνῦ Νένπ Θενιφγνπ Καιάκνπ Ἀηηηθῆο πὸ ηὸλ ηίηιν Ἅγηνη ἐμ
ἀγαξελῶλ6.
Σὸ ζέκα δὲλ ζὰ εἶρε ἴζσο θαλέλα ἐλδηαθέξνλ ἂλ ζηὸλ θαηάινγν ηῶλ γλσζηῶλ
ρεηξνγξάθσλ δὲλ πξνζζέηνληαλ ηέζζεξα ρεηξφγξαθα ηῆο Βηβιηνζήθεο ηῆο Ρνπκαληθῆο
Ἀθαδεκίαο πηζηεκῶλ, ηὰ ἀξ. 584, 638, 672 θαὶ 10347, θαὶ δχν θεξθπξατθά, ηὸ
ρεηξφγξαθν ἀξ. 3 ηῆο κνλῆο Μπξηηδησηίζζεο θαὶ ηὸ ζπάξαγκα ρεηξνγξάθνπ ἀξ. 78 ηῆο
κνλῆο Πιαηπηέξαο ηῆο Κέξθπξαο, ηὰ ὁπνῖα πξνζθέξνπλ κηὰ ἐμαηξεηηθὰ ἐλδηαθέξνπζα
παξαιιαγὴ ηῶλ γλσζηῶλ δηεγήζεσλ, παξφηη ηὰ ξνπκαληθὰ ἐληάζζνπλ ηὰ γεγνλφηα ζὲ
δηαθνξεηηθὸ γεσγξαθηθὸ ὁξίδνληα ζὲ ζρέζε κὲ ηὰ θεξθπξατθά.
Ἀπὸ ηὰ ρεηξφγξαθα αηά, δχν ξνπκαληθά, ηὰ ἀξ. 584 θαὶ 638 8, θαζὼο θαὶ ηὸ
ρεηξφγξαθν ηῆο κνλῆο Μπξηηδησηίζζεο ηῆο Κέξθπξαο ἀπνηεινῦλ ἐμαηξεηηθῆο ζεκαζίαο
πεγή, γηὰ ηὴλ παιαηφηεηά ηνπο, ηὴλ ἀθξίβεηα ζηὴ ρξνλνιφγεζε ηῶλ ζεκαληηθῶλ
γεγνλφησλ, ηνῦ καξηπξίνπ θαὶ ηῆο βάπηηζεο, ἀιιὰ θαὶ γηὰ ηὶο πινπζηφηεξεο ἀλαθνξέο
ηνπο ζηὰ πξφζσπα θαὶ ζηὴ γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ. Σὸ ρεηξφγξαθν ἀξ. 584 9,
πηζαλφηαηα καζεηηθὸ ηεηξάδην, πεξηέρεη ηὸ καξηχξην θαὶ ηὴ κεηαζηξνθὴ ηνῦ λεαξνῦ
Σνχξθνπ, ρξνλνινγεῖηαη, ζχκθσλα κὲ ηὸ βηβιηνγξαθηθὸ ζεκείσκα ηνῦ θ. 109r, ζηὸ ἔηνο
1768 θαὶ ἀπνηειεῖ ηὸ παιαηφηεξν ρξνλνινγεκέλν ρεηξφγξαθν ηνῦ καξηπξίνπ ηνῦ ἁγίνπ

ἁγίαο Κάξαο ηνῦ ἁγίνπ ἀπνζηόινπ Φηιίππνπ. Μαξηύξηνλ ηνῦ ἁγίνπ λενκάξηπξνο Παληειεήκνλνο. Ἄζιεζηο ηνῦ
ἁγίνπ λενκάξηπξνο Ἀλαζηαζίνπ. Δηήγεζηο ηνῦ ἁγίνπ Δαληὴι ηνῦ ἐμ Ἰζκαειηηῶλ θαὶ ὀπηαζία θαὶ βίνο ηνῦ ἁγίνπ
Μεηξνθάλνπο ἐπηζθόπνπ Βνξνλεδίαο ηνῦ Ρώζζνπ, ἐλ Ἀζήλαηο 1896, ζ. 37-51.
2
Π. Πάζρνο, «Ἰζιὰκ θαὶ λενκάξηπξεο.  ἐθ Παξακπζίαο λενκάξηπο Ἀλαζηάζηνο θαὶ ὁ ἰζκαειίηεο
[Μνπζᾶ] Γαληὴι ὁ ὁκνινγεηήο», πηζηεκνληθὴ πεηεξὶο ηῆο Θενινγηθῆο ρνιῆο ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ
30 (1995), ζ. 413-474.
3
Βι. ἐλδεηθηηθά, Κ. Γνπθάθεο, Μέγαο πλαμαξηζηήο, Μὴλ Ννέκβξηνο, η. 3, Ἀζῆλαη 19523, ζ. 428-431.
4
Β. Μαηζαίνπ (ἐπηκ.), Ὁ Μέγαο πλαμαξηζηὴο ηῆο Ὀξζνδόμνπ θθιεζίαο, ἔθδνζηο Α΄, η. ΙΑ΄ κὴλ
Ννέκβξηνο, (ρ.η.) 1950, ζ. 460-466.
5
Μ. Βαξβνχλεο, «Νενκαξηπξνινγηθὰ θείκελα ἀπὸ ρεηξφγξαθα ηῆο Ἱεξᾶο θήηεο Καπζνθαιπβίσλ»,
Καπζνθαιπβηηηθὰ Νενκαξηπξνινγηθά. Ὑκλαγηνινγηθὰ θείκελα πεξὶ λενκαξηύξσλ ἀπὸ ηὴ βηβιηνζήθε ηῆο Ἱεξᾶο
θήηεο ηῶλ Καπζνθαιπβίσλ Ἁγίνπ Ὄξνπο, επηκ. Γέξσλ Παηάπηνο Καπζνθαιπβίηεο – Μ. Βαξβνχλεο,
Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 77-80 θαί 136-139.
6
Ἅγηνη ἐμ ἀγαξελῶλ, πλνδηθὴ θαὶ ηαπξνπεγηαθὴ ἱεξὰ κνλὴ Ἁγίνπ πκεὼλ ηνῦ Νένπ Θενιφγνπ,
Κάιακνο Ἀηηηθῆο 2002.
7
Θὰ ἤζεια θαὶ ἀπὸ ηὴ ζέζε αηὴ λὰ εραξηζηήζσ ηὸλ θαζεγεηὴ πκεὼλ Παζραιίδε, ὁ ὁπνῖνο κνῦ
πέδεημε ηὰ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα, θαζὼο θαὶ ηὸλ θαζεγεηὴ Nicolae Gheorghiţă ὁ ὁπνῖνο κὲ κεγάιε
πξνζπκία κνῦ ἀπέζηεηιε ἀληίγξαθα ηῶλ ρεηξνγξάθσλ.
8
Σὸ καξηπξνινγηθὸ θείκελν ηῶλ δχν ρεηξνγξάθσλ πξφθεηηαη λὰ ἐθδνζεῖ ἀπὸ ηὸλ θαζεγεηὴ πκεὼλ
Παζραιίδε.
9
Βι. πεξηγξαθή, C. Litzica, Biblioteca Academiei Románe. Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti
1909, ζ. 354-355, ἀξ. 642.
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Ἀλαζηαζίνπ. Σὸ ζχκκηθην ρεηξφγξαθν ἀξ. 63810, ζηὴλ ὕιε ηνῦ ὁπνίνπ πεξηιακβάλνληαη
θαὶ ἁγηνινγηθὰ θείκελα, πεξηέρεη ηὸ καξηχξην, ηὴ κεηαζηξνθὴ θαὶ ηὴλ ὀπηαζία θαὶ
γξάθηεθε κεηὰ ηὸ 1787(ζεκείσζε ζηὸ θ. 41v), πηζαλφηαηα ἀπὸ ηὸλ γξαθέα ηνῦ
ρεηξνγξάθνπ ἀξ. 584.
Ἀπὸ ηὰ θεξθπξατθὰ ρεηξφγξαθα, ηὸ ρεηξφγξαθν ηῆο κνλῆο Μπξηηδησηίζζεο11
παξνπζηάδεη μερσξηζηὸ ἐλδηαθέξνλ, ιφγσ ηῆο ἰδηνηππίαο ηνπ ὡο πξὸο ηὴ ζχληαμε ηνῦ
θεηκέλνπ. Πξφθεηηαη γηὰ θπιιάδην 18 θχιισλ, ηὸ ὁπνῖν πεξηιακβάλεη ηὸ καξηχξην κὲ ηὴ
κεηαζηξνθὴ θαὶ ηὴλ ὀπηαζία, γξακκέλν ἀπὸ δχν δηαθνξεηηθνὺο γξαθεῖο. Χξνλνινγεῖηαη
ζηὸ ηέινο ηνῦ 18νπ αἰψλα θαὶ ἀπαληᾶ βεβαησκέλα ζηὴ κνλὴ ηνπιάρηζηνλ ἀπὸ ηὸ ἔηνο
1902. Ἡ δηήγεζε, ἰδηαίηεξα ηὸ δεχηεξν ηκῆκα πνὺ ἀλαθέξεηαη ζηὴ κεηαζηξνθή, θαίλεηαη
πὼο ἔρεη ζπληαρζεῖ ἀπὸ κέινο ηῆο ιιεληθῆο Κνηλφηεηαο ζηὴ Βελεηία, αηφπηε θαὶ
αηήθνν κάξηπξα ηῶλ πεξηγξαθφκελσλ γεγνλφησλ. Σνῦην πξνθχπηεη ἀπὸ ηὴ ρξήζε ηνῦ
πξψηνπ πξνζψπνπ ηνῦ πιεζπληηθνῦ ζηὴλ πεξηγξαθὴ ηῶλ γεγνλφησλ ζηὴ Βελεηία, ἀιιὰ
θαὶ ἀπὸ ηὸ θιείζηκν ηῆο δηήγεζεο κὲ ηὴλ ἀλαρψξεζε ηνῦ βαπηηζκέλνπ πιένλ Γεκεηξίνπ
γηὰ ηὴλ Κέξθπξα. Μάιηζηα ἀπὸ ηὸ ιεθηηθὸ θαίλεηαη πὼο ηὸ θείκελν ζπληάρζεθε ζηὶο
κέξεο πνὺ ἑηνηκαδφηαλ ὁ Γεκήηξηνο λὰ ἀλαρσξήζεη. Ἄλ ὄλησο ἔηζη ἔρνπλ ηὰ πξάγκαηα,
ηφηε  δηήγεζε ηνῦ καξηπξίνπ πνὺ πξνεγεῖηαη, ζηεξίδεηαη ζηὶο πεξηγξαθὲο ηνῦ λεαξνῦ
Σνχξθνπ. Σὸ θείκελν βέβαηα, ζηὴ κνξθὴ πνὺ ηὸ γλσξίδνπκε ζήκεξα, θέξεη ηὰ ζηνηρεῖα
ηῶλ ςπρσθειῶλ ἀλαγλσζκάησλ, κὲ ζρεηηθὴ εἰζαγσγὴ θαὶ ἐπίινγν. Πέξα ὅκσο ἀπὸ αηά,
ηὸ θείκελν εἶλαη ιηηφ, ἰδηαίηεξα ζηὸ δεχηεξν κέξνο, ηὸ ὁπνῖν ἔρεη ηὴ κνξθὴ ρξνληθνῦ.
Γηὰ ηὸ καξηχξην, ινηπφλ, ηνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ θαὶ ηὴ κεηαζηξνθὴ ηνῦ λεαξνῦ
Σνχξθνπ πάξρνπλ ηξεῖο ἐθδνρέο, ηὶο ὁπνῖεο, ζηεξηδφκελνη ζηὴλ πξνέιεπζε ηῶλ
ρεηξνγξάθσλ, ζὰ κπνξνχζακε λὰ ηὶο ὁξίζνπκε ζπκβαηηθὰ ὡο ἁγηνξείηηθε, ξνπκαληθὴ θαὶ
θεξθπξατθή, κὲ ζεκαληηθὲο δηαθνξὲο ζὲ θαίξηα ζεκεῖα ηῆο ἀθήγεζεο, πέξα ἀπὸ ηὶο
ιεπηνκέξεηεο. δῶ πεξηνξίδνκαη ζηὴλ παξνπζίαζε θαὶ ζηὸλ ἔιεγρν ηῶλ πιεξνθνξηῶλ
πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὰ πξφζσπα θαὶ θπξίσο κὲ ηὴ γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ.
Τὰ δεδομένα
ηὰ ἁγηνξείηηθα ρεηξφγξαθα θαὶ ζηὴλ ἐθδεδνκέλε ἐθδνρή ηνπο, ὡο ηφπνο γέλλεζεο
θαὶ ἄζιεζεο ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ ὁξίδεηαη  Παξακπζηά, θψκε ηῆο Ἠπείξνπ, «πξὸο ηὸ κέξνο
ηῆο Αἰησιίαο Βξαρψξη θαὶ Χεηκάξξαο ηῆο Ἀθαξλαλίαο», ἕδξα ηνῦ «γεκφλνο» Ἀρκέη, ὁ
ὁπνῖνο ἐμνπζίαδε ηὴλ ἐπαξρία ηῆο Αἰησιίαο.  Ἀρκέη, πξψελ «ζαηξάπεο» ζηὴλ
«Καιιηνχπνιε», ἦηαλ ζπγγελὴο ηνῦ Κνὺξη παζᾶ, πεχζπλνπ γηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ ἁγίνπ
Κνζκᾶ ηνῦ Αἰησινῦ, θαὶ εἶρε ἕλα γηφ, ηὸλ Μνπζά, θαὶ κηὰ ἀδειθὴ παληξεκέλε. 
Ἀλαζηάζηνο εἶρε κηὰ ἀδειθή, ηὴ Μαξία. Σὸ καξηχξηφ ηνπ, ηὸ ὁπνῖν ζηὸλ ηίηιν ὁξίδεηαη
ρξνληθὰ ζηὸ 1750, ἔγηλε ἔμσ ἀπὸ ηὴλ Παξακπζηά, θνληὰ ζὲ ἕλα ἀληξηθὸ κνλαζηήξη, ηὸ
ὄλνκα ηνῦ ὁπνίνπ δὲλ πξνζδηνξίδεηαη, ὅπνπ ἐληαθηάζηεθε θαὶ κεηὰ ηὴλ ἀλαθνκηδὴ
10

Βι. πεξηγξαθή, C. Litzica, Biblioteca Academiei Románe, ζ. 490-491, ἀξ. 739.
Βι. πεξηγξαθή, Παλαγηψηα Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Ἡ βηβιηνζήθε ηῆο κνλῆο Ὑ. Θ. Μπξηηδησηίζζεο
Κεξθύξαο, Κέξθπξα 2004, ζ. 38-39. Γηὰ ηὸ ρεηξφγξαθν ηῆο κνλῆο Πιαηπηέξαο Κέξθπξαο, βι. Παλαγηψηα
Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Ἡ Βηβιηνζήθε ηῆο κνλῆο Πιαηπηέξαο Κέξθπξαο. Χεηξόγξαθα – Ἔληππα – Ἀξρείν,
Ἀζήλα 2010, ζ. 245-246.
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θπιαζζφηαλ  ζήθε κὲ ηὰ ιείςαλά ηνπ. Ἡ θαηνηθία ηῆο ἀδειθῆο ηνῦ «γεκφλνο» δέλ
ὁξίδεηαη ἀθξηβέζηεξα, πέξαλ ηῆο δήισζεο ὅηη ἦηαλ εἰο «ηφπνλ ηξηῶλ κεξῶλ καθξὰλ ηῆο
Παξακπζίαο». Ἄδειε εἶλαη ἐπίζεο  ζέζε ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο, ηὸλ ὁπνῖνλ
ζπλάληεζαλ ὁ ἱεξνκφλαρνο θαὶ ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο ζηὸλ δξφκν ηνπο γηὰ ηὴλ Πάηξα, ἐλῶ
δὲλ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηὰ ηὸλ ηξφπν πεξαίσζεο ζηὴλ Πεινπφλλεζν. ηὸ δηάζηεκα
ηῆο παξακνλῆο ηνπ ζηὴ Βελεηία, ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο,  ιηθία ηνῦ ὁπνίνπ δὲλ ὁξίδεηαη,
ἔηπρε θξνληίδαο ἀπὸ ἕλαλ Γηαλληψηε ἔκπνξν, ὁ ὁπνῖνο ηὸλ ἀλαδέρζεθε ζηὸ βάπηηζκα
δίλνληάο ηνπ ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. Ἡ βάπηηζή ηνπ ἔγηλε ιίγν πξὶλ ηὴλ ἀλαρψξεζή ηνπ γηὰ
ηὴλ Κέξθπξα. ηὴλ Κέξθπξα γλψξηζε ηὸλ ἱεξνκφλαρν Χξχζαλζν, ἔγηλε κνλαρὸο κὲ ηὸ
ὄλνκα Γαληὴι θαὶ ἐληάρζεθε ζηὴ κνλή ηνπ, ὅπνπ παξέκεηλε πεξίπνπ ὀθηὼ ρξφληα. ηὴ
ζπλέρεηα, θιεγφκελνο ἀπὸ ηὸλ πφζν ηνῦ καξηπξίνπ, ηαμίδεςε ζηὴλ Πεινπφλλεζν, ὅπνπ
θαὶ ἀπνηξάπεθε ἀπὸ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ἀπνθαιχςεη ηὴλ ηαπηφηεηά ηνπ. Ἀθνινχζεζε
θαὶ δεχηεξν ηαμίδη ηὸ 1764 ὁπφηε ἔθζαζε ἕσο ηὴ Λαθεδαηκνλία, πξὶλ πάξεη ηὸ θαξάβη γηὰ
ηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, ὅπνπ ζηὶο 18 Ννεκβξίνπ εἶρε ηὴ γλσζηὴ ὀπηαζία. Ἀθνινπζεῖ 
ἐπηζηξνθή ηνπ ζηὴλ Κέξθπξα, ὅπνπ ἔδεζε ηὸ πφινηπν ηῆο δσῆο ηνπ θαὶ ἵδξπζε θαζ’
πφδεημε ηῆο Θενηφθνπ, ηὴ κνλὴ Μπξηηδησηίζζεο, ὅπνπ ζψδνληαη ηὸ καξηχξην ηνῦ ἁγίνπ
Ἀλαζηαζίνπ θαὶ  ὀπηαζία, γξακκέλα ἀπὸ ηὸλ ἴδην.
ηὰ θεξθπξατθὰ ρεηξφγξαθα  δξάζε ἐληνπίδεηαη ζηὴλ πφιε «Καξίπνιε» ἠ
«Καιίπνιε»,  ὁπνία βξηζθφηαλ ζηὰ κέξε ηῆο Ρνχκειεο θαὶ θαηνηθνῦληαλ ἀπὸ
Ἀξβαλίηεο θαὶ Ἀγαξελνχο. Γχξσ ηεο πῆξραλ ηὰ ρσξηά, «ηὰ Μνχιθηα ηῶλ ἀγάδσλ». Σὴλ
Καξίπνιε ηὴλ ὅξηδε ηφηε ὁ Ἀιήκπεεο, ὁ ὁπνῖνο εἶρε γηὸ ηὸλ Ἀρκὲη ἀγὰ θαὶ κηὰ ἀδειθὴ
παληξεκέλε κὲ ηὸλ Ἰκπξαῒκ ἀγά.  Ἀλαζηάζηνο δνῦζε πξνθαλῶο ζὲ ἕλα ἀπὸ ηὰ θνληηλὰ
ρσξηά, ηὸ ὁπνῖν εἶρε κηθηὸ πιεζπζκφ, ρξηζηηαλνὺο θαὶ κνπζνπικάλνπο, «Ρσκαίνπο» θαὶ
Ἀιβαλίηεο. Ἦηαλ «ηὸ γέλνο ρξηζηηαλφο», ἐλῶ ζὲ ἄιιν ζεκεῖν ραξαθηεξίδεηαη ὡο
«ξσκαῖνο» θαὶ δνῦινο ηνῦ Χαζὰλ ἀγᾶ, ηνπηθνῦ πξνθαλῶο δηνηθεηῆ. ηὸ καξηχξην
ἀλαθέξεηαη ἐπίζεο  «Χιέλαηλα», ηφπνο θαηνηθίαο ηῆο ἀδειθῆο ηνῦ Ἀιήκπεε, ρσξὶο λὰ
πξνζδηνξίδεηαη  ζέζε ηεο ἠ  ἀπφζηαζε πνὺ ηὴ ρψξηδε ἀπὸ ηὴλ «Καξίπνιε», θαζὼο θαὶ
νἱ ἀθφινπζνη λανὶ θαὶ κνλέο:  ἀλδξηθὴ κνλὴ ηνῦ Γελεζίνπ ηῆο Θενηφθνπ ζὲ ἀπφζηαζε
24 κηιίσλ ἀπὸ ηὴλ «Καξίπνιε», ὅπνπ ἐηάθε ὁ κάξηπξαο,  κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ
ἔμσ ἀπὸ ηὴ «Χιέλαηλα» ζηὴλ θνξπθὴ ὄξνπο θαὶ ζὲ ἀπφζηαζε πεξίπνπ δχν κεξῶλ, ἀπὸ
ὅπνπ πξνεξρφηαλ ὁ ἱεξνκφλαρνο-ζπλνδὸο ηνῦ Ἀρκὲη ἕσο ηὴλ Πάηξα, θαὶ ὁ λαὸο ηνῦ
Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο θνληὰ ζηὴ «Χιέλαηλα».  Ἀλαζηάζηνο καξηχξεζε ζηὶο 22 Ἰνπιίνπ
1753. Ἕλα ἔηνο κεηὰ ηὴλ ηαθὴ ἔγηλε  ἀλαθνκηδὴ ηῶλ ιεηςάλσλ ηνπ. Λίγν λσξίηεξα,
ἐπηζθέθζεθε ηὴ κνλὴ ὁ Ἀρκὲη θαὶ πξνζθχλεζε ζηὸλ ηάθν ηνῦ κάξηπξα. Λίγεο κέξεο
ἀξγφηεξα ζπλέβεζαλ ὁ γάκνο ηνῦ ἐμαδέιθνπ ηνπ ζηὴ Χιέλαηλα θαὶ ἀλαρψξεζή ηνπ γηὰ
ηὴ Βελεηία. ηὴ Βελεηία ἀλέιαβαλ ηὴ θξνληίδα ηνπ νἱ ἕιιελεο ἔκπνξνη, νἱ ὁπνῖνη
παξέιαβαλ ηὰ ζπζηαηηθά ηνπ γξάκκαηα. Ἔκεηλε ἕλα ἔηνο θαὶ ζηὸ δηάζηεκα αηὸ
ρξνλνινγεῖηαη  ἄθημε ἑλὸο ἱεξνκνλάρνπ ἀπὸ ηὸ κνλαζηήξη ηῆο «Καιίπνιεο», ὁ ὁπνῖνο
κεηέθεξε εἰδήζεηο γηὰ ηὴλ νἰθνγέλεηα ηνῦ λεαξνῦ θαὶ ἐπηβεβαίσζε ηὰ ὅζα ἐθεῖλνο εἶρε
δηεγεζεῖ ζηὴλ ἑιιεληθὴ θνηλφηεηα. Βαπηίζηεθε ζηὶο 26 θησβξίνπ 1756 ζηὸλ Ἅγην
Γεψξγην, ζὲ ιηθία 15 ἐηῶλ, ηὸλ ἀλαδέρζεθε ὁ «ζηὸξ» Κέθνο Πεηξφπνπινο θαὶ ηνῦ
ἔδσζε ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. Λίγν ἀξγφηεξα ἀλαρψξεζε γηὰ ηὴλ Κέξθπξα.
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ηὰ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα, δηαθξίλνληαη δχν ἐθδνρέο. ηὴ ζπλνπηηθὴ πεξηγξαθὴ
ηνῦ καξηπξίνπ ηῶλ ρεηξνγξάθσλ ἀξ. 672 θαὶ 1034 ηὰ γεγνλφηα ηνπνζεηνῦληαη ζηὴλ
πεξηνρὴ ηνῦ Γειβίλνπ ηῆο Ἀιβαλίαο,  βάπηηζε ηνῦ λένπ γίλεηαη ζηὸ θνληηλὸ κνλαζηήξη,
ἀθνινχζσο ὁδεγεῖηαη ζὲ ἄιιν κνλαζηήξη, πάληα ζηὸλ ἴδην ηφπν, ὅπνπ γίλεηαη κνλαρφο,
θαὶ ζηὴ ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηὴλ Κέξθπξα. ηὸ θείκελν πνὺ παξαδίδεηαη ἀπὸ ηὰ
ρεηξφγξαθα ἀξ. 584 θαὶ ἀξ. 638, ηὸ ὁπνῖν ιφγῳ ηῆο παιαηφηεηάο ηνπ ζὰ πξέπεη λὰ
πξνζερζεῖ ἰδηαίηεξα, ηὰ πεξὶ ηὸλ Ἀλαζηάζην γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζηὰ κέξε ηῆο
Ἀιβαλίαο, ζὲ κηὰ ρψξα ὀλνκαδφκελε «Καξήπνιε» ηὴλ ὁπνία ἐμνπζίαδε ὁ Ἀιήκπεεο, ὁ
ὁπνῖνο εἶρε ἕλαλ δεθαηεηξάρξνλν κνλαρνγηφ, ηὸλ Ἀρκέη, θαὶ κία ἀδειθὴ παληξεκέλε κὲ
ηὸλ Ἰκπξαῒκ ἀγά. ὲ ἀπφζηαζε κηζῆο ὥξαο ἀπὸ ηὴ ρψξα αηὴ πῆξρε ἕλα ρσξηὸ ἀπὸ ηὸ
ὁπνῖν θαηαγφηαλ ὁ Ἀλαζηάζηνο, λένο 20 ἐηῶλ. ὲ ἀπφζηαζε ηεζζάξσλ ὡξῶλ ἀπὸ ηὴλ
«Καξήπνιε» πῆξρε ηὸ ἀλδξηθὸ κνλαζηήξη ηνῦ Γελεζίνπ ηῆο Θενηφθνπ, ζὲ ζέζε πνὺ
ἐπέηξεπε ζηνὺο κνλαρνὺο λὰ βιέπνπλ ηὴλ πφιε, ὅπνπ ἐηάθε ὁ κάξηπξαο. ὲ ἀπφζηαζε
δχν κεξῶλ ἀπὸ ηὴλ «Καξήπνιε» βξηζθφηαλ  «Χιέλαηλα», ρψξα ζηὴλ ὁπνία ἦηαλ
παληξεκέλε  ἀδειθὴ ηνῦ Ἀιήκπεε, θαὶ ζὲ ἀπφζηαζε κηᾶο κέξαο ἀπὸ ηὴ «Χιέλαηλα»
βξηζθφηαλ ηὸ κνλαζηήξη ὅπνπ δνῦζε ὁ ἱεξνκφλαρνο θαὶ ζπλνδὸο ζηὴ ζπλέρεηα ηνῦ Ἀρκὲη
ἕσο ηὴλ Πάηξα. Κνληὰ ζηὴ «Χιέλαηλα», ζὲ ἔξεκν ηφπν βξηζθφηαλ ὁ λαὸο ηνῦ Ἁγίνπ
Χαξαιάκπνπο.  Ἀλαζηάζηνο ἀπνθεθαιίζηεθε ζηὶο 22 Ἰνπιίνπ 1753.  γάκνο ηνῦ
ἐμαδέιθνπ θαὶ  ἀλαρψξεζε γηὰ ηὴ Βελεηία ἔγηλαλ ἕλαλ ρξφλν κεηά. ηὴ Βελεηία ὁ
Ἀρκὲη ἔκεηλε ἀξθεηὸ θαηξὸ θαὶ ζηὶο 26 θησβξίνπ 1756, ζηὴλ ἑνξηὴ ηνῦ ἁγίνπ
Γεκεηξίνπ, δέρζεθε ηὸ βάπηηζκα κὲ ἀλάδνρν ηὸλ «θχξην» Κέθν Πεηξφπνπιν θαὶ ἔιαβε
ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. Ἔπεηηα, ἀθνχνληαο ὅηη ηὸ ιείςαλν ηνῦ ἁγίνπ ππξίδσλνο
ζαπκαηνπξγνῦζε, πῆγε ζηὴλ Κέξθπξα ὅπνπ βξῆθε ἄιινλ γέξνληα, ηὸλ Χξχζαλζν, ἔιαβε
ἀπὸ ἐθεῖλνλ ηὸ ἀγγειηθὸ ζρῆκα θαὶ κεηνλνκάζηεθε ζὲ Γαληήι. Ἔκεηλε ἕμη ρξφληα θαὶ
κεηά, θηλνχκελνο ἀπὸ ηὸλ πφζν ηνῦ καξηπξίνπ, πῆγε ζηὴλ Πεινπφλλεζν θαὶ ἀπὸ ἐθεῖ
ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, ὅπνπ ζπλάληεζε ἐλάξεηνπο ἄλδξεο θαὶ δήισζε ηὸλ ζθνπφ ηνπ.
Αηνὶ ηὸλ ἐκπφδηζαλ θαὶ ηὸλ παξέδσζαλ ζὲ ἕλα πλεπκαηηθὸ παηέξα, ὁ ὁπνῖνο ηὸλ
ζπκβνχιεςε λὰ ἐμνκνινγεζεῖ, λὰ πξνπαξαζθεπάζεη ηὸλ ἑαπηφ ηνπ θαὶ λὰ θάλεη ὅ,ηη ηνῦ
ἀπνθαιχςεη ὁ Θεφο. Ἡ ἀθήγεζε θαὶ ζηὰ δχν ρεηξφγξαθα δηαθφπηεηαη ζηὸ ἴδην ζεκεῖν, κὲ
ηὴ δηαθνξὰ ὅηη ζηὸ δεχηεξν (ἀξ. 638) ἀθνινπζεῖ  ὀπηαζία12.
Ἔλεγτος ηῶν δεδομένων
Οἱ ηξεῖο ἐθδνρὲο ηνπνζεηνῦλ ηὰ γεγνλφηα ζὲ δηαθνξεηηθὸ γεσγξαθηθὸ ὁξίδνληα,
πεξηγξάθνπλ θαὶ ὀλνκαηίδνπλ ηὰ πξφζσπα δηαθνξεηηθά. Παξ’ ὅια αηὰ ἐπηζεκαίλνληαη
θαὶ ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο θνηλὰ ζεκεῖα ηὰ ὁπνῖα ζὰ πξέπεη λὰ ηνληζηνῦλ. Καη’ ἀξρὰο
ηαπηίδνληαη ηὰ ὀλφκαηα ηῶλ πξσηαγσληζηῶλ: Ἀλαζηάζηνο θαὶ Γαληήι. Ἀθνινχζσο, θαὶ
12

ηὸ πξῶην ρεηξφγξαθν  δηήγεζε δηαθφπηεηαη κὲ ηὴ ζεκείσζε «Σὰ ἑμῆο νὐθ ἐζεκεηώζεζαλ δηὰ ηὸλ θόβνλ
ηῶλ ἔμσ ὡο νἶκαη» (θ. 8r). ηὸ δεχηεξν,  δηήγεζε δηαθφπηεηαη ἐπίζεο ζηὸ ἴδην ζεκεῖν θαὶ ζηὴ ζπλέρεηα ὁ
γξαθέαο πξφζζεζε: «θαὶ ἕσο ὧδε εὑξέζε ἑιιεληζηὶ ἡ παξνῦζα δηήγεζηο, κεηέπεηηα δὲ εὑξέζε θαὶ εἰο ηὸ ἁπινῦλ
ἤηνη ἐλ ζπληόκῳ ηὸ καξηύξηνλ ηνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ θαὶ ἡ ὀπηαζία ηνῦ Δαληήι πάλπ ὠθέιηκνο ὡο αὔηη
ἄληηθξπο θαίλεηαη. νὕησο εὑξέζε εἰο Βνπθνπξέζηη εἰο ηνὺο 1787 ἰαλ. ληαῦζα ζεκεηνῦηαη ὡο εὑξέζε, εἶδε δὲ
ηαύηελ ηὴλ ὀπηαζίαλ εἰο ηνὺο 1764 καξηίνπ 16 ὁ ῥεζεὶο Δαληήι» (θ. 41v-42r)».
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ζηὶο ηξεῖο γίλεηαη ἀλαθνξὰ ζηὴλ πφιε (ρψξα) «Καιίπνιε» ἠ «Καξίπνιε» ἠ
«Καιιηνχπνιε»: ηὶο δὺν εἶλαη ὁ ρῶξνο ὅπνπ ἐθηπιίζζνληαη ηὰ γεγνλφηα, ζηὴλ ηξίηε 
ρψξα πνὺ πξνεγνπκέλσο δηνηθνῦζε ὁ Σνῦξθνο δηνηθεηήο. πίζεο θαὶ ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο
ὡο ηφπνο ἀλαρψξεζεο θαὶ πξννξηζκνῦ ηνῦ λεαξνῦ πξνζήιπηνπ εἶλαη  Πάηξα θαὶ 
Βελεηία ἀληίζηνηρα θαὶ ὡο ρῶξνο θαηάιεμεο  Κέξθπξα. Σέινο, ζηὶο δχν ἐθδνρὲο πνὺ
πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηὰ ηὸλ Γαληήι, ἐκθαλίδεηαη  Πεινπφλλεζνο θαὶ 
Κσλζηαληηλνχπνιε ὡο πξννξηζκὸο ηῶλ ηαμηδηῶλ ηνπ θαὶ ηφπνο ἀλαδήηεζεο ηνῦ
καξηπξίνπ.
Τὰ πρόζωπα
Ἡ δπλαηφηεηα ἐιέγρνπ ηῶλ πξνζψπσλ πνὺ ἀλαθέξνληαη ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο εἶλαη ἐθ
ηῶλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε. Ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὸλ κάξηπξα θαὶ ηνὺο δηνηθεηὲο ηῆο
Παξακπζηᾶο θαὶ ηῆο «Καξίπνιεο – Καιίπνιεο» δὲλ θαηφξζσζα λὰ ζπιιέμσ
πιεξνθνξίεο. Ἀληίζεηα, γηὰ ηὸλ λεαξὸ Μνπζὰ-Ἀρκὲη θαὶ κεηέπεηηα κνλαρὸ Γαληήι, ηὸλ
ἀλάδνρφ ηνπ ζηὴ Βελεηία Κέθν Πεηξφπνπιν θαὶ ηὸλ ἱεξνκφλαρν Χξχζαλζν ζηὴλ
Κέξθπξα, ηὰ πξάγκαηα ἦηαλ δηαθνξεηηθά.
Σὸ ἐλδηαθέξνλ κνπ ζηξάθεθε θαη’ ἀξρὰο ζηὴλ πνξεία ηνῦ Μνπζᾶ-Ἀρκὲη ἀπὸ ηὴλ
Πάηξα ζηὴ Βελεηία θαὶ ζηὰ ὅζα δηαδξακαηίζηεθαλ ἐθεῖ. Ἡ ζχλδεζε ηνῦ ιηκαληνῦ ηῆο
Πάηξαο κὲ ηὴ Βελεηία θαὶ  δηαθίλεζε ἀγαζῶλ θαὶ ἀλζξψπσλ πξὸο ηὴ Γαιελνηάηε ἦηαλ
δεδνκέλε, ἄιισζηε  Πάηξα ἀπνηεινῦζε ηὴλ ἕδξα ηνῦ βελεηηθνῦ πξνμελείνπ ζηὴλ
Πεινπφλλεζν, ηὸ ὁπνῖν ἱδξχζεθε κεηὰ ηὴ ζπλζήθε ηνῦ Passarowitz (1718) θαὶ
ιεηηνχξγεζε ἕσο ηὸ 179713. Ἡ ἔξεπλα ὅκσο ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο ζὲ
ἔγγξαθα ηῆο πεξηφδνπ 1753-1756, γηὰ πινῖα θαὶ ἐπηβάηεο πνὺ ἀλαρψξεζαλ ἀπὸ ηὴλ
Πάηξα κὲ πξννξηζκὸ ηὴ Γαιελνηάηε, δὲλ ἀπέδσζε θαξπνχο.
Ἀληίζεηα, ζεηηθὰ ἦηαλ ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο ἔξεπλαο ζηὸ Ἀξρεῖν ηῆο ιιεληθῆο
Κνηλφηεηαο ηῆο Βελεηίαο, πνὺ δηελεξγήζεθε γηὰ ηὴλ ἐπηβεβαίσζε ηῶλ πιεξνθνξηῶλ πνὺ
ἀλαθέξνληαλ ζηὴλ ἀλάκεημε ηῆο Κνηλφηεηαο ζηὸ δήηεκα ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ. Μπνξεῖ,
βέβαηα, λὰ κὴ βξέζεθαλ ηὰ ζπζηαηηθὰ γξάκκαηα πνὺ ἔθεξε καδί ηνπ ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο ἠ
λὰ κὴλ θαηαγξάθηεθε θάηη ζηὰ πξαθηηθὰ ηῆο Κνηλφηεηαο, ἐληνπίζηεθε ὅκσο κηα
ἐμαηξεηηθὰ ἐλδηαθέξνπζα πξάμε ζηὸ βηβιίν βαπηίζεσλ ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ Γεσξγίνπ, 
ἀθφινπζε14:
1756 ὀθησβξίνπ 25 S.V.
Δεκήηξηνο ἐμ Ἀγαξελῶλ ἐθ πόιεσο Φιεξίλαο, ἐβαπηίζζε παξ’ ἐκνῦ Ζσζίκνπ ἱεξέσο
Μαληδαβίλνπ ἐθεκεξίνπ ἐλ ηῷ Ναῷ ηνῦ ἁγίνπ κεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ ηῶλ Γξαηθῶλ.
Ἀλάδνρνο, ὁ θύξηνο Φξαγθίζθνο Πεηξόπνπινο.
Σὰ ζηνηρεῖα ηῆο πξάμεο ηαηξηάδνπλ κὲ ηὶο πιεξνθνξίεο ηῶλ δχν ἐθδνρῶλ ηνῦ
καξηπξίνπ:  βάπηηζε ἔγηλε ζηὶο 25 θησβξίνπ 1756, κία κέξα πξὶλ ἀπὸ ηὴλ
ι. Βέηζηνο, «Σὸ πξνμελεῖν ηῆο Βελεηίαο ζηὴλ Πάηξα θαηὰ ηὴ δηάξθεηα ηνῦ 18 νπ αἰψλα: ΓηθαηνδνζίαἜζνδα θαὶ Ἔμνδα», Πξαθηηθὰ Λ΄ Παλειιήληνπ Ἱζηνξηθνῦ πλεδξίνπ (29-31 Μαΐνπ 2009), Θεζζαινλίθε
2010, ζ. 97-98.
14
Ἀξρεῖν ιιεληθνῦ Ἰλζηηηνχηνπ Βελεηίαο, B. θθιεζία, 5. Λεμηαξρηθέο πξάμεηο, Καηάζηηρν 8 (17021800), θ. 46(45)v.
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ἀλαθεξφκελε ζηὸ καξηχξην, ὁ βαπηηζζεὶο ἦηαλ «ἀγαξελφο», ὀλνκάζηεθε Γεκήηξηνο, θαὶ
ηὸλ ἀλαδέρζεθε ὁ Φξαγθίζθνο (=Φξαληδέζθνο, Κέθνο) Πεηξφπνπινο. Ὅια ηὰ ζηνηρεῖα
ζπλεγνξνῦλ ζηὴλ ηαχηηζε ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ ηνῦ καξηπξίνπ κὲ ηὸλ βαπηηζζέληα,
παξφηη ζηὴλ πξάμε δὲλ ἀλαθέξεηαη ηὸ πξνεγνχκελν ὄλνκά ηνπ θαὶ ὁ ηφπνο θαηαγσγῆο
ηνπ δὲλ ηαηξηάδεη κὲ ηνὺο κλεκνλεπφκελνπο ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο ηνῦ καξηπξίνπ.
Ἡ ἔξεπλα ἐπεθηάζεθε θαὶ ζηὸλ ἀλάδνρν Φξαγθίζθν-Κέθν Πεηξφπνπιν, ζὲ
ἀλαδήηεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηῶλ γηὰ ηὸλ βαπηηζζέληα. Ἡ κειέηε ηῆο δηαζήθεο ηνπ
ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο15, δὲλ ἀπέδσζε ὅκσο ηίπνηε ἄιιν ζρεηηθὸ κὲ ηὸ ζέκα
καο πέξα ἀπὸ ηὴλ θπζεξατθὴ θαηαγσγή ηνπ, ζηνηρεῖν ὡζηφζν ζεκαληηθφ, ἀθνῦ κὲ ηὸλ
ηξφπν αηὸ  ἁγηνξείηηθε ἐθδνρὴ γηὰ ηὴ γηαλληψηηθε θαηαγσγὴ ηνῦ ἀλαδφρνπ δὲλ
ἐπηβεβαηψλεηαη.
’ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὴ δηακνλὴ ηνῦ Γεκεηξίνπ-Γαληὴι ζηὴλ Κέξθπξα θαὶ ηὴ ζρέζε ηνπ κὲ
πξφζσπα θαὶ κνλὲο ηνῦ λεζηνῦ, παξαηεξνῦληαη ηὰ ἀθφινπζα: Ἡ ἀλαθνξὰ ζηὸλ
ἱεξνκφλαρν Χξχζαλζν θαὶ ζηὸ κνλαζηήξη ηνπ παξαπέκπεη πηζαλφηαηα ζηὸλ ἱεξνκφλαρν
Χξχζαλζν πξφπνπιν θαὶ ζηὴ κνλὴ ηῆο Ὑ. Θ. Πιαηπηέξαο, ηὴλ ὁπνία ἵδξπζε ὁ ἴδηνο ηὸ
1741 ζηὸ πξνάζηεην ηνῦ Μαληνπθηνῦ16, γλσζηὴ ἕσο θαὶ ηὸ ηέινο ηνῦ 18 νπ αἰψλα ὡο
κνλαζηήξη «ιεγφκελνλ ηνῦ Χξπζάλζνπ»17. Ἡ θνπξὰ ὅκσο ηνῦ Γεκεηξίνπ θαὶ  δηακνλή
ηνπ ζηὴ κνλὴ δὲλ θαηέζηε δπλαηὸλ λὰ ἐπηβεβαησζνῦλ. Γηὰ ηὴλ ἔληαμε λέσλ κνλαρῶλ ζηὶο
θεξθπξατθὲο κνλαζηηθὲο θνηλφηεηεο ηῆο ἐμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ἔπξεπε πξνεγνπκέλσο λὰ
ιεθζεῖ  ἄδεηα ἀπὸ ηὸλ Μέγα Πξσηνπαπᾶ, θεθαιὴ ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κέξθπξαο θαηὰ
ηὴλ πεξίνδν ηῆο βελεηνθξαηίαο, θαὶ λὰ ὁξηζηεῖ ὁ ἱεξνπξγὸο πνὺ ζὰ ηεινῦζε ηὴλ θνπξά.
Ἀλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ζηὸ πξσηνπαπαδηθφ ἀξρεῖν, ζηὰ ζρεηηθὰ βηβιία ὅκσο ηὰ
ὁπνῖα πεξηιακβάλνπλ ἄδεηεο ηῶλ ἐηῶλ 1757-177918 θακία δὲλ ἀθνξᾶ ζηὸ κνλαζηήξη ηῆο
Πιαηπηέξαο θαὶ θπζηθὰ θαλέλαο ἀπὸ ηνὺο πνςήθηνπο κνλαρνὺο δὲλ κπνξεῖ λὰ ηαπηηζηεῖ
κὲ ηὸλ «ἐμ ἀγαξελῶλ» Γεκήηξην. ὲ πξφζθαηε ἔθδνζε γηὰ ηὴλ ἱζηνξία ηῆο κνλῆο
ἀλαθέξεηαη ὁ κνλαρὸο Γαληὴι «ἐμ Ἰζκαειηηῶλ», βεβαηψλεηαη  θνπξά ηνπ ζηὴ κνλὴ θαὶ
 ἐπαλέληαμή ηνπ ζηὴ κνλαζηηθὴ ἀδειθφηεηα κεηὰ ηὴλ ἐπηζηξνθή ηνπ ἀπὸ ηὴλ

15

 Φξαγθίζθνο Πεηξφπνπινο ζπλέηαμε ηὴ δηαζήθε ηνπ ζηὶο 26 Ἰνπλίνπ 1758 ζηὸλ λνηάξην Giuseppe
Bellan. Πέζαλε ηὸ 1767 ζὲ ιηθία 70 ἐηῶλ. ηὶο 5 Γεθεκβξίνπ 1767 δεκνζηεχηεθε  δηαζήθε ηνπ, ζηὴλ ὁπνία
πνγξάθνπλ ὡο κάξηπξεο ὁ Scarlato di Demetrio θαὶ ὁ Bernardo Macola qm. conte Nicolo. Ἀπὸ ηὰ ζηνηρεῖα
ηῆο δηαζήθεο πξνθχπηεη ὅηη θαηαγφηαλ ἀπὸ ηὰ Κχζεξα. Ἡ δηαζήθε εἶλαη πνιὺ ζχληνκε, ρσξὶο θακηὰ
ἀλαθνξὰ ζηὸλ ἀλαδεθηφ ηνπ. Ἀθήλεη κνλαδηθὴ θιεξνλφκν θαὶ δηαρεηξίζηξηα ηῆο πεξηνπζίαο ηνπ ηὴ γπλαίθα
ηνπ «Despinu qm. Antonio Cefala da Scio» θαὶ ὁξίδεη λὰ δνζνῦλ ζηὰ ηξία ἀδέιθηα ηνπ Antonio, Marco θαὶ
Paulo ἀπφ 5 δνπθάηα ζηὸλ θαζέλα (Archivio di Stato di Venezia, Notarile, Testamenti, busta 149 (Bellan
Giuseppe), testamento n.189).
16
Γηὰ ηὴ κνλὴ βι. Κ. Θχκεο, Ἡ ἱεξὰ κνλὴ Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ Πιαηπηέξαο Κέξθπξαο, Κέξθπξα 2002 θαὶ
Π. Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Βηβιηνζήθε κνλῆο Πιαηπηέξαο.
17
Βι. ηὴλ αἴηεζε ηνῦ δφθηκνπ κνλαρνῦ ηῆο κνλῆο Γεκεηξίνπ Μειδάλε ηῆο 6εο Γεθεκβξίνπ 1795 κὲ ηὴλ
ὁπνία δεηνῦζε ἀπὸ ηὸλ Μέγα Πξσηνπαπὰ λὰ ηνῦ δψζεη ηὴλ ἄδεηα λὰ θαξεῖ κνλαρὸο ζηὸ κνλαζηήξη ηῆο
Πιαηπηέξαο «ιεγφκελνλ ηνῦ Χξπζάλζνπ» (Ἀξρεῖα Ννκνῦ Κέξθπξαο (ζηὸ ἑμῆο Α.Ν.Κ.), Μεγάινη
Πξσηνπαπάδεο, θάθ. 78, δέζκε 1, θ. 28rv).
18
Α.Ν.Κ., Μεγάινη Πξσηνπαπάδεο, θάθ. 44, βηβιίν 5 (ἄδεηεο ηῶλ ἐηῶλ 1750-1760) θαὶ Μεγάινη
Πξσηνπαπάδεο, θάθ. 63, βηβιίν 2 (ἄδεηεο ηῶλ ἐηῶλ 1760-1779).
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Κσλζηαληηλνχπνιε19, ὁ ζπγγξαθέαο ὅκσο ζηεξίδεηαη ἀπνθιεηζηηθὰ ζηὸ θείκελν ηνῦ
ζπλαμαξηζηῆ ηνῦ Κ. Γνπθάθε.
Σέινο, νἱ πιεξνθνξίεο πνὺ ἀθνξνῦλ ζηὴλ ἐπηζηξνθὴ ηνῦ Γαληὴι ζηὴλ Κέξθπξα,
ζηὴλ νἰθνδφκεζε λανῦ ηῆο Θενηφθνπ Μπξηηδηψηηζζαο, ὅπνπ ζψδνληαη ηὸ καξηχξην θαὶ 
ὀπηαζία πνὺ ὁ ἴδηνο ἔγξαςε, θαὶ ζηὴλ ηαθή ηνπ ζὲ λαὸ ἄιινπ ρσξηνῦ κὴ
θαηνλνκαδφκελνπ, πεξηέρνληαη ζηὶο ἁγηνξείηηθεο ζπλνπηηθὲο δηεγήζεηο πνὺ
ρξνλνινγνῦληαη ζηὸ ηέινο ηνῦ 19νπ θαὶ ζηὶο ἀξρὲο ηνῦ 20νῦ αἰψλα, θαὶ ἐιέγρνληαη ὡο
πξὸο ηὴλ ἀθξίβεηά ηνπο. Καηὰ ηὴλ ἐθηίκεζή κνπ, πξνέξρνληαη ἀπὸ πξνθνξηθὲο
παξαδφζεηο θαὶ ὀθείινληαη ζηὴλ ηαχηηζε ηῆο δσῆο θαὶ ηῆο δξάζεο δχν ὁκψλπκσλ
πξνζψπσλ, ηνῦ γλσζηνῦ καο πιένλ Γαληήι κὲ ηὸλ ἱεξνκφλαρν Γαληὴι Καγγειάξε, κέινο
ηῆο κνλαζηηθῆο ἀδειθφηεηαο ηῆο Πιαηπηέξαο, ἐθεκέξην ἀθνινχζσο ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ
Βιαζίνπ ζηὸ ρσξηὸ Σξίθιηλν, ὅπνπ θαὶ ἐηάθε, πξῶην θάηνρν ηνῦ ρεηξνγξάθνπ ηνῦ
καξηπξίνπ πνὺ θπιάζζεηαη ζήκεξα ζηὴ κνλή, ζχκθσλα κὲ λεφηεξν ζρεηηθφ ζεκείσκα,
θαὶ θηήηνξα θαηὰ ηὴλ παξάδνζε ηνῦ λανῦ ηῆο Θενηφθνπ Φαλεξσκέλεο, ὁ ὁπνῖνο ζηὶο
ἀξρὲο ηνῦ 19νπ αἰψλα κεηαηξάπεθε ζὲ κνλαζηήξη κὲ ηὸ ὄλνκα ηῆο Θενηφθνπ
Μπξηηδηψηηζζαο20.
Ὁ τῶρος
Ὅπσο εἴδακε, νἱ ηξεῖο ἐθδνρέο πξνζδηνξίδνπλ ηὸλ ρῶξν ὅπνπ ἐθηπιίρζεθαλ ηὰ
γεγνλφηα δηαθνξεηηθά.
ηὴλ ἐθδνρὴ ηῶλ ἁγηνξείηηθσλ ρεηξνγξάθσλ  γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ
θαζνξίδεηαη ἀπὸ ηὴ ρσξνζέηεζε ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴλ Παξακπζηὰ ηῆο Ἠπείξνπ, θαὶ ηὴλ
ἀλαρψξεζε ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ ἀπὸ ηὴλ Πάηξα γηὰ ηὴ Βελεηία. Οἱ πφινηπεο ἀλαθνξέο,
ὅπσο ηὸ ἀλδξηθὸ κνλαζηήξη ζηὸ ὁπνῖν ηάθεθε ὁ κάξηπξαο, ὁ ηφπνο ηνῦ γάκνπ θαὶ 
πεξηγξαθὴ ηῆο πνξείαο πνὺ ἀθνινχζεζε ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο γηὰ λὰ θηάζεη ζηὴλ Πάηξα,
εἶλαη ἀζαθεῖο. μαίξεζε ἀπνηειεῖ  πεξηγξαθὴ ηῶλ ηαμηδηῶλ ηνπ ὡο ρξηζηηαλνῦ ζηὴλ
Κέξθπξα, ζηὴλ Πεινπφλλεζν θαὶ ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Σὰ παξαπάλσ γελλνῦλ ἔληνλν πξνβιεκαηηζκὸ ὡο πξὸο ηὴλ ἀθξίβεηα ηῆο
ρσξνζέηεζεο ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴλ Παξακπζηά. Μὲ δεδνκέλε ηὴ ζέζε ηῆο Παξακπζηᾶο, ἂλ
ηειηθὸο πξννξηζκὸο ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ ἦηαλ νἱ βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρὲο ἠ 
Βελεηία, ηφηε  πνξεία ηνπ πξὸο ηὴλ Πάηξα πξνμελεῖ εὔινγα ηὴλ ἀπνξία, ἀθνῦ
εθνιφηεξα κπνξνῦζε λὰ θαηεπζπλζεῖ πξὸο ηὴλ ηφηε βελεηνθξαηνχκελε Πάξγα ἠ
Πξέβεδα, λὰ πεξαησζεῖ ζηὴλ Κέξθπξα θαὶ ἀπὸ ἐθεῖ λὰ θαηεπζπλζεῖ ζηὴ Βελεηία.
Ἕλα ἐπηπιένλ ζηνηρεῖν πνὺ πξνβιεκαηίδεη εἶλαη  ἐκκνλὴ ηνῦ κνλαρνῦ Γαληὴι κὲ
ηὴλ Πεινπφλλεζν ζηὴλ ἀλαδήηεζε ηνῦ καξηπξίνπ, ὅπνπ θαηὰ ηὴλ ἁγηνξείηηθε ἐθδνρὴ
ζθφπεπε λὰ ἀπνθαιχςεη ηὴλ ηαπηφηεηά ηνπ. Ἄλ, ὅκσο, ὄλησο ζθφπεπε κὲ ηὸλ ηξφπν αηὸ
19

Κ. Θχκεο, Μνλὴ Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ Πιαηπηέξαο, ζ. 94.
Γηὰ ηὸλ ἱεξνκφλαρν Γαληὴι Καγγειάξε θαὶ ηε ζρέζε ηνπ κὲ ηὶο ἀλαθεξφκελεο κνλὲο θαὶ λανχο, βι. Κ.
Θχκεο, Μνλὴ Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ Πιαηπηέξαο, ζ. 103, 118. Α.Ν.Κ., πκβνιαηνγξαθηθά, θάθ. Α.92, βηβιίν
110, θ. 43v-44r πξάμε ηῆο 19εο Ἰαλνπαξίνπ 1789 . Ἀξρεῖν Ἱεξᾶο Μνλῆο Ὑ. Θ. Μπξηηδησηίζζεο Κέξθπξαο,
Φάθεινο Ἀκβξνζίνπ Παθηίηε, βηβιίν 2, ζ. 235 . Π. Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Βηβιηνζήθε Μπξηηδησηίζζεο, ζ.
19 θαὶ ἑμῆο.
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λὰ ἐπηηχρεη ηὸ καξηχξην, ηφηε  ἀπνθάιπςε ηῆο ηαπηφηεηαο ζὰ εἶρε λφεκα κᾶιινλ ζηὸλ
ηφπν ηῆο θαηαγσγῆο ηνπ, δειαδὴ ζηὴλ ἀπέλαληη ηῆο Κέξθπξαο ζηεξηά, ὅπνπ  κλήκε ηῆο
θπγῆο ηνπ, παξὰ ηὴ δεθαεηὴ ἀπνπζία ηνπ δὲλ ζὰ εἶρε ζβήζεη, παξὰ ζηὴλ Πεινπφλλεζν,
ζὲ ηφπν ἄγλσζην.  Γαληὴι θαὶ ηὴ δεχηεξε θνξὰ πνὺ ἀλαρψξεζε ἀπὸ ηὴλ Κέξθπξα κὲ
πξννξηζκὸ αηὴ ηὴ θνξὰ ηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαηεπζχλζεθε πξὸο ηὴλ Πεινπφλλεζν,
ἔθηαζε κάιηζηα ἕσο ηὴ Λαθεδαηκνλία, ρσξὶο λὰ δηθαηνινγεῖηαη  ἐθηξνπὴ αηὴ ηῆο
πνξείαο. Σὰ ἀλσηέξσ δείρλνπλ ὅηη  Πεινπφλλεζνο θαὶ ἰδηαίηεξα  πεξηνρὴ ηῆο
Λαθσλίαο ἦηαλ πξνζθηιὴο ζηὸλ Γαληήι, γηὰ ιφγνπο πνὺ δὲλ δειψλνληαη ζηὸ θείκελν.
Ἀλάινγα παξαηεξνῦληαη θαὶ ζηὴλ ἐθδνρὴ ηῶλ ξνπκαληθῶλ ρεηξνγξάθσλ, ηὰ ὁπνῖα
ηνπνζεηνῦλ ηὰ γεγνλφηα,  κὲλ ζπλνπηηθὴ δηήγεζε ζηὸ Γέιβηλν ηῆο Ἀιβαλίαο,  δὲ
ἐθηελὴο δηήγεζε ζηὰ κέξε ηῆο Ἀιβαλίαο ζηὴλ πφιε «Καξήπνιε».
ηὴλ θεξθπξατθὴ θαὶ ζηὴ ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ηὰ ηνπσλχκηα εἶλαη πεξηζζφηεξα, ἀιιὰ
ὄρη ἄκεζα ἀλαγλσξίζηκα. ηὴ ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ρσξνζεηνῦληαη ζηὰ κέξε ηῆο Ἀιβαλίαο,
ζηὴλ δὲ θεξθπξατθὴ ζηὰ κέξε ηῆο Ρνχκειεο, κηὰ εξχηαηε γεσγξαθηθὴ ἑλφηεηα,  ὁπνία
θαηὰ ηὴλ πεξίνδν ηῆο ηνπξθνθξαηίαο θάιππηε ηὴ λφηηα βαιθαληθὴ ἐθηὸο ἀπὸ ηὶο
παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο, ηὴ Βνζλία, ηὴλ Κξήηε, ηὴλ Κχπξν θαὶ θάπνηα λεζηὰ ηνῦ
Αἰγαίνπ21.
Ἀξρηθὰ ἐμεηάζηεθε ηὸ ἐλδερφκελν ηὰ ηνπσλχκηα λὰ ἀπαληνῦλ ζηὴλ εξχηεξε
πεξηνρὴ ηῆο Ἠπείξνπ θαὶ ηῆο Ἀιβαλίαο. Γηὰ ηὸλ ιφγν αηὸ ἐιέρζεθε ὁ ιεπηνκεξὴο
θαηάινγνο ηῶλ ρσξηῶλ ηνῦ πεηξσηηθνῦ ρψξνπ πνὺ πεξηέιαβε ὁ Π. Ἀξαβαληηλὸο ζηὴ
Χξνλνγξαθία ηνπ22, θαζὼο θαὶ ὁ θαηάινγνο ηῶλ ρσξηῶλ πνὺ πεξηιακβάλνληαη ζηὴλ
ζληθὴ ηαηηζηηθὴ ηῆο Β. Ἠπείξνπ πνὺ ζπληάρζεθε ἀπὸ ηὸ Γεληθὸ ηξαηεγεῖν ηνῦ
ιιεληθνῦ ηξαηνῦ ηὸ 191323, ρσξὶο ὅκσο ἀπνηέιεζκα.
Γηὰ ηὸλ ἐληνπηζκὸ ηῶλ ηνπσλπκίσλ ζηὸλ εξχηεξν ἑιιεληθὸ ρῶξν ρξεζηκνπνηήζεθε
ηὸ Λεμηθὸ ηῶλ ιιεληθῶλ ηνπσλπκίσλ ηῆο Γεσγξαθηθῆο Ὑπεξεζίαο ηξαηνῦ24. ’ αηὸ
δὲλ ἀλαθέξεηαη πφιε ἠ νἰθηζκὸο κὲ ηὸ ὄλνκα «Καξί(ή)πνιε», ἀπαληᾶ ὅκσο  πφιε
«Καξπνχπνιε» ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο ιαθσληθῆο Μάλεο25, ἕδξα ὁκψλπκεο ἐπηζθνπῆο26. Ὅζν
21

Βι. P. Wittek, The rise of the Ottoman Empire. Studies in the History of Turkey, Thirteenth – Fifteenth
Centuries, ed. Colin Heywood, Abingdon-New York 2012, ζ. 87.
22
Π. Ἀξαβαληηλφο, Χξνλνγξαθία ηῆο Ἠπείξνπ ηῶλ ηε ὀκόξσλ ἑιιεληθῶλ θαὶ ἰιιπξηθῶλ ρσξῶλ δηαηξέρνπζα
θαηὰ ζεηξὰλ ηά ἐλ αὑηαὶο ζπκβάληα ἀπὸ ηνῦ ζσηεξίνπ ἔηνπο κέρξη ηνῦ 1854, πεξηέρνπζα θαὶ ηνπνγξαθηθὸλ
πίλαθα ἀλαπηύζζνληα ηὴλ πνιηηεηνγξαθηθὴλ, ἱζηνξηθὴλ θαὶ γεσγξαθηθὴλ θαηάζηαζηλ ηῶλ ἐλ ηῷ θεηκέλῳ
ἐλδηαιακβαλνκέλσλ ἐπαξρηῶλ, πόιεσλ, θσκῶλ θαὶ ζέζεσλ, πξὸο δε ηνύηνηο θαὶ ἀθξηβὴ ζηαηηζηηθὴλ ἔθζεζηλ
πάζεο ηῆο Ἠπείξνπ, η. Β΄, ἐλ Ἀζήλαηο 1857, ζ. 320 θαὶ ἑμῆο.
23
ζλνινγηθὴ ηαηηζηηθὴ ηῆο Βνξείνπ Ἠπείξνπ ηῷ 1913 = Statistique Ethnologique de l’ Epire du Nord en
1913, Γεληθὸλ ηξαηεγεῖνλ ιιεληθνῦ ηξαηνῦ. πηηειεῖνλ- Γξαθεῖνλ ΙΙ Σκῆκα Πνιηηηθῶλ Ὑπνζέζεσλ,
Θεζζαινλίθε [1919].
24
Γεσγξαθηθὸ Λεμηθὸ ιιεληθῶλ Σνπσλπκίσλ, Γεσγξαθηθὴ Ὑπεξεζία ηξαηνῦ, η. Α΄-Γ΄, Ἀζήλα 1998.
25
Γεσγξαθηθὸ Λεμηθό, η. Α΄, ζ. 478. Σφ παιαηφ ηνπσλχκην ἦηαλ Μηληάθνβα, βι. Γ. Α. Πίθνπιαο, Λεμηθὸ
ηῶλ νἰθηζκῶλ ηῆο Πεινπνλλήζνπ. Παιαηά θαὶ λέα ηνπσλύκηα, Ἀζήλα 2001, ζ. 195, ιῆκκα 1571.
26
Γηὰ ηὴλ πφιε θαὶ ηὴλ ἐπηζθνπὴ Καξπνππφιεσο, βι. Ρνδνλίθε ηδένγινπ, «Καξπνχπνιηο, κία
εξεηπσκέλε βπδαληηλή πφιε. ρεδίαζκα ἱζηνξηθῆο γεσγξαθίαο ηῆο βνξεηναλαηνιηθῆο Μάλεο», Λαθσληθαὶ
πνπδαὶ 9 (1988), ζ. 3-60· Σ. Γξηηζφπνπινο, «Ἡ ἐθθιεζία ηῆο Πεινπνλλήζνπ κεηὰ ηὴλ Ἅισζηλ. Ἡ
κεηξφπνιηο Λαθεδαηκνλίαο», Πεινπνλλεζηαθὰ 18 (1989-1990), ζ. 91 ἑμῆο· Παλαγηψηα Σδηβάξα, «πίζθνπνη

29

30

Σπφροσ Χρ. Καρφδησ

γηὰ ηὸ ὄλνκα «Καιιηνχπνιε», αηὸ ἐκθαλίδεηαη ζὲ πεξηνρὲο πνὺ δὲλ κπνξνῦλ λὰ
ζρεηηζηνῦλ κὲ ηὸ κειεηψκελν καξηχξην, δειαδὴ ζηὴλ Ἔδεζζα, ζηὴλ Ἀξλαία Χαιθηδηθῆο
θαὶ ζηὴλ Πξνζφηζαλε, κεηαμὺ Γξάκαο θαὶ εξξῶλ27. πίζεο δὲλ ἐληνπίζηεθε ηὸ
ηνπσλχκην «Χιέλαηλα», ἐληνπίζηεθε ὅκσο ζηὸ ἀλσηέξσ Λεμηθὸ ηὸ ηνπσλχκην Χιέβαηλα
ζηὸ βνξεηνδπηηθὸ ἄθξν ηνῦ λνκνῦ Λαθσλίαο, ζηὰ ζχλνξα κὲ ηὸλ λνκὸ Ἀξθαδίαο,
βνξεηναλαηνιηθὰ ηνῦ νἰθηζκνῦ Φνπληαίτθα28.
Σὰ ηνπσλχκηα ινηπὸλ ηῆο ξνπκαληθῆο θαὶ θεξθπξατθῆο ἐθδνρῆο θαίλεηαη λὰ κᾶο
πξνζαλαηνιίδνπλ πξὸο ηὴλ Πεινπφλλεζν θαὶ ἰδηαίηεξα πξὸο ηὴλ πεξηνρὴ ηῆο ιαθσληθῆο
Μάλεο, παξὰ πξὸο ηὴλ Ἤπεηξν ἠ ηὴλ Ἀιβαλία. θφζνλ ηὸ ηνπσλχκην «Χιέλαηλα» ηνῦ
καξηπξίνπ ηαπηηζηεῖ κὲ ηὸ ηνπσλχκην Χιέβαηλα ηνῦ Λεμηθνῦ, ηφηε  «Καξίπνιε» ἠ
«Καιιηνχπνιε», δὲλ κπνξεῖ λὰ εἶλαη ἄιιε ἀπὸ ηὴλ Καξπνχπνιε. Ἄιισζηε θαὶ  κεηαμὺ
ηῶλ δχν πεξηνρῶλ ἀπφζηαζε,  ὁπνία πξνζδηνξίδεηαη ζηὰ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα ἕσο
δχν κεξῶλ, θαίλεηαη λὰ ἐληζρχεη ηὴ ρσξνζέηεζε αηή.
Μὲ βάζε ηὴλ παξαδνρὴ αηὴ ἀλαδεηήζεθαλ ζηὴλ εξχηεξε πεξηνρὴ νἱ λανὶ θαὶ νἱ
κνλὲο πνὺ κλεκνλεχνληαη ζηὸ καξηχξην, δειαδὴ  ἀλδξηθὴ κνλὴ ηνῦ Γελεζίνπ ηῆο
Θενηφθνπ,  ὁπνία θαηὰ κὲλ ηὴλ θεξθπξατθὴ ἐθδνρὴ ἀπεῖρε 24 κίιηα θαὶ θαηὰ ηὴ
ξνπκαληθὴ ηέζζεξηο ὧξεο ἀπφ ηήλ «Καξχπνιε»,  κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ, πνὺ
βξηζθφηαλ ζὲ ἀπφζηαζε δχν κεξῶλ θαηὰ ηὴλ θεξθπξατθὴ θαὶ κηᾶο κέξαο θαηὰ ηὴ
ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ἀπφ ηή «Χιέλαηλα», θαὶ ὁ λαφο ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο θνληὰ ζηὴ
«Χιέλαηλα».
Ἀπὸ ηὴλ ἔξεπλα ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Λαθσλίαο, δηαπηζηψζεθε  ὕπαξμε ἀξθεηῶλ
ἀλδξηθῶλ κνλῶλ ἀθηεξσκέλσλ ζηὴ Θενηφθν. θείλε ὅκσο πνὺ εἶλαη ζπλδεκέλε κὲ ηὴλ
ἱζηνξία ηῆο εξχηεξεο πεξηνρῆο ηῆο Καξπνχπνιεο, θαὶ θαίλεηαη λὰ ηαηξηάδεη κὲ ηὶο
πεξηγξαθὲο ηῶλ δχν ἐθδνρῶλ, εἶλαη  κνλὴ ηῆο Παλαγίαο ηῆο Γηάηξηζζαο. Ἡ κνλή,
ἀθηεξσκέλε ζηὸ Γελέζην ηῆο Θενηφθνπ, εἶλαη θηηζκέλε ζὲ ςφκεηξν 1.040 κέηξσλ,
βιέπεη ὅια ηὰ ρσξηὰ ηῆο Λαθεδαηκνλίαο θαὶ βξίζθεηαη ζὲ απφζηαζε 40 πεξίπνπ
ρηιηνκέηξσλ ἀπὸ ηὴ ζεκεξηλὴ Καξπνχπνιε. Ἡ ζρεηηθὴ κὲ ηὸ κνλαζηήξη βηβιηνγξαθία29
δὲλ εἶλαη θαζφινπ δηαθσηηζηηθή, ἀθνῦ ιείπνπλ νἱ γξαπηὲο καξηπξίεο γηὰ ηὴλ ἱζηνξία ηνῦ
κνλαζηεξηνῦ θαηὰ ηὸλ 18ν αἰψλα, ἐλῶ  ἀλνηθνδφκεζή ηνπ ἐθκεδελίδεη νζηαζηηθὰ ηὴλ
πηζαλφηεηα λὰ ἐληνπηζηνῦλ ἐλδείμεηο ἔζησ, πνὺ λὰ ἐληζρχνπλ ηὴλ ηαχηηζε.
Γηὰ ηὸλ λαὸ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο, ἀπὸ ηὴλ ἔξεπλα δὲλ δηαπηζηψζεθε  ὕπαξμε
Καξπνππφιεσο ζηὴ βελεηνθξαηνχκελε Κέξθπξα», Πξαθηηθὰ Β΄ Σνπηθνῦ πλεδξίνπ Λαθσληθῶλ πνπδῶλ
(2004), η. Α΄, Ἀζῆλαη 2006, ζ. 349-372, ὅπνπ θαὶ ἄιιε βηβιηνγξαθία.
27
Γεσγξαθηθὸ Λεμηθό, η. Α΄, ζ. 478.
28
Γεσγξαθηθὸ Λεμηθό, η. Γ΄, ζ. 447, ὅπνπ γίλεηαη παξαπνκπή ζηφλ ράξηε ἀξ. 78. Ἂο ζεκεησζεῖ ἐπίζεο 
ὕπαξμε ηνῦ ὀλφκαηνο Χνιέβαηλα-Κνιέβαηλα ἀληί ἐπσλχκνπ ζηὸ θαηάζηηρν παξαγσγῆο ἐιαηνιάδνπ ηῆο
πεξηνρῆο Εαξλάηαο (Μεζζεληαθὴ Μάλε), Κ. Κφκεο, Βελεηηθὰ θαηάζηηρα Μάλεο-Μπαξδνύληαο (ἀξρὲο 18νπ
αἰώλα). Σεθκήξηα νἰθνλνκίαο θαὶ ἱζηνξηθῆο δεκνγξαθίαο, Ἀζήλα 1998, ζ. 52, 129.
29
Γηὰ ηὴ κνλή, βι. Σ. Γξηηζφπνπινο, Ἡ ἐθθιεζία ηῆο Πεινπνλλήζνπ, ζ. 106, ὁ ὁπνῖνο ραξαθηεξίδεη ηὴ
κνλὴ ὡο «κεηαγελεζηέξα», ρσξὶο λὰ δηεπθξηλίδεη ηὸλ ρξφλν ἵδξπζήο ηεο, θαζὼο θαὶ ηὸ ζρεηηθὸ ιῆκκα ζηὴλ
ἱζηνζειίδα ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο Μάλεο:
http://www.im-manis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2010-09-08-12-0456&catid=39:2010-9-08-11-49-24&Itemid=186.
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ζρεηηθνῦ ηνπσλπκίνπ, ὅκσο, λφηηα ηνῦ νἰθηζκνῦ Παξδάιη, θαὶ ζὲ θνληηλὴ ζρεηηθὰ
ἀπφζηαζε ἀπὸ ηὴ Χιέβαηλα, ζηὸλ ράξηε ηῆο πάξηεο ηῆο Γεσγξαθηθῆο Ὑπεξεζίαο
ηξαηνῦ ζεκεηψλεηαη  ζέζε Παιαηνκνλάζηεξν κὲ ηὴ ζήκαλζε κνλῆο ηῆο Παλαγίαο θαὶ
ἐξεκνθιεζηνῦ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο.
Ἡ κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ, ηέινο, κὲ δεδνκέλε ηὴ ζέζε ηνῦ ηνπσλπκίνπ Χιέβαηλα
θαὶ ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο, ὅπσο ηὴλ ὁξίζακε παξαπάλσ, ζὰ κπνξνῦζε ἴζσο
λὰ εἶλαη  κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ ηῶλ Καιηεδῶλ, θηίζκα ηῶλ κέζσλ ηνῦ 18 νπ αἰψλα30.
Πέξαλ ηῶλ ἀλσηέξσ,  πιεζπζκηαθὴ ζχλζεζε ηῆο πεξηνρῆο λφηηα ηνῦ Μπζηξᾶ, πξὸο
ηὴλ ὁπνία κᾶο θαηεπζχλνπλ ηὰ ηνπσλχκηα, ζπκθσλεῖ θαηὰ ηὴλ ἐμεηαδφκελε πεξίνδν κὲ
ηὰ δεδνκέλα ηνῦ καξηπξίνπ, ζηὴλ θεξθπξατθὴ θαὶ ξνπκαληθὴ ἐθδνρή ηνπ. Ἡ
Καξπνχπνιε πεξηιακβάλεηαη ζηὸ λφηην ἄθξν εξχηεξεο πεξηθέξεηαο  ὁπνία εἶλαη
γλσζηὴ κὲ ηὴλ ὀλνκαζία Βαξδνχληα. Ὡο πξὸο ηὴλ πιεζπζκηαθὴ ζχλζεζε ηῆο πεξηνρῆο,
γλσξίδνπκε ὅηη κεηὰ ηὴλ ἀλαθαηάιεςε ηῆο Πεινπνλλήζνπ ἀπὸ ηνὺο Σνχξθνπο, ἔπεηηα
ἀπὸ ηὸ ζχληνκν δηάιεηκκα ηῆο βελεηηθῆο θαηνρῆο (1685-1715), ὁ πιεζπζκὸο ηῆο
Βαξδνχληαο ἀιινηψζεθε κὲ ηὴλ ἐγθαηάζηαζε κνπζνπικάλσλ ἀιβαληηῶλ. Ἡ κεηαθίλεζε
αηὴ ἔγηλε γηὰ ηὴλ πνιεκηθὴ ἐλίζρπζε ηῆο Βαξδνχληαο, ὥζηε λὰ ἀπνηειεῖ ηὴλ
ἐκπξνζζνθπιαθὴ ζηὶο ἐπηζέζεηο ἐλαληίνλ ηῆο Μάλεο. Κάζε ρσξηὸ ηῆο Βαξδνχληαο εἶρε
ηὸλ ὀρπξὸ πχξγν ηνπ θαὶ ηὸλ ἀγά ηνπ, πνὺ καδὶ κὲ ηνὺο ἀγάδεο ηῶλ ἄιισλ ρσξηῶλ
ζπλαπνηεινῦζαλ, πὸ ηὸλ ἀξρηαγά, ηὴλ ἀλψηεξε δηνηθεηηθὴ ἀξρὴ πνὺ δηνηθνῦζε ηὴ
Βαξδνχληα. Σὰ Βαξδνπλνρψξηα δηαθξίλνληαλ ζὲ ηξεῖο θαηεγνξίεο: ζὲ ἐθεῖλα πνὺ
θαηνηθνῦληαλ ἀπνθιεηζηηθὰ ἀπὸ ρξηζηηαλνὺο (πξφθεηηαη γηὰ ηὰ ρσξηὰ ηῆο ἔμσ Μάλεο:
Καζηαληά, ειεγνχδη, Ἀξρνληηθφ, θ.ἄ.) ζὲ ἐθεῖλα κὲ ἀπνθιεηζηηθὰ κνπζνπικαληθὸ
πιεζπζκὸ (Σζέξηα, Εειίλα, Ρφδνβα, ηξνχηδα, Πάλσ θαὶ Κάησ Πξίηδα, Κνπξηζνχλα
θ.ἄ.) θαὶ ζὲ ρσξηὰ κὲ κηθηὸ πιεζπζκὸ (Γνξάλνη, Πνηακηά, Ληαληίλα, Λεβέηζνβα,
Κακίληα, Λπθνβνπλφ, Πεηξίλα, Σάξαςα, Ἀζήκη θ.ἄ.)31.
Ἀλαθνξηθά, ηέινο, κὲ ηὸ δήηεκα ηῶλ ἐμηζιακηζκῶλ, ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα ηῶλ
ὁπνίσλ πξνυπνζέηεη ηὸ κειεηψκελν καξηχξην, ἀπὸ ηὴ βηβιηνγξαθία βεβαηψλεηαη 
ζπρλφηεηα ηῶλ ἐμηζιακηζκῶλ ζηὴ λνηηναλαηνιηθὴ Πεινπφλλεζν θαὶ ἰδίσο ζηὶο πεξηνρὲο
ηῆο Μνλεκβαζίαο, ηῶλ Φαλαξίσλ θαὶ ηνῦ Μπζηξᾶ/Βαξδνπλίσλ, ὅπνπ ηὸ πνζνζηὸ ηνῦ
κνπζνπικαληθνῦ πιεζπζκνῦ ἦηαλ ςειφ. Δἰδηθφηεξα ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Βαξδνχληαο, νἱ
Σνπξθνβαξδνπληῶηεο εἶραλ ἐπηβάιεη ἀπφιπηε θπξηαξρία. Γξνῦζαλ αζαίξεηα ρσξὶο λὰ
παθνχνπλ ζηὴλ ὀζσκαληθή ἐμνπζία,  ὁπνία ηνὺο ἀλερφηαλ δηφηη ἀλαραίηηδαλ ηὶο
ἐπηδξνκὲο ηῶλ Μαληαηῶλ. Ἡ ηξνκνθξαηία πνὺ ἀζθνῦζαλ, ἀλάκεζα ζηὶο ἄιιεο ζπλέπεηεο,
εἶρε θαὶ πνιινὺο ἐμηζιακηζκνχο32.
30

Γηὰ ηὸ κνλαζηήξη βι. Σ. Γξηηζφπνπινο, «Καιηεδῶλ κνλή», Θξεζθεπηηθὴ θαὶ Ἠζηθὴ γθπθινπαηδεία η. 7,
Ἀζῆλαη 1965, ζη. 279-280.  ἴδηνο, «Σὰ κνλαζηήξηα ηῆο Ἀξθαδίαο», Πεινπνλλεζηαθὴ Πξσηνρξνληὰ 9 (1965),
ζ. 180-181. Ἀλδ. Μηραιφπνπινο, Σὸ κνλαζηήξη ηῶλ Καιηεδῶλ, Ἀζῆλαη 1965.
31
Γεξ. Καςάιεο, «Ἡ Βαξδνχληα θαὶ νἱ Σνπξθνβαξδνπληῶηεο», Πεινπνλλεζηαθὰ 2 (1957), ζ. 109-110,
117-120. Γ. Νηθνιάνπ, μηζιακηζκνὶ ζηὴλ Πεινπόλλεζν ἀπὸ ηὰ κέζα ηνῦ 17 νπ αἰώλα ἕσο ηὸ 1821, Ἀζήλα
2006, ζ. 61 θαὶ 72.
32
Γ. Νηθνιάνπ, μηζιακηζκνί, ζ. 57, 73-75, 85-86.  ἴδηνο, «Γεκνγξαθηθὲο θαὶ νἰθνλνκηθὲο ζπλέπεηεο ηῆο
θπξηαξρίαο ηῶλ Σνπξθαιβαλῶλ ζηὰ Βαξδνπλνρψξηα Λαθσλίαο ηὴλ πεξίνδν ηῆο δεχηεξεο ηνπξθνθξαηίαο»,
Λαθσληθαὶ πνπδαὶ 16 (2002), ζ. 318 θαὶ ἑμῆο.

31

32

Σπφροσ Χρ. Καρφδησ

Ἡ κεηάζεζε ηνῦ ρψξνπ ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴ λφηηα Πεινπφλλεζν, ὅπσο πνδεηθλχνπλ
ηὰ ηνπσλχκηα ηῆο θεξθπξατθῆο θαὶ ξνπκαληθῆο ἐθδνρῆο, ιχλεη πνιιὰ ἀπὸ ηὰ πξνβιήκαηα
πνὺ ἐπηζεκάλακε ὅηαλ ζρνιηάδακε ηὴλ ἁγηνξείηηθε θαὶ ξνπκαληθὴ ἐθδνρή. Ἡ πνξεία ηνῦ
λεαξνῦ Σνχξθνπ θαὶ ηνῦ ζπλνδνῦ ηνπ πξὸο ηὴλ Πάηξα εἶλαη ινγηθὴ ζὲ πεξίπησζε πνὺ 
γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ κεηαηνπηζηεῖ πξὸο λφηνλ. πίζεο ινγηθὴ θαίλεηαη θαὶ 
ζηξνθὴ ηνῦ Γαληὴι πξὸο ηὴλ Πεινπφλλεζν, ὅηαλ αηὸο ἄξρηζε λὰ ἀλαδεηεῖ ηὸ καξηχξην.
 ηφπνο ἦηαλ νἰθεῖνο θαὶ ἐθεῖλνο ἀλαγλσξίζηκνο. Ἀιιὰ θαὶ νἱ δξφκνη πξὸο ηὴλ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηνῦ ἦηαλ πεξηζζφηεξν νἰθεῖνη, ὅηαλ μεθηλνῦζαλ ἀπὸ ηὴλ
Πεινπφλλεζν θαὶ κάιηζηα ἀπὸ ηὴ Λαθσλία.
Ἡ κεηάζεζε ηῶλ γεγνλφησλ ζὲ ἄιιε ζέζε ἀπὸ ἐθεῖλεο πνὺ πνδεηθλχνπλ 
ἁγηνξείηηθε θαὶ  ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ηνῦ καξηπξίνπ, ἐμνκαιχλεη ηὰ πξνβιήκαηα πνὺ
πξνθχπηνπλ ἀπὸ ηὴλ ἀπνδνρή ηνπο, ἔρεη ὅκσο λὰ ἀληηκεησπίζεη ηὴ ζησπὴ ηῆο ηνπηθῆο
παξάδνζεο γηὰ ηὸ καξηχξην θαὶ ηὴλ ἀπνπζία ὁπνηαζδήπνηε καξηπξίαο γηὰ ηὴλ ηαθὴ
κάξηπξα ζηὴ κνλὴ ηῆο Γηάηξηζζαο ἠ ἔζησ ζὲ θάπνηα ἄιιε θνληηλὴ κνλή. Κάηη ἀλάινγν
ὅκσο ἰζρχεη θαὶ γηὰ ηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Παξακπζηᾶο,  ὁπνία ἔρεη θαζηεξσζεῖ λὰ ζεσξεῖηαη
ὡο ηφπνο καξηπξίνπ ηνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ, ρσξὶο λὰ πάξρεη θακηὰ ηνπηθὴ παξάδνζε
θαὶ ρσξὶο θπζηθὰ λὰ κπνξεῖ λὰ πξνζδηνξηζηεῖ ἔζησ θαὶ πνζεηηθὰ ὁ ηφπνο ηαθῆο ηνῦ
ἁγίνπ. ηὴλ Παξακπζηὰ  ηηκὴ ηνῦ ἁγίνπ μεθίλεζε κφιηο ηὸ 1963 θαὶ  θαζηέξσζή ηεο
ζηεξίρζεθε ἀπνθιεηζηηθὰ ζηὴ ζπκπεξίιεςε ηνῦ καξηπξίνπ ζηὸλ Μεγάιν πλαμαξηζηὴ
ηνῦ Κ. Γνπθάθε, ρσξὶο ἐξείζκαηα ζηὴλ ηνπηθὴ παξάδνζε33. Μὲ ηὸλ ἴδην ηξφπν
θαζνξίζηεθε θαὶ  κέξα ἑνξηαζκνῦ ηῆο κλήκεο ηνπ ζηὶο 18 Ννεκβξίνπ, κεξνκελία
πνὺ ζὲ ὅια ηὰ ρεηξφγξαθα δὲλ ζπλδέεηαη κὲ ηὸ καξηχξην ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ ἀιιὰ κὲ ηὴλ
ὀπηαζία ηνῦ Γαληήι.
Σὰ παξαπάλσ ὁδεγνῦλ ἀβίαζηα, λνκίδσ, ζηὶο ἀθφινπζεο δηαπηζηψζεηο:
Γεθαπέληε κφιηο ρξφληα κεηὰ ηὸ καξηχξην ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ θαὶ ηέζζεξα ρξφληα κεηὰ
ηὴλ ὀπηαζία ηνῦ Γαληήι, εἶραλ δηακνξθσζεῖ ἤδε δχν δηαθνξεηηθὲο ἐθδνρὲο ηῶλ
γεγνλφησλ, νἱ ὁπνῖεο ἀληηπξνζσπεχνληαη κὲ ηὰ δχν θεξθπξατθὰ θαὶ ηὰ δχν παιαηφηεξα
ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα. Οἱ δχν ἐθδνρὲο εἶλαη ἀλαιπηηθὲο ὡο πξὸο ηὴ γεσγξαθία ηῶλ
γεγνλφησλ θαὶ ἀθξηβεῖο ζηὶο ρξνλνινγηθέο ηνπο ζεκάλζεηο, ἀιιὰ πεξηέρνπλ ιηγνζηὲο
εἰδήζεηο γηὰ ηὴ δσὴ ηνῦ Γαληήι. πκθσλνῦλ ζὲ πάξα πνιιὰ ζεκεῖα ὡο πξὸο ηὴλ
πεξηγξαθὴ θαὶ ηὴ ρξνλνιφγεζε, δηαθνξνπνηνῦληαη ὅκσο ὡο πξὸο ηὴ γεσγξαθία θαὶ ηὸλ
ρξνληθὸ ὁξίδνληα ηῆο ἀθήγεζεο, κὲ ηὴλ θεξθπξατθὴ λὰ ζηακαηᾶ ηὸ ἔηνο 1756 θαὶ ηὴ
ξνπκαληθὴ λὰ θηάλεη ἕσο ηὸ 1764. Σὰ ζηνηρεῖα αηὰ ἐπηηξέπνπλ ηὴλ πφζεζε ὅηη 
θεξθπξατθὴ ἀληηπξνζσπεχεη ηὴλ παιαηφηεξε ἴζσο θαηαγξαθή, πφζεζε πνὺ ἐληζρχεηαη
ἀπὸ ηὸλ πξνζσπηθὸ ηφλν θαὶ ηὴλ δίθελ ρξνληθνῦ πεξηγξαθὴ ηῶλ γεγνλφησλ ζηὴ Βελεηία,
θαὶ ὅηη  ξνπκαληθὴ ἀπνηειεῖ ηὴλ ἐπεμεξγαζκέλε θαὶ ηξνπνπνηεκέλε ἐθδνρὴ ηῆο
πξνεγνχκελεο ἤ ἄιιεο ζχγρξνλεο. Ὅζν γηὰ ηὴλ ηξίηε ἐθδνρή, ἐθείλε πνὺ
33

Ἀθνινπζία ηνῦ ἁγίνπ ἐλδόμνπ λενκάξηπξνο Ἀλαζηαζίνπ ηνῦ ἐθ Παξακπζίαο ςαιινκέλε ηῇ 18ῃ Ννεκβξίνπ,
πνηεζεῖζα ἐλ Ἁγίῳ Ὄξεη πὸ Γεξαζίκνπ κνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ κλνγξάθνπ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Χξηζηνῦ
θθιεζίαο, ἐθδίδνηαη πξνλνίᾳ ηνῦ ζεβαζκησηάηνπ κεηξνπνιίηνπ Παξακπζίαο, Φηιηαηῶλ θαὶ Γεξνκεξίνπ
Σίηνπ, Παξακπζηὰ 1963, ζ. 5-8. Βι. θαὶ Π. Πάζρνο, Ἰζιὰκ θαὶ λενκάξηπξεο, ζ. 468.
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ἀληηπξνζσπεχεηαη ἀπὸ ηὰ ἁγηνξείηηθα ρεηξφγξαθα, αηὴ εἶλαη ἀζαθὴο ὡο πξὸο ηὸλ ρξφλν
θαὶ ηὴ γεσγξαθία, ἀιιὰ πινχζηα ζὲ πιεξνθνξίεο γηὰ ηὴ δσὴ ηνῦ κνλαρνῦ Γαληήι, θαὶ
θαίλεηαη πὼο δηακνξθψζεθε ηὸλ 19ν αἰψλα ζηὸ κνλαζηηθὸ πεξηβάιινλ ηνῦ Ἁγίνπ
Ὄξνπο34 κὲ ἀξθεηὲο παξεκβάζεηο ηφζν ζηὰ γεγνλφηα πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὸ καξηχξην,
ὅζν θαὶ ζηὴ γεσγξαθία ηνπ.
Ἡ δηεξεχλεζε ηῶλ δεδνκέλσλ ἀλέδεημε ηὴ ζπλνρὴ ηῶλ πιεξνθνξηῶλ πνὺ
πεξηέρνληαη ζηὰ θεξθπξατθὰ θαὶ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα, κὲ ἐμαίξεζε ηὸλ εξχηεξν
γεσγξαθηθὸ ὁξίδνληα ζηὸλ ὁπνῖν ἐληάζζνληαη ηὰ ηνπσλχκηα. πίζεο ηεθκεξίσζε ἕλα
ἀπὸ ηὰ θχξηα ζηνηρεῖα ηῆο δηήγεζεο, ηὴ βάπηηζε ηνῦ λεαξνῦ ἀγαξελνῦ ζηὴ Βελεηία, ράξηο
ζηὴλ ὁπνία ἐπηβεβαηψλεηαη  ἀθξίβεηα ηῶλ ρξνλνινγηθῶλ ζεκάλζεσλ ηῶλ θεξθπξατθῶλ
θαὶ ξνπκαληθῶλ ρεηξνγξάθσλ θαὶ ἐληζρχεηαη  ρξνλνιφγεζε ηνῦ καξηπξίνπ ζηὶο 22
Ἰνπιίνπ 1753.
 ἔιεγρνο ἐπίζεο ηνῦ γεσγξαθηθνῦ ὁξίδνληα ηῶλ γεγνλφησλ θαηέδεημε ηὸλ
πξνβιεκαηηθὸ ραξαθηήξα ηῆο ρσξνζέηεζεο ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Ἀιβαλίαο ἠ
ηῆο Ἠπείξνπ θαὶ πξνζαλαηφιηζε ηὴλ ἔξεπλα ζὲ λένπο ηφπνπο ζηὴ λφηηα Διιάδα. Ἡ
ἀθξηβέζηεξε πεξηγξαθὴ ηῆο γεσγξαθίαο ηνῦ καξηπξίνπ ζηὰ ξνπκαληθὰ θαὶ θεξθπξατθὰ
ρεηξφγξαθα θαηεχζπλε ηὴλ ἔξεπλα ζηὴλ Πεινπφλλεζν, θαὶ πηὸ ζπγθεθξηκέλα ζηὴλ
πεξηνρὴ ηῆο Λαθσλίαο, ὅπνπ θαίλεηαη λὰ ἐλαξκνλίδνληαη νἱ ηφπνη, ηὰ θηίζκαηα θαὶ νἱ
κεηαμχ ηνπο ἀπνζηάζεηο θαὶ λὰ δηθαηνινγεῖηαη  ἐπηινγὴ ηῆο Πάηξαο ὡο ιηκαληνῦ
ἀλαρψξεζεο κὲ πξννξηζκὸ ηὴ Βελεηία.
Σὰ παξαπάλσ ὁδεγνῦλ ζηὴ δηαπίζησζε, ὅηη νἱ ρξφλνη θαὶ θπξίσο  γεσγξαθία ηῶλ
γεγνλφησλ πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὸλ ἅγην Ἀλαζηάζην θαὶ ηὸλ κνλαρὸ Γαληὴι «ἐμ
Ἰζκαειηηῶλ», ζὰ πξέπεη λὰ ἀλαζεσξεζνῦλ. Δἶλαη ὅκσο λσξὶο γηὰ λὰ θαηαιήμεη θαλεὶο ζὲ
ὁξηζηηθὰ ζπκπεξάζκαηα. Πνιιὰ κέλνπλ ἀδηεπθξίληζηα ἠ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζεο. Ἡ ἐπηβεβαίσζε πηπρῶλ ηνῦ βίνπ ηνῦ Ἀρκὲη-Γεκεηξίνπ-Γαληὴι δὲλ θσηίδεη
πιήξσο ηὸ πξφζσπφ ηνπ, ηὸ ὁπνῖν παξακέλεη ἐλ πνιινῖο ζθνηεηλφ. Ἡ ἔξεπλα γηὰ ηὴ
«Φιεξίλα», πνὺ ἀλαθέξεηαη ζηὴ ιεμηαξρηθὴ πξάμε βάπηηζεο ηνῦ «ἐμ ἀγαξελῶλ»
Γεκεηξίνπ ζηὴ Βελεηία, θαηέιεμε ζέ ἀδηέμνδν. πίζεο ὁ βίνο θαὶ  δξάζε ηνπ ζηὴλ
Κέξθπξα, πνὺ δὲλ θαηέζηε δπλαηὸλ λὰ ἐπηβεβαησζνῦλ ἀξρεηαθά, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζεο, ὅπσο ἐπίζεο ηὸ δήηεκα ηῆο δηαθαηλφκελεο ζχγρπζήο ηνπ κὲ ηὸλ Γαληὴι
Καγγειάξε, ζεκεῖν ἐμαηξεηηθὰ δχζθνιν, ἀθνῦ ζηὴλ ἕσο ηψξα ζησπὴ ηῶλ πεγῶλ, ἔξρεηαη
λὰ πξνζηεζεῖ  ἀδηαθνξία θαὶ  ἄξλεζε ηῶλ ζεκεξηλῶλ θηεηφξσλ ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ
Βιαζίνπ, ὅπνπ θαηὰ ηὴλ παξάδνζε ἔδεζε, κφλαζε θαὶ ηάθεθε ὁ Γαληὴι Καγγειάξεο, λὰ
δηεπθνιχλνπλ ηὴλ ηζηνξηθή ἔξεπλα.

34

Γὲλ εἶλαη ἴζσο ηπραία  παξάιεηςε ηνῦ καξηπξίνπ ηνῦ Ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ ἀπὸ ηὸ Μαξηπξνιφγην
Νηθνδήκνπ ηνῦ Ἁγηνξείηνπ, ηὸ ὁπνῖν πξσηνεθδφζεθε ηὸ 1799.
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Spyros Chr. Karydis
Neomartyr Anastassios of Paramythia and the Monk Daniel: Persons and
Geography of the Martyrdom
Summary
The martyrdom of Anastassios of Paramythia and the conversion of the monk Daniel
who belonged to the Ishmaelites, are things known from three versions representing
respectively the athonite, corfiot and romanian manuscripts which contain the relevant
texts.
This paper attempts to explore the geography and the persons mentioned in the
martyrdom and the conversion of Daniel, with the use of archival documents of the period
in which the events took place, as well as with interior elements of the three versions and
the existing bibliography. The research led to an identification of the accuracy of the data
contained in the romanian and the corfiot version, to the verification of the date of the
martyrdom (July 22, 1753), but it also ascertained the need for revision of the location of
the martyrdom, since all geographical indications in the three versions seem to point
towards southern Greece and particularly to the region of Laconia, and not to Epirus or
Albania, as was mentioned in two of the three versions.

Εσάγγειος Χεθίκογιοσ
Το θηηρηαθό ζσγθρόηεκα Ταικούδ Τορά ηες Θεζζαιολίθες.
Γεφγραθηθή ζέζε, ζύλζεζε θαη ζεκαζία γηα ηελ ηζηορηθή ηοπογραθία
ηες πόιες

Σηε κλήκε ηνπ Φαξάιακπνπ Κ. Παπαζηάζε
Talmud Torah (Σαικνχδ Σνξά)1 είλαη ε νλνκαζία ησλ θαηψηεξσλ ζρνιείσλ, ηα
νπνία νη εβξαηφπαηδεο έπξεπε λα παξαθνινπζήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ ζηε
ζπλέρεηα ζηα αλψηεξα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία, ηηο yeshivot (εληθφο yeshiva).
Ζ Σαικνχδ Σνξά ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ κεγάιν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κε ζρνιείν,
ζπλαγσγέο θαη άιια ηδξχκαηα, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ 16 ν αηψλα, απνηέιεζε θεληξηθφ
ζηνηρείν ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο (Υahudi
milleti)2 ηεο πφιεο, θαη’ αλαινγία πξνο ηελ εθάζηνηε νξζφδνμε κεηξφπνιε θαη ην
θεληξηθφ ηέκελνο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο. Καηεδαθίζηεθε κεηά ηελ ππξθαγηά
ηνπ 1917, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ην λέν πνιενδνκηθφ ζρέδην. Έθηνηε, ε κλήκε γηα
ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ εκθάληζή ηεο εμέιεηπε.
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε επηθεληξψλεηαη ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Σαικνχδ Σνξά
(εθεμήο ΣΣ), δηεξεπλά ηε ζχλζεζε ηνπ θηηξηαθνχ ηεο ζπγθξνηήκαηνο θαη επηρεηξεί λα
επηιχζεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή ηνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο.
Οη γλψζεηο καο γηα ηελ ΣΣ ήηαλ θαη παξακέλνπλ ειάρηζηεο. Ζ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ
ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν ζεσξήζεθε ιαλζαζκέλα σο πξντφλ ελφο
εηδηθνχ ηχπνπ ηζηνξηνγξαθίαο πνπ αθνξά κφλνλ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα (ην ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηε κνπζνπικαληθή), έζησ θαη αλ κέζα ζην ηζηνξηθφ πιαίζην κηαο κεγάιεο πφιεο
ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο είλαη νθζαικνθαλψο ειιηπήο κία εθδνρή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο
πνπ ηαπηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ην millet-i Rûm, ηελ θνηλφηεηα ησλ Ρσκηψλ. Ζ δφκεζε
κηαο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαηαθεξκαηηζκέλεο (σο αζξνίζκαηνο ησλ «ηζηνξηψλ» επί κέξνπο
θνηλνηήησλ) θαη γη’ απηφ ειιεηκκαηηθήο, κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο εηδηθέο πνιηηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ πξηλ θαη κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη επλφεζαλ ηνλ
θαηαξηηζκφ κηαο ακηγψο ειιελνξζφδνμεο ηζηνξίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο δελ έβξηζθαλ εχθνια ζέζε νη αλαθνξέο ζε άιιεο ζξεζθεπηηθέο ή θαη εζληθέο
θνηλφηεηεο. Αθφκε θαη ζήκεξα δελ είλαη ιίγνη νη ηζηνξηνγξάθνη πνπ αζρνινχληαη
απνθιεηζηηθά κε ηελ -φρη θαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, άιισζηε- ηζηνξία ηεο
ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο (millet-i Rûm) θαη ζεσξνχλ σο αιιφηξην έξγν ηηο αλαθνξέο
ζην παξειζφλ ησλ πιεζπζκηαθψλ πιεηνλνηήησλ ηεο Θεζζαινλίθεο.
1

Ζ Σαικνχδ πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο ηεο εβξατθήο ζξεζθείαο θαη ε Σνξά ηηο εληνιέο θαη ηελ ηζηνξία
ηεο.
2
Yahudi milleti, ήηνη «εβξατθή θνηλφηεηα» θαηά ην νζσκαληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, ζε αληηδηαζηνιή πξνο
ηελ ηδξπζείζα δηά λφκνπ ην 1920 «Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Θεζζαινλίθεο» (ΗΚΘ), ε νπνία απνηειεί λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
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Ζ δεκηνπξγία ηεο ΣΣ εληάζζεηαη ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο δηαδνρηθήο εγθαηάζηαζεο
λέσλ πιεζπζκψλ ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ην πξψην ηξίην ηνπ 16νπ αηψλα θαη
ζπγθεθξηκέλα:
(α) Δβξαίσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Δπξψπε. Οη βελεηηθέο πεγέο καο πιεξνθνξνχλ φηη
είραλ απνκείλεη ιίγνη Δβξαίνη ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βελεηνθξαηίαο
(1423-1430)3. Όζνη απέκεηλαλ κεηά ηελ άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ ζνπιηάλν
Μνπξάη Β΄ (β. 1421-1444) κεηαθέξζεθαλ ην 1454 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γη’ απηφ θαη
δελ θαηαγξάθεηαη εβξατθφο πιεζπζκφο ζηελ πξψηε γλσζηή θνξνινγηθή απνγξαθή ηνπ
14784.
(β) Υξηζηηαλψλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ ελδνρψξα5. Μεγάινο αξηζκφο ησλ Υξηζηηαλψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην θνξνινγηθφ θαηάζηηρν ηνπ 1568 ήηαλ λένη ζηελ πφιε6.
(γ) Δπηπιένλ, δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ιηγφηεξν αληρλεχζηκεο, παξαηεξνχληαη θαη ζηε
κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλνηθηψλ, ηελ
εμάιεηςε παιαηνηέξσλ θαη κεγάιν αξηζκφ λέσλ θαηνίθσλ. Σν θνξνινγηθφ θαηάζηηρν ηνπ
ca. 1500 θαηαγξάθεη 40 κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο, ελψ εθείλν ηνπ 1568 θαηαγξάθεη 48.
3

Κ. Μέξηδηνο, Μλεκεία Μαθεδνληθήο Ιζηνξίαο, Θεζζαινλίθε 1947, ζ. 59 θαη 81. Οη αλαθεξφκελεο απφ ηνλ
I. S. Emmanouel (Histoire des Israélites de Salonique, Paris 1936, η. I, ζ. 47-48) θαη ηνλ J. Nehama (Histoire
des Israélites de Salonique, Paris 1935, η. I, ζ. 107) κεηαθηλήζεηο απφ ηελ Οπγγαξία θαη ηε Γεξκαλία πξνο ηε
Θεζζαινλίθε είλαη απιέο εηθαζίεο, πνπ δηαηππψζεθαλ επεηδή είλαη γλσζηέο ηέηνηεο κεηαθηλήζεηο πξνο ην
νζσκαληθφ θξάηνο, ζην νπνίν φκσο δελ αλήθε ηφηε ε Θεζζαινλίθε. Λφγνπ ράξε, ε εγθαηάζηαζε Δβξαίσλ
ηεο Οπγγαξίαο ζηελ Αδξηαλνχπνιε κεηά ην 1420 δελ απνδεηθλχεη φηη εγθαηαζηάζεθαλ θαη ζηε
Θεζζαινλίθε. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο ήηαλ ηεξάζηηεο. Ζ Αδξηαλνχπνιε ήηαλ ε νζσκαληθή
πξσηεχνπζα, ελψ ε βπδαληηλή Θεζζαινλίθε ηεινχζε ππφ ζπλερή νζσκαληθή πίεζε, νη θάηνηθνί ηεο ηελ
εγθαηέιεηπαλ θαη ην 1423 ν «δεζπφηεο» ηεο ηελ παξέδσζε ζηνπο Βελεηνχο. Ζ πιεξνθνξία ηνπ S. A. Rozanes
(Histoire des Israélites de Turquie et de l' Orient (1640-1730), Sofia 1934-1935, ζ. 170 [ζηελ εβξατθή]) φηη
νη Δβξαίνη ηεο Βαπαξίαο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε ηελ ίδηα επνρή κε ηελ Αδξηαλνχπνιε, δειαδή
ην 1420, ζηεξείηαη αιεζνθάλεηαο θαη ηεθκεξίσζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ππνζεηηθή (θαηά ηνλ
Emmanouel, φ.π., ζ. 48) εγθαηάζηαζε Δβξαίσλ ηεο Βελεηίαο ζηε Θεζζαινλίθε ζηελ πεξίνδν ηεο
ελεηνθξαηίαο (1423-1430), πνπ αλ είρε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα άθελε θάπνηα ίρλε ζηα δχν γλσζηά
απφ ηηο βελεηηθέο πεγέο θαη πινχζηα ζε εηδήζεηο δηαβήκαηα ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ
πεξίνδν απηή. Ζ αλαθεξφκελε απφ ηνλ Samuel de Medina (1505-1589) πιεξνθνξία φηη νη εμφξηζηνη απφ ηελ
Ηζπαλία βξήθαλ ζηε Θεζζαινλίθε κία ζπζζσκάησζε γεξκαλφθσλσλ Δβξαίσλ δελ απνηειεί απφδεημε φηη ε
ηειεπηαία ζπλεζηήζε ην 1470, φπσο ζπκπέξαλε ν Emmanouel (φ.π., ζ. 47). (Γη’ απηφ θαη ην 1478 ε
ζπζζσκάησζε απηή δελ αλαθέξεηαη). Ο Samuel de Medina ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε ζε ψξηκε ειηθία θαη δελ
ήηαλ δπλαηφλ λα γλσξίδεη κε ρξνληθέο ιεπηνκέξεηεο γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πξηλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ.
Οπσζδήπνηε ππήξρε γεξκαλφθσλε ζπζζσκάησζε ην 1500, πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ ηζπαληθή, πνπ
αλαθέξεηαη ζην θαηάζηηρν ηνπ ca. 1500 (βι. ππνζ. 7). Καηά πάζα πηζαλφηεηα πξνήιζε απφ ηνπο δησγκνχο
ζηε Νπξεκβέξγε ην 1499 (Encyclopaedia Judaica (1971) ι. Bavaria).
4
H. W. Lowry, «Portrait of a City: The Population and Topography of Ottoman Selânik (Thessaloniki) in
the Year 1478», Γίπηπρα 2 (1980-1981), ζ. 261-264.
5
Βι. ηε ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή θαη ηε βηβιηνγξαθία ζην Φ. Π. Κνηδαγεψξγεο, «Όςεηο πξψηκεο
λεσηεξηθφηεηαο: Οη δηακάρεο ζηε ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο (ηέιε 17 νπ-αξρέο 18νπ αη.)»,
Τνπξθνινγηθά. Τηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ Αλαζηάζην Κ. Ινξδάλνγινπ, επηκ. Γ. αιαθίδεο, Θεζζαινληθε ρ.ρ., ζ.
442 θ.εμ.
6
A. Stojanovski, Opširen popisen defter za Solunskiot sandžak od 1568/9 godina, η. ΗΥ/1, θφπηα 2002, ζ.
50-61. Σελ πεγή κνπ ππέδεημε ν θ. Φ. Κνηδαγεψξγεο. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο παιαηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ
βάζεη ηνπ νλφκαηνο βι. Lowry, Portrait of a City, ζ. 280-282.
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Δπηπιένλ, ην θαηάζηηρν ηνπ 1568 θαηαγξάθεη κεγάιν αξηζκφ λέσλ θαηνίθσλ, αιιά θαη
λέσλ κνπζνπικάλσλ (εμηζιακηζκέλσλ). Σέινο, ζεκεηψλνληαη αηζζεηέο κεηαβνιέο ζηελ
πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θάζε ζπλνηθίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Οξηζκέλεο
ζπλνηθίεο ζρεδφλ ράλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ελψ φπσο πξναλαθέξζεθε δεκηνπξγνχληαη
λέεο7.
πλνιηθά, δειαδή, ν 16νο αηψλαο είλαη πεξίνδνο κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ
αλαθαηαηάμεσλ γηα ηε Θεζζαινλίθε, πεξίνδνο γηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε ειάρηζηα θαζψο
ε ζρεηηθή ζπδήηεζε είλαη πνιχ πξφζθαηε.
Στεηηθά κε ηε γεφγραθηθή ζέζε ηες ΤΤ
Ο Ενδέθ Νερακά (1880-1971) αλαθέξεηαη πνιιέο θνξέο ζηελ ΣΣ8, ρσξίο λα
πξνζδηνξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ηεο, πξνθαλψο δηφηη ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, φηαλ
έγξαςε ηνπο πξψηνπο ηφκνπο ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ε αλάκλεζε ηεο πφιεο πξηλ απφ ηελ
ππξθαγηά ηνπ 1917 ήηαλ λσπή, ε ζέζε ηνπ νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο γλσζηή θαη άξα
δελ ρξεηαδφηαλ λα ηελ πξνζδηνξίζεη.
Δθπνλψληαο ηελ Τνπνγξαθία ηνπ, ν Β. Γεκεηξηάδεο δελ βξήθε ζηα νζσκαληθά
αξρεία θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν γηα ηε ζέζε ηεο TT, δηφηη ζην ράξηε πνπ ζπλνδεχεη
ην θείκελφ ηνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ζην νηθνδνκηθφ πνιχγσλν 379 (εηθ. 1), ζέζε πνπ φπσο ζα
δνχκε πιεζίαζε αιιά δελ ήηαλ ε πξαγκαηηθή.
Ο καθαξηζηφο Αικπέξηνο Ναξ (1947-2005), κεηαθέξνληαο ηελ πξνθνξηθή
παξάδνζε, ηνπνζέηεζε θαηά πξνζέγγηζε ηελ ΣΣ ζηε ζχγρξνλε αγνξά Βιάιε, ε νπνία
βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ Δγλαηίαο, Αξηζηνηέινπο, Δξκνχ θαη Βεληδέινπ10.
Ο Ζιίαο Μεζζίλαο ζηελ πξν 15εηίαο δηαηξηβή ηνπ, αλ θαη εξεχλεζε ζην Ηζξαήι
αξρεία πνπ αθνξνχλ ηε Θεζζαινλίθε, δελ εληφπηζε θάηη λέν γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο
TT11.
Ο δεκνζηεπκέλνο ην 1994 ράξηεο Wernieski, πνπ εθπνλήζεθε πεξί ην 1880,
ζεκεηψλεη ηελ TT ζηε ζσζηή ζέζε, πεξί ηεο νπνίαο ζα γίλεη ιφγνο πεξαηηέξσ, ρσξίο
φκσο λα δηεπθξηλίδεη -ιφγσ ηεο ζπληνκίαο ηνπ ππνκλήκαηφο ηνπ- ηί πεξηιάκβαλε (εηθ.

7

Βι. ην θαηάζηηρν ηνπ ca. 1500 ζηελ Bistra Svetkova, Fontes Turcici Historiae Bulgaricae XVI, η. I, Sofia
1972, ζ. 375-411, ζε παξαβνιή κε ην θαηάζηηρν ηνπ 1568 ζηνλ A. Stojanovski, Opširen popisen defter, ζ.
28-50. Γηα ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ πξψηνπ θαηαζηίρνπ βι. Κνηδαγεψξγεο, Όςεηο πξψηκεο λεσηεξηθφηεηαο, ζ.
440 ζεκ.10).
8
Γηνδέθ Νερακά, Ιζηνξία ησλ Ιζξαειηηώλ ηεο Σαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2000, Βηβιίν Πξψην, ζ. 319-326,
Βηβιίν Γεχηεξν, ζ. 604-609.
9
Β. Γεκεηξηάδεο, Τνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ επνρή ηεο Τνπξθνθξαηίαο, 1430-1912,
Θεζζαινλίθε 1983, ζ. 169.
10
Α. Ναξ, «Κεηκέλε επί αθηήο ζαιάζζεο»: Μειέηεο θαη άξζξα γηα ηελ εβξατθή θνηλόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο,
Θεζζαινλίθε 1997, ζ. 74. Ζ παξαπνκπή 114 ζηελ ίδηα ζειίδα αλαθέξεηαη ζηε ζέζε ηεο ζπλνηθίαο Καληή
(Kadi) θαη φρη ηεο ΣΣ.
11
Ζ. Β. Μεζζίλαο, Οη ζπλαγσγέο ζηελ Διιάδα, ε αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ηζηό ηεο πόιεο
θαη ηελ εβξατθή ζπλνηθία, Αζήλα 1999 (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν), ζ. 159
θ.εμ.
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2)12. Ο ζχγρξνλφο πξνο απηφλ νζσκαληθφο ζηξαηησηηθφο ράξηεο δελ θάλεη θακία ζρεηηθή
κλεία ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (εηθ. 3)13.
Στεηηθά κε ηης ιεηηοσργίες ηες ΤΤ
Αλάινγε πελία ραξαθηεξίδεη ηηο γλψζεηο καο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζηέγαδε ε
Σαικνχδ Σνξά θαη γηα ηελ εμέιημή ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ 16 ν αηψλα. Απφ ηελ επνρή
εθείλε δελ δηαζέηνπκε ηεθκεξησκέλεο εηδήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλαγσγήο. Ο Νερακά
πξνζδηνξίδεη ηελ ίδξπζε ζηα 1520 θαη αλαθέξεη άιινηε ζπλαγσγή, άιινηε ζρνιείν θαη
άιινηε βηνηερληθή κνλάδα. Αιιά νη παξαπεκπφκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ
16ν αηψλα είλαη κφλνλ ηξεηο θαη αθνξνχλ ζε: (α) Γηνξηζκφ δηεπζπληή ηεο ζρνιήο ην 1553.
(β) Σνπνζέηεζε ελφο ζπγθξνηήκαηνο αξγαιεηψλ ην 1564. (γ) Βελεηηθή πεγή ησλ αξρψλ
ηνπ 17νπ αηψλα, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ζρνιείν κε 500 καζεηέο 14. Γελ γίλεηαη δειαδή
ηεθκεξησκέλνο ιφγνο γηα ζπλαγσγή.
Άξα, πξψηα νηθνδνκήζεθαλ ην ζρνιείν θαη ην εξγαζηήξην 15 θαη πνιχ αξγφηεξα ε
ζπλαγσγή. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα νδεγεί θαη ε πιεξνθνξία γηα ηνλ ηφπν ηεο
ζπλεδξίαζεο ησλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ εβξατθψλ ζπζζσκαηψζεσλ16, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα ζηε ζπλαγσγή ησλ Αζθελαδίκ17, ελψ αλ
πξάγκαηη ππήξρε ηφηε θεληξηθή ζπλαγσγή, φπσο ήηαλ αξγφηεξα ε Σαικνχδ Σνξά, εθείλε
ζα ήηαλ ν ελδεδεηγκέλνο ηφπνο κηαο ηέηνηαο ζπλάληεζεο.
Ζ Minna Rozen δέρεηαη φηη «[...] in the early sixteenth century the Jews built the
Talmud Torah ha-Gadol, a complex that included a hospital, a mental asylum, a soup
kitchen, a hostel, a wood factory cum warehouse and a school. [...] This complex, which
continued to function for several centuries, was remarkable not only as a social
enterprise, but also as the antithesis of what the congregations of Salonika had striven to
achieve throughout the sixteenth century – the preservation of their financial and judicial
autonomy and sovereignty»18 (ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). πλεπψο, φιεο νη εηδήζεηο
12

Αιεμάλδξα Γεξφιπκπνπ, «Πξψηκεο πνιενδνκηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ην πξψην
''ζρέδην πφιεσο'' ζηε Θεζζαινλίθε (1870-1880)», Θεζζαινλίθε 4 (1994), ζ. 151-177.
13
E. Υεθίκνγινπ – Esra Danacioĝlu, Η Θεζζαινλίθε πξηλ από εθαηό ρξόληα. Τν κεηέσξν βήκα πξνο ηε
Γύζε, Θεζζαινλίθε 1998, ζ. 122.
14
Γ. Νερακά, Ιζηνξία ησλ Ιζξαειηηώλ ηεο Σαινλίθεο, Βηβιίν Πξψην, ζ. 319-326.
15
Σν εξγαζηήξην είρε λα θάλεη κε ηελ αλάζεζε ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα λα παξάγεη ηελ ηζφρα ησλ
ηαγκάησλ ησλ γεληηζάξσλ (yeniçeri ocaĝi). Γηα ηελ αλάζεζε απηή βι. αληί άιισλ, Minna Rozen, «The
Corveé to Operate the Mines in Siderokapisi and its Effects on the Jewish Community of Thessaloniki in the
16th Century», The Jewish Communities of Southeastern Europe, Thessaloniki 1997, ζ. 579-589.
16
Οη Δβξαίνη πξφζθπγεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζρεκάηηζαλ ζπζζσκαηψζεηο (kehilot) κε ζπλδεηηθφ ζηνηρείν
ηελ θνηλή πξνέιεπζε, ηελ θνηλή γιψζζα θαη ηα θνηλά ζξεζθεπηηθά έζηκα. Απφ ην 1568 σο ην 1613 ηα
θνξνινγηθά θαηάζηηρα θαηαγξάθνπλ ζηε Θεζζαινλίθε 26 kehilot. (Βι. Y. Ben-Naeh, Jews in the Realm of
the Sultans; Ottoman Jewish Society in the 17th Century, Tübingen 2008, ζ. 88.
17
Minna Rozen, «Individual and Community in Jewish Society of the Ottoman Empire – Salonika in the
Sixteenth Century», The Jews of the Ottoman Empire, ed. A. Levi, Princeton 1994, ζ. 244. Οη εθπξφζσπνη
ζπλήιζαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ηελ απαγφξεπζε ηεο ίδξπζεο λέσλ ζπζζσκαηψζεσλ.
18
Minna Rozen, «The Ottoman Jews», The Cambridge History of Turkey, vol. 3, The Later Ottoman
Empire, 1603-1939, ed. Saraiya N. Faroqhi, Cambridge 2006, ζ. 267. Οη πιεξνθνξίεο ηεο πξνέξρνληαη απφ
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ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ππξήλαο ηεο ΣΣ ήηαλ ην ζρνιείν, δίπια ζην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε ην εξγαζηήξην, θαη φηη ζηελ αξρηθή ζχλζεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο δελ
πεξηιακβαλφηαλ ζπλαγσγή.
Τα λέα εσρήκαηα
Με αθεηεξία απηά ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα λέα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο19.
1. Αλέθδνην έγγξαθν ηεο ΗΚΘ απφ ην 193820 πξνζδηνξίδεη εκκέζσο ηε ζέζε ηεο ΣΣ.
Αλαθέξεηαη ζε νηθφπεδα πνπ θαηείρε ε ΗΚΘ ζηε Νέα Αγνξά, δειαδή ηελ εκπνξηθή ζηνά
πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηε ηνά Μνδηάλν (ακθφηεξεο αλεγέξζεθαλ βάζεη ηνπ Νένπ
Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ). Σα νηθφπεδα ηεο ΗΚΘ βξίζθνληαλ ζηε λφηηα πιεπξά ηεο Νέαο
Αγνξάο, δειαδή ζρεδφλ ζην χςνο ηεο ζχγρξνλεο νδνχ Βαζηιέσο Ζξαθιείνπ. Ζ είδεζε
πνπ ιακβάλνπκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν γηα ηελ ΣΣ είλαη φηη ηα νηθφπεδα
βξίζθνληαλ «En la fasciata del Viejo Talmud Torah», ήηνη «ζηελ πξόζνςε ηεο παιαηάο
Ταικνύδ Τνξά». Με βάζε ηελ πιεξνθνξία απηή, ε πξφζνςε ηεο ΣΣ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ
ησλ ζεκεξηλψλ νδψλ Βαζηιέσο Ζξαθιείνπ θαη Δξκνχ. Αιιά ηί ελλννχζε ν ζπληάθηεο
ηνπ εγγξάθνπ κε ηε ιέμε «πξφζνςε»; Αλαθεξφηαλ ζε νιφθιεξν ην νηθνδνκηθφ
ζπγθξφηεκα ή κφλνλ ζε έλα θηίξην, φπσο καο θάλεη λα ππνπηεπφκαζηε ε
πξναλαθεξζείζα αλαθνξά ηνπ Αικπέξηνπ Ναξ ζηελ αγνξά Βιάιε21;
Ζ πεξηνρή απεηθνλίδεηαη, ζε αθξηβή ράξηε (εηθ. 4) πνπ εθπφλεζε ε πνιηηηθή κεραληθφο Έιιε Γεσξγηιά. Παξνπζηάδεη ηε ξπκνηνκία ηνπ 1917 (θφθθηλν ρξψκα), ζε αληηζηνηρία κε ηελ παξνχζα ξπκνηνκία (πξάζηλν ρξψκα).
2. Πιεζψξα εηδήζεσλ πξνέξρνληαη απφ ζπιινγή ζρεδηαγξακκάησλ νηθνπέδσλ πνπ
αλήθαλ ζηελ ΗΚΘ. Σα ζρεδηαγξάκκαηα εθπνλήζεθαλ ην 1918 απφ ην κεραληθφ Ν.
Παπαδάθε, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ (εηθ. 5)22. Σα ζρεδηαγξάκκαηα
πξνζδηνξίδνπλ νηθφπεδα θαη δξφκνπο. Μεηαμχ ησλ αλαθεξνκέλσλ είλαη θαη ην νηθφπεδν
ηεο ΣΣ, πνπ ζεκεηψλεηαη ζε ηξία ζρεδηαγξάκκαηα. Σν πξψην ζρεδηάγξακκα αθνξά ην
νηθφπεδν ηνπ ε ξ γ ν ζ η ά ζ η ν π α δ χ κ σ λ (εηθ. 6)23. Σν ζρεδηάγξακκα αλαθέξεη
ηελ πιαηεία Ραβηλείαο θαη ηελ νδφ Σνζίηζα, θαζψο θαη ηα γεηηνληθά πξνο ην εξγνζηάζην
νηθφπεδα ηνπ αζχινπ, ηεο λέαο ζηθειηθήο ζπλαγσγήο θαη ελφο αθφκε θνηλνηηθνχ
νηθνπέδνπ ηνπ νπνίνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη ε ρξήζε.

ην: Abraham Shaul Amarillo, «Hevrat Talmud Torah ha-Gadol be-Saloniqi», Sefunot 13/3 (1971-1978) ζ.
275-308. ε επηζηνιή ηεο ε Minna Rozen είρε ηελ θαινζχλε λα κνπ επηβεβαηψζεη ηε θεξεγγπφηεηα ησλ
πεγψλ ηνπ Amarillo, ηελ πξνέιεπζε ησλ νπνίσλ δελ ήκνπλ ζε ζέζε λα ειέγμσ.
19
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο «Μηα πφιε αλαδεηά ηηο θετιφη
ηεο», πνπ δηνξγάλσζε ην Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο ην 2013.
20
Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. Πξνπνιεκηθφ Αξρείν ΗΚΘ.
21
Ζ αγνξά Βιάιε βξίζθεηαη βνξεηφηεξα ηεο Δξκνχ, ελψ ην ζεκείν γηα ην νπνίν θάλεη ιφγν ην θνηλνηηθφ
έγγξαθν βξίζθεηαη λνηηφηεξα. Βι. Πίλαθα 4.
22
Μνπ ππνδείρζεθαλ απφ ηελ θπξία Έξηθα Πεξαρηά-Εεκνχξ, ηνπ Δβξατθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο, ζηε
ζπιινγή ηνπ νπνίνπ αλήθνπλ. Σελ επραξηζηψ θαη απφ ηε ζέζε απηή γηα ηε βνήζεηά ηεο.
23
Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, ζρεδηαγξάκκαηα θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, αξ. Κ001.
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3. Σν επφκελν ζρεδηάγξακκα αθνξά ην νηθφπεδν ηνπ α ζ χ ι ν π (εηθ. 7)24.
Καηαγξάθεη ηελ νδφ Κάζνπ θαη ηα γεηηνληθά πξνο ην άζπιν νηθφπεδα ηεο ζπλνηθίαο
Μνγξακπίο (Βφξεηα Αθξηθή), ηεο παιαηάο θαηαιαληθήο ζπλαγσγήο, ηεο ζπλαγσγήο
Σαικνχδ Σνξά θαη ηνπ θνηλνηηθνχ εξγνζηαζίνπ αδχκσλ. Γελ γλσξίδνπκε ηί αθξηβψο
ήηαλ ην «άζπιν» απηφ. Πξνθαλψο ήηαλ έλα απφ ηα πνιιά θνηλνηηθά ηδξχκαηα.
4. Σν επφκελν ζρεδηάγξακκα αθνξά ην νηθφπεδν ηνπ Γ π κ λ α ζ ί ν π
Σ α ι κ ν χ δ Σ ν ξ ά (εηθ. 8)25. Καηαγξάθεη ηελ νδφ Βαιασξίηνπ θαη ηα γεηηνληθά
πξνο ην Γπκλάζην νηθφπεδα ηεο ζπλαγσγήο Σαικνχδ Σνξά, ηνπ αζχινπ θαη ελφο αθφκε
θνηλνηηθνχ νηθνπέδνπ ηνπ νπνίνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη ε ρξήζε. Γελ είλαη βέβαην φηη
πξφθεηηαη γηα «Γπκλάζην», ην νπνίν δελ καξηπξείηαη απφ άιιε πεγή. Πάλησο, επεηδή
ζπλφξεπε κε ηε ζπλαγσγή, είλαη βέβαην φηη δελ πξφθεηηαη γη’ απηήλ αιιά γηα μερσξηζηφ
θηίξην26, πξνθαλψο ηεο ηαπηψλπκεο ζρνιήο.
5. Έπεηαη, ην ζρεδηάγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ζπλαγσγήο Λ η ζ κ π φ λ Υ α δ ά ο
(δειαδή ηεο παιαηάο ζπλαγσγήο ηεο Ληζζαβφλαο) (εηθ. 9)27. Αλαθέξεη ηελ νδφ Κφβν θαη
ηα γεηηνληθά νηθφπεδα ηεο λέαο ζπλαγσγήο ηεο Ληζζαβφλαο, ηεο ζπλαγσγήο Σαικνχδ
Σνξά, ηεο ζρνιήο Σαικνχδ Σνξά, θαη ελφο αθφκε νηθνπέδνπ κε ηδηνθηήηε (πξαγκαηηθφ ή
εηθνληθφ) ηνλ Αλαλία Κφβν.
6. Σέινο, βξέζεθε ην ζρεδηάγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ζ π λ α γ σ γ ή ο
Δ ζ θ ε λ ά δ η (εηθ. 10)28. Σν ζρεδηάγξακκα αλαθέξεη θαη απηφ ηελ νδφ Κφβν.
Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλαγσγή ησλ γεξκαλφθσλσλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ
ζπζζσκάησζή ηνπο ππήξρε ζηε Θεζζαινλίθε ήδε πεξί ην 1500, αθνχ θαηαγξάθεηαη ζην
θνξνινγηθφ θαηάζηηρν ηεο επνρήο (ΣΣ403)29.
Εθαρκογή ηφλ εσρεκάηφλ
Με βάζε ηα πεξηερφκελα ησλ ζρεδηαγξακκάησλ ηνπ Παπαδάθε, ην ζπγθξφηεκα ηεο
Σαικνχδ Σνξά εληνπίδεηαη ζην νηθνδνκηθφ πνιχγσλν 36, φπσο αλαθέξεη θαη ν ράξηεο
Wernieski. Γελ πξφθεηηαη φκσο απιψο γηα έλα ζρνιείν ή γηα κία ζπλαγσγή, αιιά γηα έλα
νιφθιεξν ζπγθξφηεκα30.
Δθαξκφδνληαο πξφρεηξα ηα δεδνκέλα ησλ επξεκάησλ πάλσ ζην ράξηε, -ε αθξηβήο
απνηχπσζε είλαη έξγν ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ, - πξνθχπηεη ε εμήο εηθφλα (εηθ. 11):
Ζ  π λ α γ σ γ ή Σ α ι κ ν χ δ Σ ν ξ ά θάιππηε ην θεληξηθφ θαη λφηην ηκήκα ηνπ
πνιπγψλνπ 36. Αξηζηεξά ηεο ήηαλ ην ε ξ γ ν ζ η ά ζ η ν α δ χ κ σ λ , ε π α ι α η ά
ζ η θ ε ι η θ ή ζ π λ α γ σ γ ή θαη άιια θνηλνηηθά θηίξηα. Γεμηά ηεο ήηαλ ην
24

Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, ζρεδηαγξάκκαηα θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, αξ. Κ002.
Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, ζρεδηαγξάκκαηα θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, αξ. Κ003.
26
Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ιαλζαζκέλε απφδνζε ζηελ ειιεληθή ηεο έθθξαζεο Talmud Torah Agadol
[Μεγάιε Σαικνχδ Σνξά], εξκελεία πνπ νδεγεί ζε ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ «Γπκλαζίνπ» θαη ηεο ζπλαγσγήο.
27
Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, ζρεδηαγξάκκαηα θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, αξ. Κ013.
28
Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, ζρεδηαγξάκκαηα θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, αξ. Κ014.
29
B. Svetkova, Fontes Turcici Historiae Bulgariae, XVI, η. I, ζ. 375-411.
30
Γηα ην αληίζηνηρν ζπγθξφηεκα γχξσ απφ ηε κεηξφπνιε ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο, βι. Δ.
Υεθίκνγινπ, Τα κπζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο: Κείκελα γηα ηνπο ρακέλνπο ηόπνπο ηεο πόιεο, Θεζζαινλίθε
2001, ζ. 189-222.
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γ π κ λ ά ζ η ν Σ α ι κ ν χ δ Σ ν ξ ά θαη έλα άιιν ζρνιηθφ θηίξην. Βφξεηα απφ ηε
ζπλαγσγή Σαικνχδ Σνξά βξίζθνληαλ άιιεο ηέζζεξηο ζπλαγσγέο: ε θ α η α ι α λ η θ ή , ε
α θ ξ η θ α λ η θ ή , θαη νη δ χ ν
ζπλαγσγέο
ηεο
Ληζζαβφλαο.
Αθνινπζνχζε έλαο δξνκίζθνο, πνπ πηζαλφηαηα ήηαλ εζσηεξηθφ πέξαζκα ζε άιινηε
εληαίν νηθφπεδν, θαη έπεηηα -έθηε θαηά ζεηξά- ε ζπλαγσγή ησλ γεξκαλφθσλσλ
Αζθελαδίκ.
πλνιηθά, δειαδή, ζηνλ ηφπν απηφλ, πνπ είρε έθηαζε 4,5 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ,
ππήξραλ επηά ζπλαγσγέο, δχν ζρνιηθά θηίξηα θαη ηνπιάρηζηνλ άιια ηέζζεξα θνηλνηηθά.
Απφ ην αξρείν ηνπ Υαξάιακπνπ Παπαζηάζε (1940-2012) πξνέξρεηαη κία
αεξνθσηνγξαθία πνπ απνηππψλεη ην ζπγθξφηεκα ηεο Σαικνχδ Σνξά ην 1917. Μεηά ηελ
νξηνζέηεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα δηαθξίλεηαη φηη κε εμαίξεζε ηελ μχιηλε ζηέγε ηεο ζπλαγσγήο- ην ζπγθξφηεκα δελ είρε ππνζηεί ζνβαξέο
δεκίεο απφ ηελ θαηαζηξεπηηθή ππξθαγηά ηνπ έηνπο εθείλνπ (εηθ. 12). Ζ θαηεδάθηζή ηνπ,
πνπ έγηλε αξγφηεξα, έρεη λα θάλεη κε ηελ εθαξκνγή λένπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ31.
Σέινο, ηνπνζεηνχκε ηα επξήκαηα ζην δηπιφ ράξηε ηεο Έιιεο Γεσξγηιά, ν νπνίνο
ζπλαπεηθνλίδεη θαη ηε ζχγρξνλε ξπκνηνκία (εηθ. 13), ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζέζεηο
ησλ θηηξίσλ ζε αλαγλσξίζηκν γηα ηνλ αλαγλψζηε αζηηθφ ηνπίν.
Σν ζθαξίθεκα απηφ δηθαηψλεη ην πξναλαθεξζέλ αλέθδνην έγγξαθν ηνπ 1938, δηφηη
ηα νηθφπεδα ηεο νδνχ Βαζηιέσο Ζξαθιείνπ, βξίζθνληαλ πξάγκαηη κπξνζηά ζηελ φςε ηεο
παιαηάο Σαικνχδ Σνξά. Γηθαηψλεη φκσο θαη ηνλ Αικπέξην Ναξ, πνπ έθαλε ιφγν γηα
έθηαζε ζηε ζεκεξηλή αγνξά Βιάιε.
Η συειή πιεζσζκηαθή πσθλόηεηα
ηα ηξία δηαζέζηκα θνξνινγηθά θαηάζηηρα ηεο Θεζζαινλίθεο, απφ ην 1567 σο ην
1613, θαηαγξάθνληαη 26 εβξατθέο ζπζζσκαηψζεηο πνπ δηέζεηαλ ηζάξηζκεο ζπλαγσγέο32.
Οη πέληε33 απφ ηηο ζπλαγσγέο απηέο εληνπίδνληαη ζηελ Σαικνχδ Σνξά. Δπηπιένλ, νη πέληε
απηέο ζπλαγσγέο γεηηλίαδαλ -ζε αθηίλα 150 κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο
Σαικνχδ Σνξά- κε ηξεηο αθφκε παιαηέο ζπλαγσγέο (Καζηίιηα, Καιαβξία θαη αιφκ) 34.
Καηά ηνλ 16ν αηψλα, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο πνπ ζπγθέληξσλαλ νη νθηψ εβξατθέο
ζπζζσκαηψζεηο πέξημ ηεο Σαικνχδ Σνξά μεπεξλνχζε ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ

31

Ζ δηαπίζησζε απηή ίζσο θαλεί ρξήζηκε ζηνπο αζρνινπκέλνπο κε ηε ζχγρξνλε πνιηηηζηηθή ηζηνξία ηεο
Θεζζαινλίθεο. Σν λέν πνιενδνκηθφ ζρέδην (πεξί ηνπ νπνίνπ βι. Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, Η
αλνηθνδόκεζε ηεο Θεζζαινλίθεο κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, Θεζζαινλίθε 19952) δηαηήξεζε φιεο ηηο
κεηαβπδαληηλέο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο, φρη φκσο θαη ην ζξεζθεπηηθφ θαη πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο εβξατθήο
θνηλφηεηαο, ε νπνία ην 1918 αξηζκνχζε πάλσ απφ ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο.
32
Y. Ben-Naeh, Jews in the Realm of the Sultans, ζ. 155.
33
Πέληε, δηφηη ε έθηε (ε Σαικνχδ Σνξά) δελ αληηζηνηρνχζε ζε ζπζζσκάησζε.
34
Ζ ζπλαγσγή αιφκ ήηαλ ε κεγαιχηεξε κε θξηηήξην ην κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ. Νέα ζηνηρεία γηα ηε
γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ινηπψλ ζπλαγσγψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, βι. Δ. Υεθίκνγινπ, «Οη θακέλεο ζπλαγσγέο
ηεο Θεζζαινλίθεο: Κηεκαηνγξαθηθφο εληνπηζκφο ησλ γεσγξαθηθψλ ζέζεψλ ηνπο (1917)», πξνο έθδνζε ζηα
πξαθηηθά ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ Η Θεζζαινλίθε ζηηο παξακνλέο ηνπ 1912, Δβξατθφ Μνπζείν
Θεζζαινλίθεο.
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εβξατθνχ πιεζπζκνχ θαη ην έλα έθην ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο 35. Ο
πιεζπζκφο απηφο (5.000 σο 6.000 άηνκα) ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο ζε κία κηθξή
γεσγξαθηθή έθηαζε κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ νδψλ Κνκλελψλ, Αξηζηνηέινπο, Σζηκηζθή
θαη Αζθεηνχ (εηθ. 14). Ο ρψξνο απηφο έρεη δηαζηάζεηο 300 Υ 300 κέηξα πεξίπνπ.
πλεπψο, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ -πεξί ηνπο 60.000 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ
ρηιηφκεηξν- ή η α λ π ν ι χ π ς ε ι φ η ε ξ ε α π φ η ν α λ η ί ζ η ν η ρ ν κ έ γ ε ζ ν ο η ε ο
π η ν π π θ λ ν θ α η ν η θ ε κ έ λ ε ο π φ ι ε ο η ν π ζ χ γ ρ ξ ν λ ν π θ φ ζ κ ν π , ηεο Dhaka
(εηθ. 15)36.
Πνηα εξκελεία ζα πξέπεη λα δψζνπκε γη’ απηήλ ηελ αζπλήζηζηα πςειή πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα; Λακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ δηαζπνξάο ησλ ινηπψλ ζπλαγσγψλ γχξσ απφ
ηνλ θεληξηθφ απηφ ππξήλα, ε απινχζηεξε θαη πηζαλφηεξε εξκελεία είλαη φηη κφλν ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππήξρε δηαζέζηκνο ρψξνο.
Η ζσλοηθία ηοσ Γηάλλε Μασροθάιε
Με δεδνκέλν φηη ε ΣΣ ήηαλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εληνπηζζείζεο εληαίεο αζηηθέο
ηδηνθηεζίεο ζηελ intra muros νζσκαληθή Θεζζαινλίθε37, γελλάηαη ην ζέκα πνηά ήηαλ ε
πξνγελέζηεξε ρξήζε ηνπ νηθνπέδνπ θαη γηα πνην ιφγν ήηαλ δηαζέζηκν πξν ηνπ 1520 ή
ελδερνκέλσο ελσξίηεξα. Αλάινγα εξσηήκαηα ηίζεληαη θαη γηα ηε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ
θαηέιαβαλ νη νθηψ πξναλαθεξζείζεο ζπζζσκαηψζεηο.
Γελ είκαζηε βέβαηνη αλ νη ζπλαγσγέο νηθνδνκήζεθαλ ακέζσο κεηά ηελ άθημε ησλ
δηαδνρηθψλ ξεπκάησλ Δβξαίσλ πξνζθχγσλ. Αζθαιψο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε
ησλ ιαηξεπηηθψλ θαζεθφλησλ θάζε ζπζζσκάησζεο, ζα απαηηήζεθε φκσο θάπνηνο
ρξφλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ηφπνπ θαη ηελ νηθνδφκεζε. Πάλησο, ν ζπγθεθξηκέλνο
ρψξνο γχξσ απφ ηελ ΣΣ ππέζηε δξακαηηθέο αιιαγέο κέζα ζηελ εηθνζαεηή πεξίνδν πνπ
δηήξθεζε ε δηαδνρηθή έιεπζε ησλ Δβξαίσλ πξνζθχγσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο.
Υηιηάδεο άλζξσπνη εγθαηαζηάζεθαλ θαη πηζαλφηαηα κεγάινο αξηζκφο θηηξίσλ,
ζπλαγσγψλ θαη θαηνηθηψλ επηζθεπάζζεθε ή νηθνδνκήζεθε εμαξρήο. Αιιά φια απηά
πξνυπέζεηαλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απνπζία
ηδακηψλ: ηεο ειεχζεσο ησλ Δβξαίσλ πξνζθχγσλ είραλ πξνεγεζεί εβδνκήληα ρξφληα
κνπζνπικαληθήο παξνπζίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Ο επίκαρνο ηφπνο βξηζθφηαλ αθξηβψο
αλάκεζα ζην ιηκάλη θαη ηελ αιεπξαγνξά, θαη ζπλεπψο δελ εζηεξείην θεληξηθφηεηνο.

35

Y. Ben-Naeh, Jews in the Realm of the Sultans, ζ. 155.
Ζ Dhaka ηνπ Μπαγθιαληέο έρεη 44.000 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Demographia World
Urban Areas, 9th Annual Edition, March 2013, ζ. 18.
37
Βι. αλαιπηηθφ θαηάινγν εθαηνληάδσλ νηθνπέδσλ ηεο ππξηθαχζηνπ θαη ησλ ζπλαθψλ εκβαδψλ ζην
Θάιεηα Μαληνπνχινπ-Παλαγησηνπνχινπ – Δ. Υεθίκνγινπ, Κηεκαηνινγηθέο πεγέο. Θεζζαινλίθε – ηέιε 19νπ,
αξρέο 20νύ αηώλα, (ηφκνο Β2 ζηε ζεηξά Ιζηνξία ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Θεζζαινλίθε), Θεζζαινλίθε
2004 [ζην εμήο: Κηεκαηνινγηθέο Πεγέο]. Ο ρψξνο ηνπ Αγίνπ Μελά ήηαλ καθξάλ παληφο άιινπ ν
κεγαιχηεξνο, κε εκβαδφλ πεξίπνπ 7 ζηξέκκαηα, έλαληη ησλ 4,5 ζηξεκκάησλ ηεο Σαικνχδ Σνξά· ν Άγηνο
Γεκήηξηνο (Kasimiye) θαηαιάκβαλε έθηαζε 3,5 ζηξεκκάησλ, ελψ ε Αγία νθία θαη ν Άγηνο Αζαλάζηνο θάηη
ιηγφηεξν απφ δχν ζηξέκκαηα (Κηεκαηνινγηθέο Πεγέο, ζ. 352, 361 θαη 365).
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Ωζηφζν, δελ εληνπίδεηαη ν χ η ε έ λ α η έ κ ε λ ν ο 38, έλδεημε φηη ππήξρε θάπνην
εκπφδην γηα λα θαηνηθήζνπλ Μνπζνπικάλνη.
Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο εμήο: (1) είηε ε ΣΣ θαηέιαβε
ηε ζέζε κεγάιεο ρξηζηηαληθήο κνλήο, ε νπνία είρε δηαηεξεζεί επί κεξηθέο δεθαεηίεο κεηά
ηελ άισζε, δηαιχζεθε φκσο ζε ρξφλν θνληηλφ πξνο ηελ έιεπζε ησλ Δβξαίσλ ηεο
Ηζπαλίαο, (2) είηε ε ΣΣ θαηέιαβε θάπνηνλ αλνηθηφ ρψξν ηεο βπδαληηλήο πφιεο.
ηελ απνγξαθή ηνπ 1478 ππάξρεη κ φ λ ν λ κ ί α ρξηζηηαληθή ζπλνηθία ηεο
Θεζζαινλίθεο πνπ δελ ζπλδέεηαη κε θαλέλα ηέκελνο, νλνκαδφκελε ηνπ Γηάλλε
Μαπξνθάιε39. Ζ ίδηα ζπλνηθία αλαθέξεηαη θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1500, αιιά ζην
δηαξξεχζαλ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 22 εηψλ ν νιηγάξηζκνο ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο ηεο
είρε ζπξξηθλσζεί απφ 31 ζε 9 νηθνγέλεηεο (εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο θέξνπλ ην
πξνζσλχκην Θεξαπηαλφο) θαη νη δχν ην πξνζσλχκην Κψζηα)40. Αθξηβψο απηή ηε
ζπξξίθλσζε ζα πεξίκελε θαλείο λα δηαπηζηψζεη, αλ ζηελ πεξηνρή εγθαζίζηαλην ρηιηάδεο
Δβξαίνη πξφζθπγεο41 ή αλ, ιφγσ ηεο κέρξη ηφηε χπαξμεο θάπνηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ ή
άιινπ εκπνδίνπ ε πεξηνρή δελ κπνξνχζε λα δερζεί κεγάιν πιεζπζκφ. Ζ ζπλνηθία ηνπ
Γηάλλε Μαπξνθάιε, πνπ εμαθαλίδεηαη απφ ηηο επφκελεο απνγξαθέο42, ζα έπξεπε λα
βξίζθεηαη, βάζεη ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία αλαθέξεηαη ζην θαηάζηηρν ηνπ 1478, θνληά
ζηνλ Άγην Μελά43.
38

Όπσο ζπλάγεηαη απφ ηνλ Β. Γεκεηξηάδε, Τνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο, ζ. 277-366 θαη 81-192. ε
θακία άιιε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο δελ ζεκεηψλεηαη πιήξεο απνπζία ελδείμεσλ γηα ηελ χπαξμε
ηεκέλνπο. Αθφκε θαη ζε ζπλνηθίεο πνπ είρε εμαιεηθζεί ε αξρηθή κνπζνπικαληθή παξνπζία, ηα νηθφπεδα ησλ
ηεκελψλ είραλ δηαηεξεζεί. Παξάδεηγκα ε ζπλνηθία Roĝos, φπνπ κεηαμχ ακηγψο εβξατθνχ πιεζπζκνχ
δηαζψδνληαλ ηνλ 19ν αηψλα ηφζν ην ηέκελνο ηνπ Balaban Aĝa (Παλαγία Υαιθέσλ) φζν θαη ην νηθφπεδν ηνπ
ηεκέλνπο Abdül Malik (βι. γηα ηελ πεξηνρή ζην Έιιε Γθαιά-Γεσξγηιά – Δ. Υεθίκνγινπ, «Ζ αθξηβήο ζέζε
ησλ Δλθαληάδαο. Σαχηηζε βάζεη αξρεηαθψλ πεγψλ», ΛΒ΄ Παλειιήλην Ιζηνξηθό Σπλέδξην Διιεληθήο Ιζηνξηθήο
Δηζαηξείαο, 27-29 Μαΐνπ 2011, Πξαθηηθά: <http://histsociety.web.auth.gr/Praktika%202011%20%20Periexomena.htm>). Δπίζεο, βι. πνιιά θελά νηθφπεδα θαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ηεκελψλ θαη επθηήξησλ
νίθσλ ηνπ Β. Γεκεηξηάδε, Τνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο, ζ. 329-350). Ζ θαηαπάηεζε ηνπ νηθνπέδνπ
ηεκέλνπο πνπ είρε θαηαξξεχζεη ή θαηεδαθηζηεί δελ ήηαλ λνκηθψο εθηθηή ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ηχπνπ ηεο
βαθνπθηθήο (αλαπαιινηξίσηεο) ηδηνθηεζίαο. Αθφκε θαη αλ δελ ππήξρε έθνξνο ηνπ βαθνπθίνπ, απφ ην 1826
εηδηθή δεκφζηα ππεξεζία (Evkaf-I Hümayûn Nazaretti) ζπγθέληξσλε ζηνηρεία βάζεη ηνπ θηεκαηνινγίνπ θαη
δηαρεηξηδφηαλ ηα βαθνπθηθά θηήκαηα (J. R. Barnes, An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman
Empire, Leiden, 1987, ζ. 110-111.
39
H. W. Lowry, Portrait of a City, ζ. 276-277. Ο Γεκεηξηάδεο πηνζεηεί ηε γξαθή «Γηάλλε Μαχξε Κάιε»
θαη ελ ζπλερεία «Γηάλλε Μαχξνπ Κάιε» (βι. Β. Γεκεηξηάδεο, «O Kanunâme θαη νη ρξηζηηαλνί θάηνηθνη ηεο
Θεζζαινλίθεο γχξσ ζηα 1525», Μαθεδνληθά 19 (1979), ζ. 374. ηνπ ίδηνπ, Τνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο, ζ.
27 θ.εμ.
40
Β. Γεκεηξηάδεο, Τνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο, ζ. 50. ηνπ ίδηνπ, O Kanunâme», ζ. 374. Γηα ηε
ρξνλνιφγεζε ηνπ Kanunâme ζηα ca. 1500 θαη φρη ζηα 1525 βι. ζεκείσζε 7.
41
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ hazakah απφ ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε άλνδνο
ησλ ηηκψλ γεο ιφγσ ηεο κεγάιεο δεηήζεψο ηεο, απνηειεί κία εξκελεία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παιαηψλ
θαηνίθσλ. Πεξί απηνχ, E. Hekimoglou, «Hazakah: Land Market Practices in Ottoman Thessaloniki»,
αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην ηεο International Association of Jewish Lawyers and Jurists, Θεζζαινλίθε 2528/06/1998. Γεκνζηεχηεθε ζηε λνκηθή επηζεψξεζε Justice, Spring 1999, ζ. 35-37.
42
Γηα ηηο κεηά ην 1500 απνγξαθέο βι. Φ. Π. Κνηδαγεψξγεο, Όςεηο πξψηκεο λεσηεξηθφηεηαο, ζ. 446 θ.εμ.
43
Ωζηφζν, ζην θαηάζηηρν ηνπ 1500 θαηαγξάθηεθε ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά.
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Σα αιιεινζπλδεφκελα απηά ζηνηρεία (ιίγνο πιεζπζκφο, ζπξξίθλσζή ηνπ, απνπζία
ηεκέλνπο θαη Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ, πηζαλή ζέζε θνληά ζηνλ Άγην Μελά θαη άξα
ζηελ ΣΣ) νδεγνχλ ζηελ ηαχηηζε ηεο πεξηνρήο ΣΣ κε ηε ζπλνηθία Γηάλλε Μαπξνθάιε 44.
Αιιά ε ηαχηηζε απηή, αθφκε θαη αλ κπνξνχζε λα απνδεηρζεί κε κεγαιχηεξε
αζθάιεηα, απέρεη πνιχ απφ ηνπ λα είλαη πιήξεο. Όρη κφλνλ δηφηη ηνπσλχκην ή φλνκα
Γηάλλεο Μαπξνθάιε δελ απαληά ζε θακία άιιε πεγή45, αιιά θαη δηφηη δελ έρνπκε
απάληεζε ζην θχξην εξψηεκα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Γηα πνηφ ιφγν δελ
νηθνδνκήζεθαλ ηεκέλε ζηε ζπλνηθία ηνπ Γηάλλε Μαπξνθάιε θαη γηα πνηφ ιφγν απηή
ήηαλ αξαηνθαηνηθεκέλε;
Σν εξψηεκα ινηπφλ επαλέξρεηαη κε άιιε κνξθή: πνηά βπδαληηλή γεηηνλία ήηαλ ε
ζπλνηθία πνπ ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 15νπ αηψλα νλνκαδφηαλ ηνπ Γηάλλε Μαπξνθάιε;
Η ζσλοηθία ηοσ Αγίοσ Μελά θαη ο θόρος ηοσ Σηασρίοσ
Σελ απάληεζε καο δίλεη εκκέζσο έγγξαθν ηνπ 1314, κε ην νπνίν ν Ησάλλεο
Καξαβάο θιεξνδφηεζε αθίλεηά ηνπ πνπ βξίζθνληαλ ζηε γεηηνλία ηνπ Αγίνπ Μελά. Οη
ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο είλαη νη εμήο:
(1) Ο Καξαβάο θαηείρε «[...] ἐλ ηῇ αὐηῇ γεηηνλίᾳ [δει. ηνπ Αγίνπ Μελά] θἀλ ηῷ
θόξῳ ηνῦ Σηαπξίνπ ἐλ ἐπηθνίλῳ αὐιῇ κεηὰ ηῶλ δηθαίσλ ηῆο ζεβαζκίαο ζενκεηνξηθῆο
κνλῆο ηῆο Πεξηβιέπηνπ ἕηεξνλ νἴθεκα ρακαίγε(σλ) θνπβνύθιεηνλ κεηὰ πξνζηώνπ»46.
(2) Ο Καξαβάο θιεξνδόηεζε «πξὸο ηὴλ ζεβαζκίαλ ζενκεηνξηθὴλ κνλὴλ ηῆο Πεξηβιέπηνπ, ηὸ εἰο ηὸλ θόξνλ ηνῦ Σηαπξίνπ θνπβνύθιεηνλ νἴθεκά κνπ […]».47
Άξα ηα αθίλεηα ηνπ δσξεηή: (α) βξίζθνληαλ ζηε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Μελά, (β)
ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηνπνζεζία «θφξνο» (forum) ηνπ ηαπξίνπ, (γ) ζπλφξεπαλ κε αθίλεηα
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Δ. Υεθίκνγινπ, Θεζζαινλίθε: Τνπξθνθξαηία θαη Μεζνπόιεκνο. Κείκελα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ
ηνπνγξαθία ηεο πόιεο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 63-71.
45
ην θαηάζηηρν ηνπ 1500 απαληνχλ ν Μηράιεο Κάιε, ν Υξηζηφδνπινο Κάιε (ζπλνηθία Αγίαο Πειαγίαο)
θαη ν Μηράιεο Κάιε ζηελ Αρεηξνπνίεην. Θα κπνξνχζακε, δειαδή, λα ζπλδέζνπκε ην ππαξθηφ πξνζσλχκην
Κάιε κε ην θπζηνγλσκηθφ Μαχξνο (θαη’ αλαινγία ηνπ επίζεο ππαξθηνχ ζην θαηάζηηρν πξνζσλχκην
Μαπξνγηάλλε). Αιιά αθφκε θαη αλ έηζη εληνπηδφηαλ ην πξφζσπν, ην εξψηεκα ζα παξέκελε. Γηφηη είλαη
πξάγκαηη πεξίεξγν, φπσο παξαηεξεί ν Lowry (φ.π.), φηη ε ζπλνηθία απηή είλαη ε κφλε πνπ νλνκαηνδνηήζεθε
απφ έλα πξφζσπν θαη φρη απφ εθθιεζία ή κνλαζηήξη ή ηέκελνο. Δλαιιαθηηθή αιιά αζζελή εξκελεία
απνηειεί ην φλνκα Mauro Cali. Πξφζσπν κε ην φλνκα απηφ αλήθε ζην ηάγκα ησλ Φξαγθηζθαλψλ θαη ήηαλ
επίζθνπνο Μάιηαο ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα θαη επίζθνπνο ηθειίαο ζηηο αξρέο ηνπ 15 νπ. Όκσο, πέξα απφ
εηθαζίεο, δελ κπνξνχκε λα ηνλ ζπλδέζνπκε κε ηε Θεζζαινλίθε. Ζ κεηέπεηηα χπαξμε ζπλνηθίαο ηεο Μάιηαο
ζηε Θεζζαινλίθε, ζηα δπηηθά ηνπ Αγίνπ Μελά, δελ θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηνλ επίζθνπν Mauro Cali θαη
ε γνεηεπηηθή γεσγξαθηθή γεηηλίαζε ησλ νλνκάησλ (Mauro Cali επίζθνπνο Μάιηαο, Μαπξνθάιεο θαη
ζπλνηθία ηεο Μάιηαο) θαίλεηαη πξνο ην παξφλ φηη είλαη ζχκπησζε.
46
Actes de Chilandar, I. Des origines à 1319, Édition diplomatique par Mirjana Zivojinovic – Vassiliki
Kravari – Christophe Giros, Paris 1998, ζ. 216.
47
Απηφζη, ζ. 219, Κνπβνύθιεηνλ: κε ηξνχιν. Σν 1937 ζε θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηε ζπκβνιή ησλ
νδψλ Σζηκηζθή θαη Βεληδέινπ αλαζθάθεθε κεζαησληθφ ζνισηφ θηίζκα (Μαθεδνλία, 25/04/1937, ζ. 2).
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ηεο κνλήο Πεξηβιέπηνπ48, (δ) ζηελ νπνία ν δσξεηήο θιεξνδφηεζε έλα νίθεκα κε ηξνχιν,
πνπ βξηζθφηαλ επίζεο ζην «θφξν ηνπ ηαπξίνπ».
Αζθαιέο ζπκπέξαζκα απφ ηηο παξαπάλσ θξάζεηο είλαη φηη ζηε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ
Μελά βξηζθφηαλ κία αγνξά (forum), ε νπνία νλνκαδφηαλ ηνπ ηαπξίνπ49. Πηζαλψο ε
νλνκαζία λα πξνεξρφηαλ απφ ην ζρήκα ηεο (ζηαπξφζρεκε, δειαδή εθηεηλφκελε ζηε
ζπκβνιή δχν δξφκσλ). ηελ αγνξά ηνπ ηαπξίνπ ππήξραλ αθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηε
Μνλή Πεξηβιέπηνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε κνλή απηή βξηζθφηαλ
θνληά ζηνλ Άγην Μελά, αιιά θαη ρσξίο απηφ λα απνθιείεηαη. Ζ ζέζε ηεο κνλήο
Πεξηβιέπηνπ δελ είλαη γλσζηή θαη νη ζρεηηθέο ηαπηίζεηο πνπ επηρεηξήζεθαλ δελ
ζεκειηψλνληαη50. Με δεδνκέλν φηη ε κνλαδηθή ηνπνγξαθηθή αλαθνξά ζην κνλαζηήξη
48

Γηα ηε ζενκεηνξηθή Μνλή Πεξηβιέπηνπ βι. R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres
byzantins, Paris 1975, ζ. 386-388. Ζ νλνκαζία Παλαγία ηεο Πεξηβιέπηνπ απαληά ζε λανχο ή κνλέο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Βέξνηαο, ηεο Ορξίδαο, ηνπ Μπζηξά, ηεο Υαιθίδαο θαη ηεο Κχπξνπ. Σελ παξνπζία
κνλήο ηεο Θενηφθνπ ηεο Πεξηβιέπηνπ ζηε Θεζζαινλίθε πιεξνθνξνχκαζηε γηα πξψηε θνξά απφ ην
πξναλαθεξζέλ έγγξαθν. Απφ ζεκείσζε ζε θψδηθα ηεο Μφζραο, κε άγλσζηε ρξνλνινγία, πιεξνθνξνχκαζηε
φηη θάπνηνο κνλαρφο Μαηζαίνο, ζπγγξαθέαο κειεηψλ, ρξεκάηηζε «καζεηήο ηνπ ζαπκαζηνύ εθείλνπ θπξ
Ιζαάθ», ζηε κνλή ηνπ νπνίνπ θαη πέζαλε. Αλάινγε ζεκείσζε ππάξρεη θαη ζε θψδηθα ηνπ Μνλάρνπ. Ο
αλσηέξσ Μαηζαίνο είλαη κάιινλ ην ίδην πξφζσπν κε ην λνκνκαζή Μαηζαίν Βιάζηαξη, ν νπνίνο έδξαζε ζηα
κέζα ηνπ 14νπ αηψλα. Ο εγνχκελνο ηεο κνλήο ηνπ, ν θπξ Ηζαάθ, ίδξπζε ηε κνλή ηεο Θενηφθνπ ηεο
Πεξηβιέπηνπ, «ἐλ κέζῃ ηῇ πεξηθαλῇ πόιεη Θεζζαινλίθε». Δίλαη ίζσο ην ίδην πξφζσπν κε ηνλ κεηξνπνιίηε
Θεζζαινλίθεο Ηάθσβν (ηέιε 13 νπ αηψλα-αξρέο 14νπ αη.), ν νπνίνο κεηά απφ ηε κεηξνπνιηηηθή ζεηεία ηνπ
έγηλε κνλαρφο. Ζ κνλή ηεο Θενηφθνπ Πεξηβιέπηνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε πεγέο ρξνλνινγεκέλεο ζηα
1395, 1401 θαη 1405. Απφ ην έγγξαθν ηνπ 1395 πιεξνθνξνχκαζηε φηη είρε δηέλεμε κε ηε κνλή Αθαπλίνπ γηα
έλαλ κχιν. Απφ ην έγγξαθν ηνπ 1401 πξνθχπηεη φηη «πξν ρξφλσλ» νη κνλαρνί ηεο Πεξηβιέπηνπ είραλ
πνπιήζεη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ κεηξνπνιίηε, αλαπαιινηξίσην θηήκα ηεο κνλήο ζε δεκφζην αμησκαηνχρν, ν
νπνίνο αξγφηεξα έγηλε κνλαρφο. Σν 1405 ε κνλή Πεξηβιέπηνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ πεξηεγεηή Ηγλάηην ηνπ
κνιέλζθ (σο «ηνπ Ηζαάθ»), έλδεημε φηη ήηαλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηεο πφιεο. Έθηνηε δελ απαληά ζηηο
πεγέο.
49
ηαπξίνλ = ζηαπξίδηνλ, κηθξφο ζηαπξφο. «Ἐπνίεζελ ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαηὰ ζηαπξίνπ»: λα κνηάδεη κε ζηαπξφ
(Δ. Α. Sophocles, Α Glossary of Later and Byzantine Greek, London 1860, ζ. 517). Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
ηαπξίνπ δείρλεη φηη ε αγνξά απηή δελ πξέπεη λα είρε ζρέζε κε ηνλ αλαθεξφκελν απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν
Θεζζαινλίθεο πκέσλ (ý1429) «θφξν» (άλεπ εηέξνπ πξνζδηνξηζκνχ), ζηνλ νπνίν γηλφηαλ ηελ 1ε
Απγνχζηνπ «ἡ ζπλήζεο ιηηαλεία ζπλαγνκέλσλ ηῶλ ἁγίσλ εἰθόλσλ ἐλ ηῇ Ἁγίᾳ Σνθίᾳ, θἀθεῖζελ ηνῦ ἀξρηεξέσο
ἀξρνκέλνπ ηῆο ιηηαλείαο» (Η. Μ. Φνπληνχιεο, «Μαξηπξίαη ηνπ Θεζζαινλίθεο πκεψλ πεξί ησλ λαψλ ηεο
Θεζζαινλίθεο», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο Θενινγηθήο ρνιήο ΑΠΘ 22 (1977), ζ. 177.
50
Γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Μνλήο Πεξηβιέπηνπ έρνπλ πξνηαζεί ηα εμήο (βι. θπξίσο Γ. Θενραξίδεο «Ο
Μαηζαίνο Βιάζηαξηο θαη ε Μνλή ηνπ θπξ Ηζαάθ ελ Θεζζαινλίθε», Byzantion 40 (1970), ζ. 437-459 . Β.
Γεκεηξηάδεο, Τνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο, ζ. 36-37, 42-43, 357): (α) Ζ ηαχηηζε κε ηνλ Άγην
Παληειεήκνλα: ε άπνςε απηή ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ αθνπζηηθή νκνηφηεηα ηνπ νλφκαηνο Ηζαάθ
πξνο ηελ νλνκαζία Ηζααθηγηέ, κε ηελ νπνία ήηαλ γλσζηφ ην ηέκελνο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε κνλή ηνπ Αγίνπ
Παληειεήκνλα, αιιά αληηθάζθεη κε φια ηα άιια δεδνκέλα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ. Ζ θπξηφηεξε έλζηαζε
είλαη φηη θαηά ηνλ 18ν αηψλα ε ηνπηθή παξάδνζε ζεσξνχζε φηη πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή ζε ηέκελνο, ην θηίξην
ήηαλ ν αθηεξσκέλνο ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα λαφο (Μαξηπξία ηνπ Pococke, 1740, βι. Α. Γξεγνξίνπ – Δ.
Υεθίκνγινπ, Η Θεζζαινλίθε ησλ πεξηεγεηώλ, 1430-1930, Θεζζαινλίθε/Αζήλα 2008, ζ. 66-67). Γελ είλαη
ζπλεπψο νξζή ε άπνςε φηη ε νλνκαζία απηή είλαη ζχγρξνλε (πξβι. E. Kourkoutidou-Nikolaidou – A. Σourta,
Wandering in Byzantine Thessaloniki, Athens 1997, ζ. 45). (β) Ζ ηαπηνπνίεζε κε ην ηέκελνο Κνηδά Καζίκ
Παζά: ε άπνςε ζηεξίδεηαη ζηελ ελαιιαθηηθή αλάγλσζε κηαο ιέμεο απφ ην θνξνινγηθφ θαηάζηηρν ηνπ έηνπο
1478. Σν ηέκελνο Κνηδά Καζίκ Παζά βξηζθφηαλ ζε κηα ζπλνηθία, ηελ νπνία ν εθδφηεο ηνπ θαηάζηηρνπ
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απηφ ζπλδέεηαη κε ηα γεσγξαθηθά ζεκεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Άγηνο Μελάο, θφξνο
ηαπξίνπ), ε ζέζε ηεο κνλήο ζηε γεηηνλία ηνπ Αγίνπ Μελά είλαη πηζαλφηεξε απφ
νπνηαδήπνηε άιιε. Γηα ην πνχ βξηζθφηαλ ε γεηηνλία απηή δελ έρνπκε ζνβαξφ ιφγν λα
ακθηβάιινπκε. Αλ θαη δελ είλαη απηνλφεηε ε ηαχηηζε ηεο κεηαβπδαληηλήο βαζηιηθήο ηνπ
Αγίνπ Μελά κε ηνλ νκψλπκν βπδαληηλφ λαφ51, πξνζψξαο δελ έρεη ακθηζβεηεζεί.
πλεπψο, ζηε ζπλνηθία γχξσ απφ ηνλ Άγην Μελά ππήξρε έλαο ζρεηηθψο αλνηθηφο
ρψξνο, (ε αγνξά ηνπ ηαπξίνπ) θαη πηζαλψο έλα κνλαζηήξη, γηα ην νπνίν ηειεπηαία θνξά
γίλεηαη ιφγνο ην 1405. Έλαο ηφπνο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζε λα είλαη ν
δεηνχκελνο ηφπνο ηεο Σαικνχδ Σνξά.
Η «απρόζβιεηε» περηοτή
Απνκέλεη βέβαηα λα εμεγεζεί γηα πνην ιφγν ν «θφξνο» θαη ην κνλαζηήξη -αθφκε θαη
αλ πξάγκαηη βξίζθνληαλ εθεί πνπ νδεγνχκαζηε επαγσγηθψο λα ηα ηνπνζεηήζνπκε- δελ
είραλ ηελ ηχρε ησλ ινηπψλ ηφπσλ θαη σξαίσλ θηηζκάησλ ηεο Θεζζαινλίθεο, δειαδή δελ
εγθαηαζηάζεθαλ εθεί Μνπζνπικάλνη, εθ γελεηήο ή πξνζήιπηνη. Όηη ε πεξηνρή έκεηλε
δίρσο Μνπζνπικάλνπο πξνθχπηεη φρη κφλνλ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα απνπζία ηεκέλνπο
αιιά θαη απφ έλα άιιν ζηνηρείν: ν παξαθείκελνο λαφο ηνπ Αγίνπ Μελά, κε ηε κεγάιε
πεξηβάιινπζα έθηαζε, ππήξμε ην κνλαδηθφ ίδξπκα ηεο δπηηθήο intra muros
Θεζζαινλίθεο52 πνπ παξέκεηλε ζε ρξηζηηαληθά ρέξηα κεηά ηελ άισζε ηνπ 143053.
Απέλαληη ζην εξψηεκα απηφ έρνπκε κφλνλ έλα δεδνκέλν, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο
ησλ γεηηνληθψλ πξνο ηελ ΣΣ νηθνπέδσλ θαη εηδηθψο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαλ πξνο βνξξά
(ζπλεπψο είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε γεηηνλία ηνπ Αγίνπ Μελά).
Πξφθεηηαη γηα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 4, 5, 41, 42 θαη 45 ηεο ππξηθαχζηνπ. Όια ηα
νηθφπεδα ησλ νηθνδνκηθψλ απηψλ ηεηξαγψλσλ (πιελ εθείλνπ ηεο ζπλαγσγήο Αζθελάδη)
Lowry απέδσζε σο Ayo Dimitri (Άγηνο Γεκήηξηνο), ελψ o Γεκεηξηάδεο σο Ayo Sayâkia (Άγηνο Ηζαάθ).
Πξνυπφζεζε λα ηαπηηζηεί ην ελ ιφγσ ηέκελνο κε ηε κνλή Πεξηβιέπηνπ είλαη λα βξηζθφηαλ ζηε «ζπλνηθία ηνπ
Αγίνπ Ηζαάθ». Ζ πξφηαζε δελ είλαη πεηζηηθή γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη αλ ε αλάγλσζε απηή γηλφηαλ
δεθηή, δελ ζα ππήξρε ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 1478 ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηζρπξηζκφο πνπ δελ κπνξεί
λα γίλεη δεθηφο, αθελφο δηφηη ν κεγάινο απηφο λαφο δελ είρε γίλεη αθφκε ηέκελνο (κεηαηξάπεθε ην 1492)
αιιά θαη δηφηη εκθαλίδεηαη ζηηο επφκελεο απνγξαθέο. Γεχηεξν, δηφηη ε αληηπαξαβνιή ησλ νλνκάησλ ησλ
Υξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηεο επίκαρεο ζπλνηθίαο Ayo Dimitri ή Ayo Sayâkia ηνπ 1478 κε ηα νλφκαηα ησλ
Υξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ην έηνο 1500 δελ αθήλεη ακθηβνιία φηη πξφθεηηαη
γηα ηελ ίδηα ζπλνηθία: πέληε απφ ηα 56 πξφζσπα πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζηελ επίκαρε ζπλνηθία ην έηνο 1478
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαηά ην έηνο 1500 (Δ.
Υεθίκνγινπ, «Ζ ηχρε ησλ θαηνίθσλ ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ κεηά ην 1478. Απφπεηξα
ρξνλνιφγεζεο ηνπ ''Καλνπλακέ ησλ αξρψλ ηνπ 16νπ αηψλα'' βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ», Θεζζαινληθέσλ
Πόιηο 11 (επηέκβξηνο 2003), ζ. 99-108). Δπηθνπξηθψο, ζεκεηψλεηαη φηη ζπλνηθία Αγίνπ Ηζαάθ δελ απαληά
ζε θακία άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε πεγή, ελψ ν H. Lowry δελ έρεη ακθηβνιία γηα ηελ αλάγλσζή
ηνπ (φπσο είρε ηελ θαινζχλε λα κνπ επηβεβαηψζεη).
51
Δηδήζεηο γηα ην λαφ ηνπ Αγίνπ Μελά ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ηελ άισζε έρνπκε απφ ην S. Kugeas,
Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessaloniki aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts,
Byzantinische Zeitschrift 23 (1919), ζ. 143-163. Ζ ζπλνηθία ηνπ αλαθέξεηαη θαη ζην πξψην γλσζηφ
θαηάζηηρν κεηά ηελ άισζε, ηνπ 1478 (H. W. Lowry, Portrait of a City).
52
Ζ πξνθάηνρνο ηεο νδνχ Βεληδέινπ ρψξηδε ηελ πεξηηείρηζηε Θεζζαινλίθε ζε δχν ίζα πεξίπνπ ηκήκαηα.
53
Παξαηήξεζε ηνπ Janin, Les églises, ζ. 397.
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αλήθαλ ζε ηζιακηθά βαθνχθηα. Σα θπξηφηεξα απφ απηά ήηαλ ηα εμήο54 (ζηε δεχηεξε
ζηήιε, ν ρξφλνο πνπ έδεζε ν αληίζηνηρνο αθηεξσηήο):
Α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Βαθούθη
Sultan Bayezid
Gazi Ahmed Bey
Yakub Paşa
Koca Mustafa Paşa
Koca Kasım Paşa
Haraccı Kemal
Numan Paşa
Receb Celebi
Hoca Durmuş
Kâtib Mehmed

Χρόλος ποσ έδεζε ο αληίζηοητος αθηερφηής
1481-1512
15νο αηψλαο
1511 ίδξπζε ηαπηψλπκνπ ηεκέλνπο
Πέζαλε ην 1512
Γηνηθεηήο ηεο Θεζζαινλίθεο ca. 1520-1530
15νο αηψλαο
18νο αηψλαο
Άγλσζηνο
Άγλσζηνο
Άγλσζηνο

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, απφ ηνπο επηά ηδξπηέο βαθνπθίσλ ησλ
νπνίσλ γλσξίδνπκε βηνγξαθηθά ζηνηρεία, νη έμη έδεζαλ κέρξη θαη ηελ επνρή ηεο έιεπζεο
ησλ Δβξαίσλ πξνζθχγσλ. Οη αθηεξσηέο απηνί ίδξπζαλ ηα βαθνχθηα ζηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπο. Υσξίο λα απνθιείεηαη, σο εμαίξεζε, ε απφθηεζε ελφο νηθνπέδνπ απφ θάπνην
βαθνχθη ζε λεφηεξνπο ρξφλνπο, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ηα ελ ιφγσ πξφζσπα ή ηα
βαθνχθηα ηνπο θαηείραλ ήδε ην ρψξν βνξείσο ηεο ΣΣ έσο ηηο αξρέο ηνπ 16 νπ αηψλα.
Όηαλ, δειαδή, νη εμ Ηζπαλίαο Δβξαίνη ήξζαλ ζηε Θεζζαινλίθε, ηα ελ ιφγσ νηθφπεδα φρη
κφλνλ αλήθαλ ζε δηαθφξνπο αμησκαηνχρνπο, αιιά εθφζνλ είραλ γίλεη βαθνπθηθά ήηαλ
θαη αλαπαιινηξίσηα. Άξα, δελ θαίλνληαη λα ήηαλ θαηάιιεια γηα ηε καδηθή εγθαηάζηαζε
ησλ εβξατθψλ ζπζζσκαηψζεσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ ηνπο 55 θαη ηελ αληίζηνηρε
ππθλνθαηνίθεζε.
Έηζη, έρνπκε κία πεξηνρή -ππνζέηνπκε ηελ παιαηά αγνξά ηνπ ηαπξίνπ, ηελ παιαηά
κνλή ηεο Πεξηβιέπηνπ, αιιά θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μελά- φρη κφλνλ
«απξφζβιεηε» απφ ηε κνπζνπικαληθή παξνπζία, αιιά θαη «νξηνζεηεκέλε» πξνο βνξξά
απφ ηζιακηθά βαθνχθηα. Σα εξσηήκαηα γηαηί ν ηφπνο δελ θαηαιήθζεθε απφ
κνπζνπικαληθή ζπλνηθία θαη πνηφο ήηαλ ν Μαπξνθάιεο έρνπλ θνηλή απάληεζε. Ό,ηη θαη
αλ ππάξρεη πίζσ απφ απηφ ην ηειεπηαίν φλνκα είλαη ε αηηία πνπ ν ηφπνο έκεηλε
«απξφζβιεηνο», ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1478. Σαπηνρξφλσο, ε επηθξάηεζε ηνπ νλφκαηνο
απηνχ δείρλεη φηη ε κνλή ηεο Πεξηβιέπηνπ φρη κφλνλ είρε δηαιπζεί, αιιά θαη δελ είρε
αθήζεη νλνκαηνινγηθφ ίρλνο.

54

E. Hekimoglou, «Some Notes on the Muslim Vakifs in Ottoman Thessaloniki (Selânik)», Defterology.
Festschrift in Honor of Heath Lowry; Journal of Turkish Studies no. 40 (Dec. 2013), ed. Y. C. Kafadar – G.
A. Tekin, ζ. 151-168.
55
Γελ ππάξρνπλ θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε βαθνπθηθψλ δηθαησκάησλ ζηα νηθφπεδα ηεο ΣΣ
θαη ησλ ζπλαγσγψλ πνπ εληνπίζζεθαλ.
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Η ζεκαζία ηες περηοτής γηα ηελ άκσλα ηοσ ιηκέλα
Ζ ΣΣ απείρε απφ ην ζαιάζζην ηείρνο πεξίπνπ 250 κέηξα. ε κηθξή απφζηαζε
βξηζθφηαλ ε πχιε πνπ νδεγνχζε ζην ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπξφθεηην, δειαδή, γηα
πεξηνρή πνπ είρε ζεκαζία γηα ηελ άκπλα ηεο πφιεο θαη εηδηθψο ηνπ ιηκέλα.
χκθσλα κε ηηο απεηθνλίζεηο ηεο πφιεο ζηα παιαηφηεξα ραξαθηηθά, έμσ απφ ην
ζαιάζζην ηείρνο απισλφηαλ κηα ζηελή ακκψδεο ισξίδα. Σν πιάηνο ηεο δελ ήηαλ ίδην ζε
φιν ην κήθνο ηνπ ηείρνπο. Όπσο θαίλεηαη ζε ραξαθηηθά ηνπ 17νπ αηψλα (εηθ. 16), ε
ισξίδα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε δπηηθά απφ ην ιηκέλα -φπνπ ην ηείρνο αθνπκπνχζε ηε
ζάιαζζα- θαη πιαηχηεξε ζηα αλαηνιηθά ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ήηαλ δπλαηφ ζηε
δηάξθεηα ηεο λχρηαο έλα κηθξφ ζθάθνο λα απνβηβάζεη κηα νιηγάξηζκε νκάδα πεδψλ ζηελ
ακκψδε ισξίδα. Απφ εθεί ε νκάδα κπνξνχζε λα πεξάζεη ζην ιηκέλα θαη λα ελεξγήζεη
δνιηνθζνξέο ζε πινία. ε κία αλαθνξά απφ ηελ πεξίνδν ηεο ελεηνθξαηίαο, επηζεκαίλεηαη
φηη νη Σνχξθνη κπήθαλ ζην «καλδξάθη» θαη άξπαμαλ κία γαιέξα 56, ελψ πξνεγνπκέλσο ν
ζπληάθηεο είρε πξνεηδνπνηήζεη φηη «από ην κέξνο ηεο Azarina ηα πινία δηαηξέρνπλ
θίλδπλν»57. Σν καλδξάθη ήηαλ ν ιηκέλαο (νλνκαδφηαλ έηζη απφ ην ηεηξάγσλν ζρήκα
ηνπ), ελψ ε Azarina58 δελ έρεη ηαπηνπνηεζεί, πηζαλψο φκσο βξηζθφηαλ απφ ηελ πιεπξά
πνπ ε ακκψδεο ισξίδα ήηαλ πιαηχηεξε, δηφηη εθεί εληνπίδεηαη ν θίλδπλνο εηζφδνπ
δνιηνθζνξέσλ. Έηζη, ν έιεγρνο απφ ηα ηείρε ζην χςνο ηεο επίκαρεο ζπλνηθίαο
απνηεινχζε φξν αζθαιείαο γηα ην ιηκέλα. Γλσξίδνπκε άιισζηε ζεηηθά φηη ζηελ πεξίνδν
ηεο ελεηνθξαηίαο νη ζηξαηηψηεο θαηνηθνχζαλ ζηα παξαηείρηα κνλαζηήξηα59, πηζαλφλ γηα
ιφγνπο αζθαιείαο. Γηθαηνινγείηαη έηζη ε εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ ηνπηθφ
πιεζπζκφ ή ηνπο κνλαρνχο ησλ κνλαζηεξηψλ.
Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κεηά ηελ άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο,
δεδνκέλνπ φηη ζην χςνο ηεο ζεκεξηλήο πιαηείαο Διεπζεξίαο -δειαδή ζηελ επίκαρε
πεξηνρή- βξηζθφηαλ ην Σνπραλέ (ππξνβνινζηάζην)60. Βελεηηθή πεγή ηνπ έηνπο 1507
ζεκεηψλεη φηη -εθηφο απφ πθάζκαηα- νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο «fano ancora

56

Κ. Μέξηδηνο, Μλεκεία Μαθεδνληθήο Ιζηνξίαο, ζ. 82.
Απηφζη, ζ. 75.
58
Κακία απφ ηηο εηπκνινγήζεηο πνπ παξαζέησ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. (α) Πηζαλή εηπκνινγία απφ ηελ
ηηαιηθή Azza: ηζεθνχξη, Azzare: αξπάδσ, θξαηψ κε ηα δφληηα κνπ. Θα κπνξνχζε λα είλαη είδνο εκπνδίνπ γηα
λα απνηξέπεη ηελ είζνδν ζην ιηκέλα. (β) Πηζαλή εηπκνινγία απφ ηελ ειιεληθή Άδσ, άδνκαη: πγξαίλσ,
πγξαίλνκαη. Μνπ θαίλεηαη φκσο ππεξβνιηθφ λα εθθξάδνληαλ κε ηνλ φξν απηφλ ζηνλ 15ν αηψλα γηα ηνπο
βάιηνπο πνπ ππήξραλ απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιηκέλα. (γ) Πηζαλή εηπκνινγία απφ ηελ ηνπξθηθή Αδαξίλα
αληί ηνπ νξζνχ Αδαπίλα, απφ ην azab: εξγάηεο ηνπ λαππεγείνπ. Οη παξαθζνξέο ησλ ηνπηθψλ νλνκάησλ θαη
ηνπσλπκίσλ είλαη ζπρλέο ζηηο βελεηηθέο αλαθνξέο. Ο φξνο Αδάπνη κλεκνλεχεηαη ζε παιαηφηεξα βπδαληηλά
θείκελα θαη αλαθέξεηαη ζε Μνπζνπικάλνπο κηζζνθφξνπο. Γελ γλσξίδνπκε πνχ βξηζθφηαλ ην λαππεγείν ηεο
Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ελεηνθξαηίαο, ινγηθφ φκσο ζα ήηαλ λα βξηζθφηαλ κέζα ζην ιηκάλη ή
δίπια ζε απηφ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
59
Κ. Μέξηδηνο, φ.π., ζ. 77.
60
Γηα ηελ πεξηνρή θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βι. Δ. Υεθίκνγινπ, Τα Μπζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζ.
137-174. Σνλ 16ν θαη ηνλ 17ν αηψλα ην παξαιηαθφ ηείρνο ηεο πφιεο θπιαζζφηαλ απφ 24 πχξγνπο (Η. Κ.
Βαζδξαβέιιεο (επηκ.), Ιζηνξηθά αξρεία Μαθεδνλίαο, Α΄ Αξρείνλ Θεζζαινλίθεο 1695-1912, Θεζζαινλίθε
1952, ζ. 1.
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artellarie» (θαηαζθεπάδνπλ αθφκε θαη ππξνβνιηθφ)61, είδεζε πνπ ζπλδέεη άκεζα ηελ
εβξατθή ζπλνηθία κε ην Σνπραλέ.
Τπάξρεη φκσο θαη κία άιιε ελδηαθέξνπζα είδεζε. Σν 1500 ν ζνπιηάλνο Βαγηαδήη
(β. 1481-1512) βξηζθφηαλ ζηε Θεζζαινλίθε, πξνεηνηκαδφκελνο γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ
θαηά ηεο Πεινπνλλήζνπ. Γλσξίδνπκε φηη λαππήγεζε πινία γηα ην ζηφιν ηνπ ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ην ίδην έθαλε θαη ζηε Θεζζαινλίθε.
Γλσξίδνπκε φηη ην 1499 ππήξρε ζηε Θεζζαινλίθε νκάδα μπινπξγψλ θαη θαιαθαηψλ, ε
νπνία κεηαθηλήζεθε ππνρξεσηηθψο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε -ππφ ηελ απεηιή ζσκαηηθνχ
αθξσηεξηαζκνχ- γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ζηφινπ 400 πινίσλ62. Ζ
κεηαθίλεζε απηήο ηεο νκάδαο απνδεηθλχεη φηη πξνυπήξρε λαππεγηθή ηερλνγλσζία ζηε
Θεζζαινλίθε.
Ζ ππφζεζε εξγαζίαο πνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο έρεη σο
εμήο: ζηε Θεζζαινλίθε δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαζηήξην γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ζηφινπ.
ην ρψξν απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1490 νη
πξψηνη Δβξαίνη εμφξηζηνη πνπ επηδφζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ππξνβφισλ ή ππξνκαρηθψλ.
Έηζη κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη κηα αλαθνξά ρξνλνινγεκέλε ηελ επνρή εθείλε, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία νη Δβξαίνη ππνρξεψζεθαλ λα αξθεζηνχλ ζε ρακειά νηθήκαηα θαη λα κηινχλ
ρακειφθσλα, γηα λα κελ πξνθαινχλ ηελ ερζξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ δελ ηνπο
επηηξάπεθε λα νηθνδνκήζνπλ κφληκεο ζπλαγσγέο 63.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο: (α) έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ
ζπλαληήζακε ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα, νπφηε πιένλ είρε νηθνδνκεζεί ε ζρνιή ΣΣ, καδί
κε εξγαζηήξηα, θαη θαηαγξάθεηαη κεγάινο αξηζκφο θνηλνηηθψλ ζπζζσκαηψζεσλ κε ηηο
αληίζηνηρεο ζπλαγσγέο, (β) έξρνληαη, επίζεο, ζε αληίζεζε κε πεξηγξαθή ξαβίλνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο, ρξνλνινγεκέλε ζηα 1509, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηφπνο «δόζεθε
απνθιεηζηηθά ζηνπο Δβξαίνπο, πνπ είλαη νη θπξίαξρνί ηνπ»64, (γ) δείρλνπλ φηη νη πξψηνη
Δβξαίνη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαηνηθνχζαλ αλάκεζα ζε
κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ.
Αιιά φπσο έρνπκε ήδε ηνλίζεη, ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζπλαληνχκε αξγφηεξα ην
ζπγθξφηεκα ηεο ΣΣ θαη ηηο γεηηνληθέο ζπλαγσγέο, κε ηελ πςειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ,
δελ ππήξρε ηέκελνο. Άξα, είηε ν αξρηθφο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ Δβξαίσλ δελ ήηαλ
γχξσ απφ ηε κεηέπεηηα ΣΣ, είηε ν ηφπνο γχξσ απφ ηελ ΣΣ είρε ζηα ηέιε ηνπ 15 νπ αηψλα
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο θαη πάιη λα απνηειεί κνπζνπικαληθή ζπλνηθία.
Ζ πηζαλφηεξε ιχζε ζην πξφβιεκα, ε νπνία ζπλάδεη κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζή
καο, είλαη φηη ν δηαζέζηκνο ηφπνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξψησλ εθαηνληάδσλ
νηθνγελεηψλ, πνπ καξηπξνχληαη ζην θαηάζηηρν ηνπ 1500, ήηαλ έλα είδνο ζηξαηνπέδνπ.
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Δθεί ηνπο ηνπνζέηεζαλ νη νζσκαληθέο αξρέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο επείγνπζεο
ζηξαηησηηθέο αλάγθεο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Γη’ απηφ θαη ε θαηάζηαζε πνπ
πεξηγξάθεη ε αλαθνξά ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα είλαη κηα έθηαθηε, κία ζηξαηησηηθή
θαηάζηαζε, πνπ αληηζηνηρεί πιήξσο ζηε -γλσζηή απφ άιιε πεγή θαη πξναλαθεξζείζαππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε ησλ μπινπξγψλ κε απεηιή αθξσηεξηαζκνχ. χληνκα νη
πνιεκηθέο αλάγθεο έγηλαλ επηφηεξεο, θαη κέρξη ην 1509 επαθνινχζεζε ε θαλνληθή
εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ, κε ηηο άθζνλεο ζπλαγσγέο θαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία.
πλεπψο, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 15 νπ αηψλα θαη ην
έηνο 1509 παξαρσξήζεθε ηφπνο ζηνπο Δβξαίνπο γηα ηηο θνηλέο αλάγθεο ηνπο, θαη φρη
θπζηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηαζέλησλ, φπσο δείρλνπλ νη ξαβηληθέο askamot πνπ
εθδφζεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παιαηφηεξσλ κηζζσηψλ (hazakot)65.
Το ηζηορηθό πιαίζηο ηες δεκηοσργίας ηες ΤΤ
χκθσλα κε βελεηηθή πεγή, ην 1510 κηα κεγάιε ππξθαγηά θαηέθαπζε ην
παξαζαιάζζην ηκήκα ηεο πφιεο, καδί κε πνιιέο εβξατθέο ζπλνηθίεο: «Δἰο ηὰο 12 Μαΐνπ
ἐμεξξάγε κεγάιε ππξθατὰ εἰο Θεζζαινλίθελ ἀπὸ ηὸ κέξνο ηῆο ζαιάζζεο. Ἐθάεζαλ πεξὶ ηὰ
1.800 ζπίηηα ηῆο ἑβξατθῆο ζπλνηθίαο, ὡο θαὶ κεγίζηε πνζόηεο δηαθόξσλ πξαγκάησλ θαὶ
ἰδία ἑξηνύρσλ»66. Δίλαη ινγηθφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ππξθαγηά έζημε θαη ηελ πεξηνρή
ηελ νπνία κειεηνχκε.
ην θνινβφ θνξνινγηθφ θαηάζηηρν ηνπ ca. 150067 θαηαγξάθνληαη 822 εβξατθέο
νηθνγέλεηεο, αιιά πηζαλφλ λα ήηαλ πεξηζζφηεξεο δηφηη ην θαηάζηηρν δηαθφπηεηαη ζηελ
θαηαγξαθή ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο (πεξηιακβάλεη κία νιηγάξηζκε νκάδα εθ Γεξκαλίαο
(Alaman) θαη κία κεγάιε εμ Ηζπαλίαο. Μέρξη ην 1519 είρε επέιζεη νπζηψδεο αχμεζε ηνπ
εβξατθνχ πιεζπζκνχ, δηφηη ζην θνξνινγηθφ θαηάζηηρν ηνπ έηνπο εθείλνπ θαηαγξάθνληαη
3.143 νηθνγέλεηεο θαη 930 άγακνη Eβξαίνη68. πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ 1.800 ζπηηηψλ πνπ
αλαθέξεη ε βελεηηθή πεγή ηνπ 1510 είλαη ξεαιηζηηθφο θαη αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν
ηκήκα ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο.
Σν ζπγθξφηεκα ηεο ΣΣ νηθνδνκήζεθε κεηά ηελ ππξθαγηά, ζπλεπψο κέζα ζην
πιαίζην ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο ΣΣ πξνέθπςε κεηά
ηελ θαηαζηξνθή ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο κίαο θεληξηθήο ζρνιήο
πξέπεη λα απνδνζεί φρη κφλνλ κε ηε δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ, αιιά θπξίσο ζηελ
θαηαζηξνθή ησλ ζρνιψλ πνπ δηέζεηαλ σο ηφηε νη επί κέξνπο ζπζζσκαηψζεηο γηα λα
δηαηεξήζνπλ -ε θάζε κία- ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζήο ηνπο.
Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο. Σν 1530 ν
θαηαγεγξακκέλνο ζηα θνξνινγηθά θαηάζηηρα πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ 4.465
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νηθνγέλεηεο θαη 254 άγακνη, πεξίπνπ 22.500 ςπρέο, απφ ηηο νπνίεο ην 58% Δβξαίνη 69.
Ωζηφζν, ν αξηζκφο ησλ Δβξαίσλ παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε ην 1519.
πλεπψο, ε νηθνδφκεζε ηεο ΣΣ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλζήθεο πιεζπζκηαθήο κείσζεο,
ε νπνία ελ κέξεη κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ επηδεκία παλνχθιαο πνπ έπιεμε ην επξσπατθφ
ηκήκα ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο ζηελ πεξίνδν 1519-152370. Τπφ ζπλζήθεο κείσζεο ηνπ
πιεζπζκνχ, απνηέιεζε πξάμε ζσθξνζχλεο θαη αλάγθεο ε δεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο
ζρνιήο, αθνχ ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα θάζε ζπζζσκάησζε λα απνθαηαζηήζεη ηε δηθή
ηεο.
Σύλουε
ηα φζα πξνεγήζεθαλ, εληνπίζηεθε ε αθξηβήο ζέζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ΣΣ θαη
ε ζχλζεζή ηνπ, φπσο ήηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νχ αηψλα, θαη επηρεηξήζεθε ε αλαζχλζεζε ηεο
ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο. ηελ πεξίνδν ηεο ελεηνθξαηίαο, ζε έλα ηκήκα ηεο βπδαληηλήο
ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Μελά εγθαηαζηάζεθε ην ζηξαηησηηθφ λαππεγείν, φπνπ θαη
παξέκεηλε κεηά ηελ άισζε ηεο πφιεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε επηηφπηαο νκάδαο
μπινπξγψλ πνπ γλψξηδε ηελ ηέρλε θαηά ηα ηέιε ηνπ 15 νπ αηψλα. ηελ πεξηνρή ηνπ
λαππεγείνπ -θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ ηείρνπο θαη δίπια ζην ππξνβνινζηάζην
(Σνπραλέ)- εγθαηαζηάζεθαλ πξνζσξηλά νη πξψηεο εβξατθέο νκάδεο πνπ θαηέθπγαλ ζηε
Θεζζαινλίθε ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 15 νπ αηψλα, ππφ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο, δηφηη
εξγάδνληαλ ζηελ θαηαζθεπή ππξνκαρηθψλ ή ππξνβφισλ, ζχκθσλα κε ζαθείο καξηπξίεο.
ηα πξψηα δέθα ρξφληα ηνπ 16νπ αηψλα άξρηζε ε θαλνληθή εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ
πξνζθχγσλ, αιιά ζηα 1510 νη ζπλνηθίεο ηνπο θαηαζηξάθεθαλ απφ ππξθαγηά. Μεηά απφ
απηήλ ηελ ππξθαγηά δεκηνπξγήζεθε ε ζρνιή Σαικνχδ Σνξά, πηζαλψο δηφηη
θαηαζηξάθεθαλ νη επηκέξνπο ζρνιέο ησλ δηαθφξσλ ζπζζσκαηψζεσλ. ηε ζπλέρεηα,
φηαλ νη Δβξαίνη ηεο πφιεο αλέιαβαλ ηελ παξαγσγή ηεο ηζφραο, δίπια ζην ζρνιείν
δεκηνπξγήζεθε θαη θεληξηθφ εξγαζηήξην. Απηφο ήηαλ ν ππξήλαο ηεο ΣΣ, γχξσ απφ ηνλ
νπνίν νηθνδνκήζεθαλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα νη ζπλαγσγέο πέληε
ζπζζσκαηψζεσλ, ζε κηα πεξηνρή κε πνιχ πςειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα.

69

Απηφζη. Σελ ίδηα ρξνληά, ν πιεζπζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ 400.000 άηνκα, ηεο Γακαζθνχ
57.000, ηεο Πξνχζαο 35.000 (ή 42.000 θαηά ηνλ H. Lowry, Ottoman Bursa in Travel Accounts, Indiana
University 2003, ζ. 22-28), θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο ίζνο κε απηφλ ηεο Θεζζαινλίθεο (βι. S. A. Somel, The A
to Z of the Ottoman Empire, Plymouth 2010, ζ. 232.
70
Δμαηηίαο ηεο επηδεκίαο απηήο πέζαλε θαη ν ζνπιηάλνο ειίκ Α΄ (21/09/1520) θαζ’ νδφλ απφ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε πξνο ηελ Αδξηαλνχπνιε (βι. Nukhet Varlik, Disease and Empire: A History of Plague
Epidemics in the Early Modern Ottoman Empire, Chicago 2008 (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, The University of
Chicago), ζ. 72-77.

51

52

Ευάγγελος Χεκίμογλου

Evanghelos Hekimoglou
The Talmud Torah Group of Buildings in Thessaloniki; its Location,
Formation and Significance for the Historical Topography of the City
Summary
Talmud Torah in Thessaloniki was a large complex of buildings, which was created
in the 16th century and became a central element of the urban network and a point of
reference of the Jewish community of the city.
The whole complex was demolished after the fire of 1917. Gradually the memories
about it diminished because of the extermination of the Jewish population of
Thessaloniki. Consequently, younger authors fail even to locate the complex on a modern
map of the city.
Based on archive material the paper focuses on the exact location of Talmud Torah
and the formation of the whole complex. The conclusion is that Talmud Torah covered an
area larger than an acre and included seven synagogues, two schools, workshops and
other communal buildings.
In the second part of the paper the author raises the question of the name under which
the area of Talmud Torah was known in the late Byzantine times and identifies it with the
monastery of Theotokos Perivleptos. Last, the author explains why this area became
available for the Jewish immigrants from Iberian Peninsula in the early 16th century.-
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15. Dhaka, Bagladesh, 2013. Η πεξηνρή ηεο ΤΤ είρε 50% πςειόηεξε πιεζπζκηαθή
ππθλόηεηα από ηελ εηθνληδόκελε.

16. Φαξαθηηθό από ηελ έθδνζε Archipelagus turbatus, oder dess schönen GriechenLands, verwüstete und erödete Wasser-Felder, auf welchen zu sehen seyn, dess Egeischen
und anhängender Meeren, Insulen und angräntzender Länder, besonders auch dess
Peloponnesi θ.ιπ. Αugsburg 1686. (Αληίγξαθν από ην αξρείν Α. Γ. Παπατσάλλνπ).

Θεοδόζηρ Κςπιακίδηρ
Οι επιπηώζειρ ζηη δημόζια ςγιεινή από ηην πποζθςγοποίηζη ηων Κιπκαζίων
ηος Καςκάζος ηο 1864 ζηιρ νόηιερ ακηέρ ηηρ Μαύπηρ Θάλαζζαρ, μέζα από
ηιρ απσειακέρ πηγέρ ηος ιηαλικού και αγγλικού πποξενείος ηηρ Τπαπεζούνηαρ

Ειζαγωγή
Η ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζηνλ Καύθαζν πνπ δηήξθεζε γηα πάλσ από εθαηό ρξόληα
θεξύρηεθε επίζεκα από ηνλ Μεγάιν Γνύθα Μηραήι ζηηο 21 Μαΐνπ 1864, κε ηελ
θαηάιεςε ησλ Κηξθαζηαλώλ εδαθώλ από ηα ηζαξηθά ζηξαηεύκαηα. Ο πιεζπζκόο ηνπ
Καπθάζνπ κεηαθέξζεθε βίαηα κε λαπισκέλα πινία ζηα νζσκαληθά ιηκάληα, ζηηο
λνηηναλαηνιηθέο αθηέο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο θαζώο θαη ζηα Βαιθάληα1.
Η Οζσκαληθή Κπβέξλεζε πνπ επηζπκνύζε λα εληζρύζεη ηνλ κνπζνπικαληθό
πιεζπζκό ηεο, ν νπνίνο είρε ππνζηεί ζεκαληηθέο απώιεηεο ιόγσ ησλ ζπλερόκελσλ
πνιέκσλ, δέρηεθε λα ηνπο παξαρσξήζεη εδάθε ζηελ επηθξάηεηά ηεο πξνο εγθαηάζηαζε.
Οη αξρέο ζθόπεπαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο Κηξθάζηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα έξεκσλ
πεξηνρώλ, λα ηνπο πξνσζήζνπλ ζηνλ νζσκαληθό ζηξαηό θαζώο θαη λα ηνπο
ηνπνζεηήζνπλ σο αλάρσκα ζε θαηάιιειεο πεξηνρέο όπνπ ππήξραλ θπγόθεληξεο ηάζεηο.
Παξόηη νη Οζσκαληθέο Αξρέο δέρηεθαλ επραξίζησο ην θύκα απηώλ ησλ πξνζθύγσλ,
πνιινί εμ απηώλ θαηέιεμαλ ζηε δηαδξνκή από αζζέλεηεο θαη ηελ πείλα, ιόγσ ηνπ κε
νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ ππνδνρήο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο νμύηεηαο ηνπ θύκαηνο ησλ
εμόξηζησλ2.

1

İ. Köremezli, The Place of the Ottoman Empire in the Russo-Circassian War (1830-1864), (αλέθδνηε
κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζην παλεπηζηήκην Bilkent), Ankara 2004, ζ. 91-92. Βι. επίζεο θαη A. Üner Turgay,
«Circassian Immigration into the Ottoman Empire, 1856-1878», Islamic Studies Presented to Charles J.
Adams, ed. W. B. Hallaq – D. P. Little, Leiden 1991, ζ. 193-217. Γηα ηελ πξνζπάζεηα εθξσζηζκνύ θαη
εθρξηζηηαληζκνύ ηνπ Καπθάζνπ βι. ελδεηθηηθά Firouzeh Mostashari, On the Religious Frontier, Tsarist
Russia and Islam in the Caucasus, London-New York 2006. Οη κεηαλαζηεύζεηο απηέο ησλ Κηξθαζίσλ πξνο
ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, παξαηεξνύληαη ζε νιόθιεξν ην β΄ κηζό ηνπ 19 νπ αηώλα, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ξσζνηνπξθηθώλ πνιέκσλ. Σα θελά πνπ δεκηνπξγνύζαλ απηέο νη κεηαλαζηεύζεηο θαιύπηνληαλ από ηνπο
Ρώζνπο κε ρξηζηηαλνύο επνίθνπο, κεηαμύ απηώλ δε θαη ζεκαληηθνύ αξηζκνύ Διιήλσλ. Βι. ελδεηθηηθά
Άξηεκηο Ξαλζνπνύινπ-Κπξηαθνύ, «Μεηνηθεζίεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ πξνο ηηο ρώξεο ηνπ Καπθάζνπ
(1829-αξρέο 20νύ αη.)», Οη Έιιελεο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, επηκ. Ισ. Κ. Υαζηώηε,
Θεζζαινλίθε 1997, ζ. 92. Η ζπζηεκαηηθή εθδίσμε ησλ ξσζηθώλ ζηξαηεπκάησλ γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ
Καπθάζνπ από ηα κνπζνπικαληθά ζηνηρεία πεξηγξάθεηαη ζην F. Kazemzadeh, «Russian Penetration of the
Caucasus», Russian Imperialism from Ivan the Great to the Revolution, ed. T. Hunczak, New Brunswick NJ
1974, ζ. 239-263.
2
F. Dundar, Ittihat Terakki’nin Mu¨slu¨manlari Iskan Politikasi [Union and Progress Party’s Settlement
Policies towards Muslims], Κσλζηαληηλνύπνιε 2001, ζ. 130-134, αλαθέξεηαη ζην A. Kaya, «Political
Participation Strategies of the Circassian Diaspora in Turkey», Mediterranean Politics, 9/2 (2004), ζ. 221239. Βι. επίζεο G. Chochiev, Some Aspects of Social Adaptation of the North Caucasian Immigrants in the
Ottoman Empire in the Second Half of the XIXth Century (on the Immigrants’ Applications to Authorities), ζ.
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Παξόηη ην θαηλόκελν θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ δηήξθεζαλ γηα αξθεηά ρξόληα, ε παξνύζα
κειέηε επηθεληξώλεηαη ζηελ αθκή ηνπ, δειαδή ζην 1864 θαη ζηα ακέζσο επόκελα
ρξόληα. Οη αθξηβείο αξηζκνί απηήο ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο απνηεινύλ έλα δήηεκα γηα
ην νπνίν απαηηείηαη εμαληιεηηθή αλάιπζε θάηη πνπ εθηξέπεη ηε ζηνρνζεζία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο3. Δδώ εμεηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, νη
ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη νη επηδεκηθέο αζζέλεηεο πνπ εθδειώζεθαλ όρη κόλν αλάκεζα
ζηνπο εμόξηζηνπο Κηξθάζηνπο, αιιά θαη ζηνπο γεγελείο πιεζπζκνύο ηεο Σξαπεδνύληαο
θαη ηεο ακςνύληαο, όπνπ θαη θαηέιεγε ε πιεηνςεθία ησλ θαξαβηώλ. Παξόηη
ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαζέζηκε δπηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα, ε εηζήγεζε βαζίδεηαη ζηηο
αξρεηαθέο πεγέο ηνπ ηηαιηθνύ θαη αγγιηθνύ πξνμελείνπ ηεο Σξαπεδνύληαο4.
Οη επηδεκίεο ππήξμαλ έλα εμαηξεηηθά ζπρλό θαη ζπλάκα θαηαζηξνθηθό θαηλόκελν
ζηελ πόιε ηεο Σξαπεδνύληαο θαη ζηηο γύξσ πεξηνρέο. Δηδηθόηεξα, ζην δηάζηεκα ελόο
πεξίπνπ αηώλα (1796-1895) ε Σξαπεδνύληα δνθηκάζηεθε από αζζέλεηεο, θπξίσο παλώιε
θαη ρνιέξα, δπν ή ηξεηο θνξέο ζηελ θάζε δεθαεηία ηνπ αηώλα5.

1-20: http://www.circassianworld.com/pdf/G_Chochiev_Immigrants_Applications.pdf (πξνζπέιαζε ζηηο 14
Μαΐνπ 2013).
3
J. McCarthy, Death and Exile. The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922, Princeton NJ
19962, ζ. 53 ζεκ. 45 θαη ηε βηβιηνγξαθία πνπ παξαζέηεη. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ πξηλ θαη κεηά ην
1864 βι. G. Chochiev – B. Koç, «Some Notes on the Settlement of Northern Caucasians in Eastern Anatolia
and their Adaptation Problems (the Second Half of the XIXth Century-the Beginning of the XXth Century)»,
Journal of Asian History, 40/1 (2006), ζ. 80-103. A. Jersild, Orientalism and Empire: North Caucasus
Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845-1917, Montreal 2002, ζ. 23-27. Ch. Bram, «The
Congresses of the International Circassian Association: Dilemmas of an Ethno-National Movement», The
Caspian Region, vol. II The Caucasus, ed. M. Gammer, London 2004, ζ. 97 ζεκ. 5, Sarah A. S. Isla RosserOwen, The First ‘Circassian Exodus’ to the Ottoman Empire (1858-1867), and the Ottoman Response. Based
on the Accounts of Contemporary British Observer, London 2007 (αλέθδνηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία), ζ. 1622. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε έξεπλα ζην ζεκείν απηό βι. P. B.
Henze, «Circassian resistance to Russia», The North Caucasus Barrier: The Russian Advance Towards the
Muslim World, ed. A. Avtorkhanov, Λνλδίλν1992, ζ. 103-104. A. Kaya, Political Participation Strategies, ζ.
223. R. Geraci, «Genocidal Impulses and Fantasies in Imperial Russia», Empire, Colony, Genocide:
Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History, ed. A. Dirk Moses, New York-Oxford
2008, ζ. 348.
4
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηξία είλαη ηα βαζηθά έγγξαθα πνπ έζηεηιαλ νη Ιηαινί δηπισκάηεο πνπ
ππεξεηνύζαλ ζηνλ Πόλην ζην ηηαιηθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην θάθειν: Archivio
Storico-Diplomatico del Ministro Affari Esteri. Scritture Regno d' Italia, 1861-1887, B. 910 paccon. 272,
rapporti del consolato in Trebisonda 1862-67: 1) πξόμελνο Bosio, Σξαπεδνύληα, 20 Φεβξνπαξίνπ 1864, 2)
επηζηνιή ηνπ πξνμεληθνύ αληηπξνζώπνπ ηεο ακςνύληαο ζηνλ πξόμελν Bosio, ακςνύληα, 22 Μαΐνπ 1864,
3) πξόμελνο Bosio, Σξαπεδνύληα, 28 Μαΐνπ 1864. Οη αλαθνξέο ηνπ Foreign Office ζρεηηθά κε ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη αξθεηά πην ζπρλέο. Αλαιπηηθά κειεηήζεθε από ηελ S. Isla Rosser-Owen ζηε
κεηαπηπρηαθή ηεο δηαηξηβή, ε νπνία είρε ηνλ ηίηιν The First ‘Circassian Exodus’ to the Ottoman Empire
(1858-1867), and the Ottoman Response, Based on the Accounts of Contemporary British Observer, London
2007.
5
Th. Kyriakidis, «Epidemic Diseases in Late Ottoman Trebizond» εηζήγεζε πνπ αλαθνηλώζεθε ζην 11ν
πλέδξην ηεο IAOSEH (International Association of Ottoman Social and Economic History) ζην
Παλεπηζηήκην Bilkent ζηελ Άγθπξα, ζηηο 17-22 Ινπλίνπ 2008. Βι. θαη S. White, «Rethinking Disease in
Ottoman History», International Journal of Middle East Studies, η. 42 (2010), ζ. 549-567, όπνπ ζεκείσλε
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Παξόιν πνπ παξαηεξνύκε όηη νη επηδεκηθέο αζζέλεηεο ήηαλ έλα ζπρλό θαηλόκελν
ζηελ Σξαπεδνύληα θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο, ε καδηθή κεηαθνξά ησλ Κηξθαζίσλ, ε νπνία
έγηλε βεβηαζκέλα θαη ρσξίο ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, είλαη ε θπξηόηεξε αηηία γηα ην
μέζπαζκα επηδεκηώλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1860. Ο ηαηξηθόο επηζεσξεηήο ηνπ γαιιηθνύ
πξνμελείνπ Dr. Fauvel θαηεγνξνύζε ηνπο Κηξθάζηνπο σο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε
κεηαθνξά ηεο ρνιέξαο κέρξη θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε6. ηα 1864 ε παλώιε, ν ηύθνο
θαη ε επινγηά έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ Σξαπεδνύληα, ελώ ζηα 1865 έθαλε ηελ
εκθάληζή ηεο θαη ε ρνιέξα ζηελ Σξαπεδνύληα θαη ζηελ Μεξδηθνύληα, ε νπνία
ζεσξνύληαλ όηη είρε κεηαθεξζεί εθεί κε ην ξσζηθό αηκόπινην ηεο γξακκήο7. Σν ηξνκεξό
θαη ζρεδόλ απξόζκελν θύκα όισλ εθείλσλ ησλ δύζηπρσλ αλζξώπσλ, απνηεινύζε κόλν
κηα επηδείλσζε ζηελ θαηάζηαζε πγηεηλήο ηεο Σξαπεδνύληαο θαη ησλ πεξηρώξσλ.
Θνηζιμόηηηα ππιν ηην άθιξη – μέζα μεηαθοπάρ
Δίλαη αιήζεηα όηη θηάλνληαο ζηηο λόηηεο αθηέο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο νη Κηξθάζηνη
πξόζθπγεο ππέθεξαλ από αζζέλεηεο θαη εκθαλίζηεθε ζ’ απηνύο έλαο πςειόο αξηζκόο
ζλεζηκόηεηαο. Πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ππέθεξαλ από δηάθνξεο θαθνπρίεο θαη πξηλ
ηελ άθημε ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο είραλ πέζεη ζύκαηα ηεο ιεειαηηθήο
δηάζεζεο ησλ Ρώζσλ πξηλ ηελ επηβίβαζή ηνπο ζηα πινία8, ελώ άιινη πέζαλαλ
πξνζβεβιεκέλνη από επηδεκίεο θαζώο πεξίκελαλ ηελ αλαρώξεζή ηνπο 9. Η απέιαζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο λα ιεθζεί θακηά κέξηκλα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ απειαζέλησλ.
Τπήξμε κηα κεγάιε εθκεηάιιεπζε από ηνπο Σνύξθνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαξαβηώλ, νη
νπνίνη δελ δίζηαδαλ λα ππεξθνξηώλνπλ επηθίλδπλα ηα πινία ηνπο επεηδή πιεξώλνληαλ
από ηνπο Ρώζνπο γηα θάζε Κηξθάζην πνπ ζα επηβίβαδαλ ζηα πινία ηνπο. Δμαηηίαο απηήο
ηεο θαηάζηαζεο πνιιά πινία βπζίζηεθαλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζύκθσλα κε
νζσκαληθέο αλαθνξέο, πάλσ από 180.000 άλζξσπνη πέζαλαλ ζρεδόλ ακέζσο κεηά ηελ
άθημή ηνπο10.

όηη: «ε ζλεζηκόηεηα ζηα νζσκαληθά εδάθε παξέκεηλε εμαηξεηηθά πςειή, εμαηηίαο ζνβαξώλ κνιύλζεσλ θάζε
είδνπο. Οη κεγάιεο επηδεκίεο ηεο παλώιεο επηδείλσζαλ απιώο κηα ήδε δύζθνιε θαηάζηαζε».
6
S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 32 θαη D. Panzac, «Vingt ans au service de la
médicine turque: le Dr. Fauvel à Istanbul (1847-1867)», Population et Santé dans l’ Empire Ottoman (XVIIIeXXe siècles), ζ. 114.
7
FO 195/812, No. 5, Stevens, 2 Απγνύζηνπ 1865 θαη S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’,
ζ. 32. Πξβι. θαη Ά. Ξαλζνπνύινπ-Κπξηαθνύ, Μεηνηθεζίεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, ζ. 99-100.
8
P. B. Henze, Circassian Resistance, ζ. 103.
9
J. McCarthy, Death and Exile, ζ. 34.
10
Polovinkina. Cherkesiia—Bol’ Moia. Istoricheskii Ocherk (drevneisheevremia-nachalo XX v.). Maikop:
RIPO «Adygeia» 1999: ζ. 169, αλαθέξεηαη ζην W. Richmond, The Northwest Caucasus: Past, Present,
Future, ζην θεθάιαην: The Caucasus War, http://www.circassianworld.com/Richmond_NWCaucasus.html
(πξνζπέιαζε ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2013). Βι. επίζεο S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ.
24, ζεκ. 35 όπνπ αλαθέξεη ηε δήισζε ηνπ Clipperton (βξεηαλόο πξόμελνο ζην Kertch): «ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ηα πινία είραλ 150-200 ηόλνπο βάξνο, όπνπ βξίζθνληαλ ζηνηβαγκέλνη 1200 έσο 1800 Κηξθάζηνη
ζε κηα εληειώο αλζπγηεηλή θαηάζηαζε, όπνπ επηθξαηνύζε ε πείλα, ε βξσκηά θαη ν ππξεηόο», FO 97/424, No. 19
Clipperton, 10 Μαΐνπ 1864.
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Αθόκε θαη ε απιή έλδεημε γηα ύπαξμε αζζέλεηαο ήηαλ ηθαλή γηα λα νδεγήζεη ηνπο
κεηαθνξείο ησλ πξνζθύγσλ λα ξίμνπλ αλζξώπνπο ζηε ζάιαζζα, ζύκθσλα κε ηηο
καξηπξίεο πνπ θαηαζέηεη έλαο Ρώζνο αμησκαηνύρνο ζηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ: «Οη
Σνύξθνη θαπεηάληνη […] πεηνύζαλ σο έλα απιό θνξηίν, νπνηνλδήπνηε έδεηρλε ην
παξακηθξό δείγκα αζζέλεηαο ελ πισ. Σα θύκαηα κεηέθεξαλ ηα πηώκαηα απηώλ ησλ άηπρσλ
ςπρώλ ζηηο αθηέο ηεο Αλαηνιίαο […] ρεδόλ νη κηζνί απ’ απηνύο πνπ μεθίλεζαλ, έθηαζαλ
ζηνλ πξννξηζκό ηνπο»11.
Πξάγκαηη, θαίλεηαη πσο κόλν έλα κηθξό θνκκάηη από εθείλνπο πνπ εμνξίζηεθαλ
θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο. Πνιινί πέζαλαλ πεξηκέλνληαο λα
κεηαθεξζνύλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, ελώ έλα άιιν κεγάιν πνζνζηό απ’ απηνύο
πέζαλε ζρεδόλ ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπο ζηηο νζσκαληθέο αθηέο12. Τςειή
ζλεζηκόηεηα ππήξρε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Οη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο
θαηέγξαθαλ καξηπξίεο αλζξώπσλ πνπ βίσζαλ ηελ θαηάζηαζε, όπσο ε παξαθάησ:
«Ππθλέο κάδεο θνπξειηαζκέλσλ αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ θάιπςαλ θπξηνιεθηηθά ηε
ζάιαζζα. Όινη ηνπο θαίλνληαλ ρισκνί θαη θνπξαζκέλνη. Αξθεηνί απ’ απηνύο ήηαλ γπκλνί.
Άιινη θείηνληαλ μεςπρώληαο…»13.
Αζθενούζαν ππιν θύγοςν από ηη Ρωζία
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαίλεηαη όηη νη επηδεκίεο θαη ε πείλα είραλ ήδε
μεθηλήζεη πξηλ ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ ζηηο αθηέο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο14. Ο Ρώζνο
ηζηνξηθόο Adolph Petrovich Berzhe ζεκεηώλεη: «Γελ ζα μεράζσ πνηέ ηελ ηεξάζηηα
εληύπσζε πνπ κνπ πξνθιήζεθε από ηνπο νξεζείβηνπο ζην ζαιάζζην θόιπν ηνπ Ννβνξνζίζθ
(Νέα Ρσζία), όπνπ πεξίπνπ 17.000 απ’ απηνύο είραλ καδεπηεί ζηηο αθηέο. Η
θαζπζηεξεκέλε δξηκεία θαη θξύα επνρή ηνπ ρξόλνπ, ε ζρεδόλ πιήξεο απνπζία κέζσλ
δηαβίσζεο θαη νη επηδεκίεο ηύθνπ θαη επινγηάο πνπ καίλνληαλ αλάκεζά ηνπο έθαλε ηελ
θαηάζηαζή ηνπο απειπηζηηθή...»15.

11

Drozdov. ―Posledniaia Bor’bas Gortsamina Zapodnom Kavkaze,‖ ζ. 456-457, αλαθέξεηαη ζην W.
Richmond,
The
Northwest
Caucasus,
ζην
θεθάιαην:
The
Caucasus
War,
http://www.circassianworld.com/Richmond_NWCaucasus.html (πξνζπέιαζε ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2013). Βι.
επίζεο S. Isla Rosser-Owen, ―The First Circassian Exodus”, ζ. 24.
12
Βι. S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 7, γξάκκα ζηνλ εθδόηε ησλ The Times, 17
Ινπλίνπ 1864, θαη ζηεο ίδηαο, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 24-26, 29-30 θαη W. Kolarz, Russia and her
Colonies, Hamden CT 19673, ζ. 182, όπνπ ζεκεηώλεη: «αλαθεξόκελνο ζ’ απηή ηε κεηαλάζηεπζε ησλ
Κηξθαζίσλ κηα εκηεπίζεκε ξσζηθή δεκνζίεπζε παξαδέρηεθε πσο κηα θαηαζηξνθή ηέηνηνπ κεγέζνπο ζπάληα έρεη
πιήμεη ηελ αλζξσπόηεηα».
13
S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 7, γξάκκα ζηνλ εθδόηε ησλ The Times, 17
Ινπλίνπ 1864, θαη ζηεο ίδηαο, ζ. 26.
14
P. Brock, «The Fall of Circassia: A Study in Private Diplomacy», The English Historical Review 71/280,
(Ινύιηνο 1956), ζ. 425.
15
S. D. Shenfield, «The Circassians-A Forgotten Genocide?», The Massacre in History, ed. M. Levene – P.
Roberts, New York-Oxford 1999, ζ. 153.
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Γηα εθείλνπο πνπ επηβίσλαλ από ην ηαμίδη, νη ζπλζήθεο θαηά ηελ άθημή ηνπο ήηαλ
εμίζνπ θξηθηέο. Ο Ρώζνο πξόμελνο ηεο Σξαπεδνύληαο A. N. Moshnin16 αλέθεξε πσο:
«Πεξίπνπ 6.000 Κηξθάζηνη εθθνξηώζεθαλ ζην Βαηνύκ, (θαη) γύξσ ζηνπο ηέζζεξηο ρηιηάδεο
ζηάιζεθαλ ζην Çürüksu ζηα ζύλνξα (κε ηελ Σνπξθία). Ήξζαλ κε ηα απνζθειεησκέλα θαη
εηνηκνζάλαηα δώα ηνπο [...] Πεξίπνπ 240.000 εμόξηζηνη έθηαζαλ ζηελ Σξαπεδνύληα θαη ηα
πεξίρσξα ηεο, από ηνπο νπνίνπο πέζαλαλ νη 19.000. Μέζνο όξνο ζλεζηκόηεηαο δηαθόζηνη
άλζξσπνη εκεξεζίσο. Οη πεξηζζόηεξνη απ’ απηνύο ζηέιλνληαη ζηε ακςνύληα. Μέλνπλ
63.290. ηελ Κεξαζνύληα ππάξρνπλ πεξίπνπ 15.000 άλζξσπνη. ηελ ακςνύληα θαη ζηα
πεξίρσξα πεξίπνπ 110.000 άλζξσπνη. Μέζνο όξνο ζλεζηκόηεηαο πεξίπνπ 200 άλζξσπνη
ζε εκεξήζηα βάζε. Ο ηύθνο καίλεηαη»17.
Σν εθηηκώκελν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο κεηαμύ ησλ Κηξθαζίσλ πξνζθύγσλ είλαη
πξνβιεκαηηθό. Ο Justin McCarthy αλαθέξεη όηη έθηαλε πεξίπνπ ην 30%18. ύκθσλα κε
ηνλ McCarthy ην ρεηκώλα ηνπ 1863 20 κε 50 Κηξθάζηνη πέζαηλαλ θάζε κέξα ζηελ
Σξαπεδνύληα. ηελ αθκή ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ άλνημε δειαδή ηνπ 1864, 500 άλζξσπνη
πέζαηλαλ εκεξεζίσο· θαη κόλν ζηελ Σξαπεδνύληα κπνξεί λα πέζαλαλ ζπλνιηθά 30.000
άλζξσπνη. Σα ίδηα πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο ππήξραλ θαη ζε εθείλνπο πνπ απνβηβάζηεθαλ
ζε άιια ιηκάληα, όπσο ε ακςνύληα θαη ε ηλώπε. ην απόγεην ηεο εμνξίαο ζηε
ακςνύληα εκεξεζίσο πέζαηλαλ 50 πξόζθπγεο19.
ηα 1864, ν ππνπξόμελνο ηεο Σξαπεδνύληαο George Alex Stevens δίλεη έλα πνζνζηό
ζλεζηκόηεηαο πνπ θηάλεη ζην 50%20. Ο Stephen Shenfield ππνζηεξίδεη όηη «ν αξηζκόο
ησλ Κηξθαζίσλ πνπ πέζαλε ζηε θαηαζηξνθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 δύζθνια ζα κπνξνύζε
λα ππνινγηζηεί θάησ από έλα εθαηνκκύξην θαη πνιύ πηζαλόλ λα πξνζεγγίδεη ην ελάκηζε
εθαηνκκύξην»21.
Το ζθάλμα ηηρ ανάμιξηρ ηων πποζθύγων με ηο γηγενή πληθςζμό
ηηο αξρέο ηνπ 1864 ε θαηάζηαζε ζηελ Σξαπεδνύληα ήηαλ ήδε εθηόο ειέγρνπ. Σνλ
Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ν παληθόο είρε θπξηεύζεη ηελ πόιε. Αξθεηνί αμησκαηνύρνη
θαη γηαηξνί πνπ είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηνπο Κηξθάζηνπο αξξώζηεζαλ θαη πέζαλαλ.
Δθηόο όισλ ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ ππήξρε θαη ε αδηαθνξία γηα ηελ πξέπνπζα ηαθή
16

Ο Moshnin ππήξμε ν πξώηνο Ρώζνο πξόμελνο ηεο Σξαπεδνύληαο, δηαδερόκελνο ηνλ Έιιελα .
Γελδξηλό. Η Ξαλζνπνύινπ ηνλ αλαθέξεη σο Machenin, βι. Ά. Ξαλζνπνύινπ-Κπξηαθνύ, Μεηνηθεζίεο ησλ
Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, ζ. 97.
17
S. D. Shenfield, Forgotten Genocide?, ζ. 153-154. Βι. θαη ζηελ εθεκεξίδα Σειέγξαθνο ηνπ Βνζπόξνπ
θαη Βπδαληίο, θ. 792 ζηηο 18-7-1864, ζ. 3, ζην Υξ. Γ. Αλδξεάδεο, Κείκελα Δθεκεξίδσλ Κσλζηαληηλνππόιεσο
γηα ηνλ Διιεληζκό ηνπ Πόληνπ 1843-1903, Θεζζαινλίθε 2012, ζ. 33.
18
Βι. J. McCarthy, «Factors in the Analysis of the Population of Anatolia, 1800-1878», Population
History of the Middle East and the Balkans, ζ. 106 θαη S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’,
ζ. 26.
19
J. McCarthy, Death and Exile, ζ. 36.
20
FO 881/3065, No. 20 Stevens, 24 επηεκβξίνπ 1864 θαη S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian
Exodus’, ζ. 26.
21
S. D. Shenfield, Forgotten Genocide?, ζ. 154. Βι. επίζεο S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian
Exodus’, ζ. 26.
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ησλ λεθξώλ22. Γπν κήλεο αξγόηεξα, ηνλ Απξίιην, εκθαλίζηεθε ν θόβνο ηνπ ιηκνύ
εμαηηίαο ηεο αλακνλήο ηεο άθημεο ζηελ Σξαπεδνύληα πεξηζζόηεξσλ από 100.000
Ubykhs23.
Οη ειιείςεηο έγηλαλ αθόκε ζεκαληηθόηεξεο όηαλ ηνλ Μάε ηνπ 1864 νη αξηνπνηνί
έθιεηζαλ ηνπο θνύξλνπο θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ πόιε24. Κπξηαξρνύζε γεληθά ν θόβνο ησλ
αλαηαξαρώλ ζηελ πόιε, ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ πξνζθύγσλ πνπ βξίζθνληαλ
ζπγθεληξσκέλνη ζηα ζηξαηόπεδα, ιόγσ ηνπ ππεξπιεζπζκνύ θαη ησλ άζρεκσλ ζπλζεθώλ
δηαβίσζεο, θαζώο θαη ηεο ειιηπνύο αζηπλόκεπζεο. Σν πξόβιεκα ρεηξνηέξεπζε θαζώο νη
πξόζθπγεο δηαηεξνύζαλ ηα πηώκαηα αλάκεζα ηνπο, επεηδή ην ςσκί ηνπο κνηξαδόηαλ
αλάινγα κε ην πόζνη άλζξσπνη βξίζθνληαλ εθεί. Με ζθνπό ινηπόλ λα ιάβνπλ όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, κεηξνύζαλ θαη ηνπο πεζακέλνπο πνπ γη’ απηόλ ην ιόγν ηνπο
δηαηεξνύζαλ αλάκεζα ηνπο.
Έλα ζεκαληηθό ιάζνο πνπ αύμεζε ην πνζνζηό ησλ ζαλάησλ ήηαλ όηη νη πξόζθπγεο
αλακείρζεθαλ κε ηνλ ληόπην πιεζπζκό. Πξάγκαηη, νη Οζσκαληθέο Αξρέο απαηηνύζαλ από
ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηώλ λα ζπληεξνύλ ηνπο πξόζθπγεο ηνπ Καπθάζνπ. Σν
ζπγθεθξηκέλν κέηξν επέθεξε πνιιά δεηλά ζηνλ ληόπην πιεζπζκό θαη ηδηαίηεξα ζηνπο
ρξηζηηαλνύο25. ’ έλα άξζξν ησλ Times ζηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 1864 ν αξζξνγξάθνο ζεκείσλε
όηη: «Πξνηείλεηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πξνζθπγώλ λα εγθαηαζηαζνύλ καδί κε ηνλ
πιεζπζκό ζε πνζνζηό δέθα νηθνγελεηώλ γηα θάζε ρσξηό εθαηό νηθνγελεηώλ. Η ζνθία ελόο
ηέηνηνπ κέηξνπ είλαη λνκίδσ ακθίβνιε. Θα επηβάιιεη ζην ιαό κηα ππνρξέσζε πνπ δελ είλαη
ζε ζέζε λ’ αλαιάβεη – λα παξέρεη ελ κέξεη γηα κηα αβνήζεηε θαη άπνξε ηάμε, ε νπνία,
ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην δηάζηεκα ζα ιπκαίλεηαη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο ηνπ ληόπηνπ
πιεζπζκνύ. Δπηπιένλ, θάηη ηέηνην ζα νδεγνύζε θαη ζηελ εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο ε
κόιπλζε ηεο νπνίαο, ζε θάπνην βαζκό, έθηαζε κέρξη θαη ηελ πξσηεύνπζα. Διπίδεηαη, γηα
ηνλ ιόγν απηό, όηη ε απόθαζε ζα ηξνπνπνηεζεί. Δάλ εγθαζηδξπζεί έλα θαηάιιειν ζύζηεκα
βνήζεηαο, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζα κπνξνύζε λα θεθαιαηνπνηήζεη ζεκαληηθά απ’ απηή ηελ
θίλεζε. Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο θαη εύθνξεο πεδηάδεο θαη εθηάζεηο γεο ζηε Μηθξά Αζία, θαη ζε
άιια κέξε ηεο Απηνθξαηνξίαο, ζπγθξηηηθά απνγπκλσκέλεο από πιεζπζκό, όπνπ νη
Κηξθάζηνη ζα κπνξνύζαλ λα νδεγεζνύλ εθεί»26.
22

FO 881/1259, No.1 Stevens ζηνλ Russell, 17 Φεβξνπαξίνπ 1864 θαη S. Isla Rosser-Owen, The First
‘Circassian Exodus’, ζ. 32. Βι. θαη ηελ αληαπόθξηζε ζηελ εθεκεξίδα Σειέγξαθνο ηνπ Βνζπόξνπ θαη
Βπδαληίο, θ. 749 ζηηο 15-2-1864, ζ. 3, όπνπ αλαθέξεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: «Αληαπόθξηζε από ηελ
Σξαπεδνύληα αλαθέξεη όηη ιόγσ κηαο αζζέλεηαο πνπ βαζαλίδεη ηελ πόιε, ε αγνξά εξεκώζεθε θαη ε θαηάζηαζε
δελ είλαη θαιή, αθνύ θάζε κέξα πεζαίλνπλ παξαπάλσ από 50 άηνκα θαη νη 4 γηαηξνί ηεο πόιεσο δελ επαξθνύλ,
αθνύ κάιηζηα ν έλαο πέζαλε από ηελ επηδεκία», ζην Υξ. Γ. Αλδξεάδε, Κείκελα Δθεκεξίδσλ, ζ. 32.
23
FO 97/424, No. 9 Stevens, 15Απξηιίνπ 1864 θαη S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ.
32-33. Οη Ubykhs απνηεινύλ κηα από ηηο Κηξθαζηαληθέο θπιέο. Άιιεο ηέηνηεο θπιέο απνηεινύζαλ νη
Abadzekhi, Shapsughi, Natukhai θ.ά.
24
FO 881/1259, No. 15 Stevens, 19 Μαΐνπ 1864. S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ.
33. Βι. επίζεο J. McCarthy, Death and Exile, ζ. 37 θαη FO 195/812, No. 10 Stevens, 19 Μαΐνπ 1864.
25
Βι. Ά. Ξαλζνπνύινπ-Κπξηαθνύ, Μεηνηθεζίεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, ζ. 100-101.
26
The Times, 9 Μαΐνπ 1864, ζ. 11 αλαπαξάρζεθε σο «The Circassian Exodus» ζην New Zealand Spectator
θαη ζην Cook's Strait Guardian, η. XIX, Issue 1987, 17 Απγνύζηνπ 1864, ζ. 4. Όπσο ζεκεηώλεη ν Kemal
Karpat: «Η θπβέξλεζε έθαλε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ παιηώλ ηζιακηθώλ εζώλ βνήζεηαο κεηαλαζηώλ
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Πξάγκαηη, ιόγσ ηεο αλάκημεο κε ηνπο άξξσζηνπο πξόζθπγεο νη αζζέλεηεο
κεηαδόζεθαλ θαη κεηαμύ ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. Οη δξόκνη, ηα πάξθα θαη ε αγνξά ήηαλ
θπξηνιεθηηθά γεκάηα κε πηώκαηα ή αλζξώπνπο πνπ πέζαηλαλ. Μέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 1864
νη πξόζθπγεο είραλ θηάζεη ηνλ αξηζκό ησλ 120.000. Απηό νδήγεζε ζε μέζπαζκα ηεο
παλώιεο πνπ εμαπιώζεθε πνιύ γξήγνξα κέζα ζηνλ πιεζπζκό. Καη ζηηο δπν πόιεηο,
δειαδή ηελ Σξαπεδνύληα θαη ηελ ακςνύληα, όπνπ νη επηδεκίεο είραλ μεζπάζεη κε
ζθνδξόηεηα, νη ζάλαηνη έθηαλαλ εκεξεζίσο ηνπο 300-50027.
Οι πποζπάθειερ ηος Δπ. Barozzi
Η ηηαιηθή δηπισκαηηθή απνζηνιή ζηελ Σξαπεδνύληα παξαθνινπζνύζε ζηελά ηα
γεγνλόηα, θαζώο εθηόο ηνπ γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο πγεηνλνκηθόο ππεύζπλνο είρε
νξηζηεί ν Ιηαιόο Γξ. Barozzi. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1864 ν Ιηαιόο πξόμελνο ηεο
Σξαπεδνύληαο Sgr. Onorato Bosio28 αλαθέξεη: «Μέρξη ζήκεξα 25.000 πξόζθπγεο έθηαζαλ
εδώ ζην ιηκάλη, δεδνκέλνπ όηη είλαη ην θαηαιιειόηεξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Οη
θαηαζηάζεηο ηεο αλέρεηαο, νη απαξάδεθηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο απηώλ ησλ θπιώλ θαη ε
ζπκθόξεζε ηνπ ζηα κηθξά θαηαιύκαηα πνπ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε είλαη ζε ζέζε λα ηνπο
πξνζθέξεη, ήηαλ ε αηηία λα δεκηνπξγεζεί κηα εζηία αζζελεηώλ, ε νπνία ζην ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δπν κελώλ εμνιόζξεπζε πάλσ από 4.000. ηελ αξρή ε επηδεκία
έδεημε ηελ επηζεηηθόηεηα ηεο κόλν ζηνπο Κηξθάζηνπο αιιά από ηνλ ηειεπηαίν κήλα,
δηαπεξλά ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό θαη αθήλεη αξθεηά ζύκαηα. Η επξσπατθή θνηλόηεηα ε νπνία
δελ αξηζκεί πάλσ από 80 κέιε πιήξσζε κε 10 κέιε ην ηίκεκα ηνπ ζαλάηνπ»29. Έπεηηα από
δπν κόιηο κήλεο από ην μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο ε ζλεζηκόηεηα κεηαμύ ηνπ ληόπηνπ
πιεζπζκνύ είρε κόιηο πέζεη θάησ από 55030. ηηο 28 Μαΐνπ ν Ιηαιόο πξόμελνο Bosio ζε
γξάκκα ηνπ πνπ έζηεηιε από ηελ Σξαπεδνύληα ζεκείσλε πσο ε έμνδνο ησλ Κηξθαζίσλ
ππνρξεώλνληαο ηηο ληόπηεο θνηλόηεηεο λα δερζνύλ ηνπο κεηαλάζηεο σο αδειθνύο θαη βνεζώληαο ηνπο λα
ρηίζνπλ ζπίηηα θαη λα δήζνπλ κηα θπζηνινγηθή δσή ζηε λέα γε», βι. K. Karpat, «Muslim Migration: Response
to Aldeeb Abu-Sahlieh», Studies on Ottoman Social and Political History, Leiden 2002, ζ. 322 θαη S. Isla
Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 38.
27
D. Sampson, «The Conquest of the Caucasus by Russia», The American Catholic Quarterly Review,
27/108 (Οθηώβξηνο 1902) APS Online, ζ. 682. ε αληαπόθξηζε ηεο εθεκεξίδαο Σειέγξαθνο ηνπ Βνζπόξνπ
θαη Βπδαληίο, θ. 792 ζηηο 18-7-1864, ζ. 3, αλαθέξνληαη νη αξηζκνί ησλ Κηξθαζίσλ πξνζθύγσλ θαη πώο
θαηαλεκήζεθαλ ζηηο γύξσ πεξηνρέο. Δπίζεο ζην θ. 807 ζηηο 12-9-1864, ζ. 3, ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο
αλαθέξεηαη όηη από ηνπο Κηξθάζηνπο ηεο Σξαπεδνύληαο 2.000 ζηάιζεθαλ ζε κέξε ηεο Αλαηνιήο, ελώ 2.000
επηβηβάζηεθαλ ζε πινία γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, βι. Υξ. Γ. Αλδξεάδεο, Κείκελα Δθεκεξίδσλ, ζ. 33.
28
Αλέιαβε ζηηο 2 Ινπλίνπ 1863.
29
Archivio Storico-Diplomatico del Ministro Affari Esteri [ζην εμήο: ASD/MAE]. Scritture Regno d'
Italia, 1861-1887, B. 910 pacco n. 272, rapporti del consolato in Trebisonda 1862-1867, Console Bosio,
Trebisonda 20 Φεβξνπαξίνπ 1864. Βι. επίζεο «The Circassian Exodus», New Zealand Spectator θαη Cook's
Strait Guardian, vol. XIX, Issue 1987, 17 Απγνύζηνπ 1864, ζ. 4, (αλαδεκνζίεπζε από The Times, 9 Μαΐνπ
1864, ζ. 11.) Κσλζηαληηλνύπνιε, Απξίιηνο 28. 3/7. Μεηαμύ ησλ ζπκάησλ ππήξμαλ θαη πξνμεληθνί
ππάιιεινη. Βι. επίζεο FO 78/1691, No. 3 Barker, 28 Απξηιίνπ 1862 θαη FO 78/1989 No. 3 Palgrave, 11
Ινπλίνπ 1867. Πξβι. θαη S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 51-52.
30
FO 881/1259, No.1 Stevens ζην Russell, 17 Φεβξνπαξίνπ 1864 θαη S. Isla Rosser-Owen, The First
‘Circassian Exodus’, ζ. 32.
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δελ είρε κεησζεί ή ζηακαηήζεη, αληηζέησο, αλαθέξεη πσο νη αθίμεηο ησλ θαξαβηώλ
ζπλερίζηεθαλ αζηακάηεηα θαη ν ίδηνο παξαηήξεζε πσο ζε δηάζηεκα 15 εκεξώλ ζην Akçe
Kale θαη Sare Dere όπνπ θαηαζθήλσζαλ, ν αξηζκόο ηνπο απμήζεθε από 18.000 ζε
48.00031.
Οη ηηαιηθέο πεγέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο αγγιηθέο ζρεηηθά κε ηε ζλεζηκόηεηα
ζηελ Σξαπεδνύληα, ελώ ζπκπίπηνπλ γηα ηε ακςνύληα. Από ηηο αγγιηθέο πεγέο
πιεξνθνξνύκαζηε πσο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1865 είραλ πεζάλεη ζηελ πεξηνρή ηεο
Σξαπεδνύληαο 53.000 πξόζθπγεο32. Αληίζεηα ν Ιηαιόο πξόμελνο Bosio ππνζηήξηδε όηη ε
θαηάζηαζε πγηεηλήο ηεο πόιεο θαη ησλ πεξηρώξσλ ηεο Σξαπεδνύληαο παξέκελε
εμαηξεηηθή. Αηηία γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε πγηεηλήο ππήξμε ν θαζεγεηήο Barozzi, Γεληθόο
Γηεπζπληήο Τγείαο, ν νπνίνο είρε ζηαιεί εηδηθά από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ν νπνίνο
δηαηεξνύζε από ηελ αξρή ηελ πεπνίζεζε όηη νη Κηξθάζηνη δελ έπξεπε λ’ αλακεηρζνύλ κε
ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό. Ο πξόμελνο Bosio έγξαθε ζηελ αλαθνξά ηνπ όηη: «Δπεηδή ν Γξ.
Barozzi [...] κπιόθαξε ηελ είζνδν ηεο πόιεο ηεο Σξαπεδνύληαο γηα ηνπο Κηξθάζηνπο θαη
ηνπο απνκόλσζε ζε κέξε καθξηά από ηα ζπίηηα ησλ γεγελώλ είλαη ε αηηία γηα ηελ άξηζηε
πγεία ηνπ γεγελνύο πιεζπζκνύ. Γηα όζν ζα ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε κε ηξόπν ζπλεηό
θαη ηαθηηθό, δελ ζα ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα αζζέλεηεο. Γπζηπρώο δελ κπνξνύκε λα πνύκε
ην ίδην γηα ηελ θαηάζηαζε πγηεηλήο ηεο ακςνύληαο. Λόγσ κηαο έλνρεο παξάιεηςεο ησλ
ηνπηθώλ αξρώλ, ππάξρνπλ ηώξα ζηελ πόιε, ε νπνία αξηζκεί κόλν 12.000 γεγελείο
θαηνίθνπο, έλαο αξηζκόο πεξίπνπ 80.000 Κηξθαζίσλ. Δμαηηίαο ηεο ζπκθόξεζεο ηνπο ζε
κεξηθέο ζηελέο θαη αλζπγηεηλέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ε ζρεδόλ παληειήο έιιεηςε ησλ
αλαγθαίσλ ηξνθίκσλ, ν ηύθνο δελ άξγεζε λα κεηαηξέςεη ηνπο πξόζθπγεο ζε εθαηόκβε. Καη
ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, αθόκε θαη ν πιεζπζκόο ηεο ακςνύληαο, πιεξώλεη θαζεκεξηλά, κε
όρη ιίγα ζύκαηα, ηελ θαθώο ελλννύκελε θηινμελία πνπ παξέρεηαη από ηελ νζσκαληθή
θπβέξλεζε ζηελ θαηαθξνλεκέλε θπιή ησλ Κηξθαζίσλ[…]33. Πξάγκαηη «παληνύ ζπλαληάο
ηνλ άξξσζην, ηνλ εηνηκνζάλαην θαη ηνλ λεθξό[…]» έγξαθε ν Γξ. Barozzi γηα ηε
ακςνύληα θαη ζπλερίδεη «θάζε ζπίηη, θάζε γσληά ηνπ δξόκνπ, θάζε ζεκείν πνπ
θαηαιακβάλεηαη από ηνπο πξόζθπγεο, έρεη γίλεη έλα θπηώξην κόιπλζεο» 34.
Ο πξόμελνο Bosio παξόηη αλαγλώξηδε ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ Barozzi δελ πίζηεπε πσο ζα
κπνξνύζε λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ζε πςειά επίπεδα ηελ πγηεηλή ηεο πόιεο ηεο
ακςνύληαο. ηελ αλαθνξά ηνπ έγξαθε πσο ν θπβεξλήηεο ηεο ακςνύληαο δελ είρε
θαζόινπ νηθνλνκηθνύο πόξνπο θαη ηα κέζα γηα λα πεξηνξίζεη ηνπο πξόζθπγεο. Μάιηζηα
πίζηεπε πσο αλ δελ ιάκβαλε άκεζα κέηξα ε θεληξηθή θπβέξλεζε, νη Κηξθάζηνη πνπ
31

ASD/MAE. Scritture Regno d' Italia, 1861-1887, B. 910 pacco n. 272, rapporti del consolato in
Trebisonda 1862-67, Console Bosio, Trebisonda 28 Μαΐνπ 1864. Βι. θαη ηελ αληαπόθξηζε ηεο εθεκεξίδαο
Σειέγξαθνο ηνπ Βνζπόξνπ θαη Βπδαληίο, θ. 792 ζηηο 18/07/1864, ζην Υξ. Γ. Αλδξεάδεο, Κείκελα
Δθεκεξίδσλ, ζ. 33.
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Βι. Ά. Ξαλζνπνύινπ-Κπξηαθνύ, Μεηνηθεζίεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, ζ. 100.
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ASD/MAE. Scritture Regno d' Italia, 1861-1887, B. 910 pacco n. 272, rapporti del consolato in
Trebisonda 1862-67, Console Bosio, Trebisonda 28 Μαΐνπ 1864. Βι. θαη εθεκεξίδα Σειέγξαθνο ηνπ
Βνζπόξνπ θαη Βπδαληίο, θ. 815 ζηηο 10-10-1864, ζην Υξ. Γ. Αλδξεάδεο, Κείκελα Δθεκεξίδσλ, ζ. 34.
34
S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 29. Dr. Barozzi, Sanitary Inspector to the
Ottoman Board of Health, αλαθέξεηαη ζην «The Circassian Exodus», The Times, 13 Ινπλίνπ 1864, ζ. 10.
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βξίζθνληαλ ζηε ακςνύληα ζ’ αθαλίδνληαλ ζε ηξεηο κήλεο. Ο ίδηνο ν Γξ. Barozzi
θαηλόηαλ λ’ απνζαξξύλεηαη απ’ όιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύζε ζηε ακςνύληα θαη
ζε γξάκκα ηνπ πνπ έζηεηιε ζηνλ Bosio έγξαθε ηα παξαθάησ απνθαιππηηθά35: «Δίκαη ζηε
κέζε κηαο ππξθαγηάο, απηό ηα ιέεη όια γη’ απηνύο πνπ θαηαιαβαίλνπλ[…] Ωζηόζν
αλαξσηηέκαη ηί ζα κπνξνύζα λα θάλσ ζ’ απηήλ ηε θξηθηή θπιαθή. Φίιε κνπ, νη ππνζέζεηο
ηεο ήζπρεο πόιεο ζνπ ηεο Σξαπεδνύληαο είλαη ηίπνηα, ζε ζύγθξηζε κε ό,ηη ζπκβαίλεη εδώ.
Πξαγκαηηθά δελ μέξσ πώο ζα μεκπεξδέςσ. Όζν γηα ην αλ ζα κπνξέζσ λα ηα θαηαθέξσ,
είλαη θάηη πνπ είλαη δύζθνιν λα ην πξνβιέςσ»36. Σελ θαηάζηαζε επηβεβαίσλε θαη ε
αλαθνξά ηνπ πξνμεληθνύ πξάθηνξα ηεο ακςνύληαο Α. De Caravel, ν νπνίνο έγξαθε
ζηνλ πξόμελν Bosio από ηε ακςνύληα ζηηο 22 Μαΐνπ 1864 ηα παξαθάησ:
«Δμνρόηαηε θ. πξόμελε,
Δίλαη απεξίγξαπηε ε αλαηαξαρή πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή, ιόγσ ηεο εηζβνιήο ησλ
60.000 Κηξθαζίσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα θαηαθηάλνπλ. Η δπζηπρία ηνπο είλαη επίζεο
αλείπσηε. Αιιά αθόκε πην ιππεξό είλαη όηη νη ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο εγθαξδίσο ζέινπλ
λα ηνπο ππνδερηνύλ, δελ έρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ
θηινμελνύκελώλ ηνπο. Δίλαη νδπλεξό λα βιέπνπκε όηη εθηόο από ηελ αζζέλεηα
(αλεκνβινγηά θαη ηύθνο) πνπ απνδεθαηίδεη απηνύο ηνπο δπζηπρηζκέλνπο, πνιινί έγηλαλ
αληηιεπηνί, ηξεθιίδνληαο, λα ζπιιέγνπλ απνξξίκκαηα γηα λα θνξέζνπλ ηελ πείλα ηνπο. Απ’
απηό ην γεγνλόο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη πνιινί θαη αθόκε πεξηζζόηεξνη έρνπλ πεζάλεη
ιόγσ ηεο πείλαο; Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ από ηηο αξρέο ήηαλ ηα ρεηξόηεξα. Σηο ηειεπηαίεο
κέξεο ε πόιε είρε έιιεηςε άξηνπ. Οη αξηνπνηνί, νη νπνίνη είλαη σο επί ην πιείζηνλ θησρνί,
δελ ζα κπνξνύζαλ κε πίζησζε, λα παξέρνπλ ηηο ηεξάζηηεο πνζόηεηεο άξηνπ πνπ
απαηηνύληαη. Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό, ε Κπβέξλεζε δελ έζηεηιε κέρξη ηώξα κηα
δεθάξα, θαη νη αξρέο αξλνύληαη λα δώζνπλ αθόκε θαη έλα ειάρηζην πνζό. Υάξε ζηηο
ελέξγεηεο ηνπ Γξ. Barozzi, νη αξρέο άξρηζαλ λα εθθελώλνπλ ηελ πόιε. Απηνί νη δπζηπρείο
ζηέιλνληαη κεξηθά ρηιηόκεηξα καθξηά από ηελ ακςνύληα, πνπ πηζαλόλ ζα πεζάλνπλ από
ηελ πείλα, ελώ νη επηδήζαληεο ζηέιλνληαη ζην εζσηεξηθό, αξθεί λα παξνπζηαζηνύλ επαξθείο
εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξώλ. Οη θξνπξνί πνπ ζηάιζεθαλ από ηνλ πγεηνλνκηθό επηζεσξεηή
γηα θύιαμε, δέρηεθαλ αξθεηέο θνξέο επίζεζε ή απεηιέο κε όπια θαη νη αξρέο απνθάζηζαλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λεθξνζάθηεο γηα λ’ αλνίμνπλ βαζηέο ηάθξνπο γηα θάπνηεο εθαηνληάδεο
θησρώλ πνπ πεζαίλνπλ θάζε κέξα. Αλαξσηηόκαζηε ηώξα εηιηθξηλά πνηά ζα ήηαλ ε
θαηάζηαζε ηεο δεκόζηαο πγηεηλήο, αλ ν θαηξόο γίλεη ζεξκόηεξνο. Τπάξρεη ν θόβνο ησλ
κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ θαη ήδε αξθεηνί Δπξσπαίνη θαη Αξκέληνη, Έιιελεο θαη Σνύξθνη
ηεο πεξηνρήο εηνηκάζηεθαλ λα θύγνπλ γηα ιίγν από ηελ ακςνύληα»37.
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ASD/MAE. Scritture Regno d'Italia, 1861-1887, B. 910 pacco n. 272, rapporti del consolato
Trebisonda 1862-67, Console Bosio, Trebisonda 28 Μαΐνπ 1864.
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ASD/MAE. Scritture Regno d'Italia, 1861-1887, B. 910 pacco n. 272, rapporti del consolato
Trebisonda 1862-67, Console Bosio, Trebisonda 28 Μαΐνπ 1864.
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ASD/MAE. Scritture Regno d'Italia, 1861-1887, B. 910 pacco n. 272, rapporti del consolato
Trebisonda 1862-67, lettera del R. Delegato Consolare di Samsun al Console Bosio, ακςνύληα,
Μαΐνπ1864. Βι. θαη J. McCarthy, Death and Exile, ζ. 37.
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Όζνλ αθνξά ηε βνήζεηα ησλ Οζσκαληθώλ Αξρώλ ν Barozzi έγξαθε όηη ν
κνπηεζαξίθεο Atta Bey ήηαλ απνγνεηεπκέλνο θαη εληειώο ρακέλνο, ρσξίο λα γλσξίδεη
πώο λ’ αληηκεησπίζεη εθείλε ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί.
Δθηόο ησλ άιισλ δπζθνιηώλ δελ είρε θαζόινπ κέζα θαη πίζησζε, ελώ δελ είρε αξθεηά
ρξήκαηα γηα λα πιεξώζεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ κεηέθεξαλ ηνπο πεζακέλνπο. Με ιίγα
ιόγηα ν Barozzi έγξαθε πσο «δελ ππάξρεη θαλείο λ’ αλαιάβεη ηε θξνληίδα ησλ πξνζθύγσλ,
νύηε ππεξεζία γηα ηελ ηαθή ησλ λεθξώλ, θαλέλα άινγν, θάξν, ή θαξάβη, ηίπνηα» 39 θαη
ζπλερίδεη «ην δήηεκα πνπ έρνπκε λ’ αληηκεησπίζνπκε είλαη ε απόιπηε έιιεηςε ρξεκάησλ
θαη αζηπλνκηθήο δύλακεο. Η θπβέξλεζε πξέπεη λα βηαζηεί θαη λα ζηείιεη απηέο ηηο
νηθνλνκηθέο πξνκήζεηεο, θαζώο θαη έλα αζηπλνκηθό ζώκα, πξνθεηκέλνπ λ’ απνθεπρζνύλ
αλαηαξαρέο». Ο Barozzi ζεκείσλε όηη ππήξραλ εθεί εγθαηεζηεκέλα 70.000 έσο 80.000
άηνκα ρσξίο ςσκί θαη ρσξίο λα ππάξρεη αζηπλνκηθή δύλακε γηα λα ηνπο θαζεζπράζεη ζε
πεξίπησζε ηαξαρώδνπο ζπκπεξηθνξάο. Πίζηεπε θαη ν ίδηνο όηη κόλν ε θεληξηθή
θπβέξλεζε ζα κπνξνύζε λα ιύζεη άκεζα ην πξόβιεκα θαη απηό ρνξεγώληαο ηα
θαηάιιεια ρξήκαηα40.
Από κηα αλαθνξά πνπ έζηεηιε ν Βξεηαλόο δηπισκάηεο Henry Bulwer ζηνλ Βξεηαλό
ππνπξγό εμσηεξηθώλ John Russell ζεκεηώλεηαη όηη ε Οζσκαληθή Κπβέξλεζε ήηαλ
πξόζπκε λα παξαρσξήζεη ην απαξαίηεην θαηαθύγην ζε εθείλνπο πνπ ην επηζπκνύζαλ. Σα
κέζα όκσο πνπ δηέζεηε ήηαλ ιηγνζηά έρνληαο δηαζέζεη κόλν 200.000 ιίξεο 41. Βέβαηα νη
Οζσκαληθέο Αξρέο πίζηεπαλ αξρηθά όηη ην ζπγθεθξηκέλν θύκα ησλ πξνζθύγσλ ζα
έθηαλε πεξίπνπ ηηο 40.000-50.000 αλζξώπσλ42. Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο ινηπόλ
38

S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 34-43. Βι. επίζεο J. McCarthy, Death and Exile,
ζ. 36-38, όπνπ αλαθέξεη όηη: «Η Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ εληειώο απξνεηνίκαζηε γη’ απηή ηελ βίαηε
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Report to the Board of Health of the Ottoman Empire, Samsun, May 20, 1864, ζην S. Isla Rosser-Owen,
The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 69 (Appendix III). Παξά ην γεγνλόο πσο νη αξρέο πξνζπάζεζαλ λα
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θαηάζηαζή ηνπο, ζηνπο θαηαπιηζκνύο Saradereh θαη Akchekaleh, πνπ βξίζθνληαλ έμσ από ηελ Σξαπεδνύληα
εθηηκήζεθε όηη θαζεκεξηλά ζεκεηώλνληαλ 300 ζάλαηνη. Βι. S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian
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παξαθαινύζε ηελ θπβέξλεζε λα κελ ζηέιλεη εθεί άιινπο πξόζθπγεο, δηόηη εμνινζξεύνληαλ από ηνλ ηύθν
θαηά εθαηνληάδεο. Βι. ζηελ εθεκεξίδα Σειέγξαθνο ηνπ Βνζπόξνπ θαη Βπδαληίο, θ. 815 ζηηο 10-10-1864, ζην
Υξ. Γ. Αλδξεάδεο, Κείκελα Δθεκεξίδσλ, ζ. 34.
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FO 881/1259, Henry Bulwer ζηνλ Earl (John) Russell, Κσλζηαληηλνύπνιε, 3 Μαΐνπ 1864 θαη P. B.
Henze, Circassian Resistance, ζ. 103. Οη Οζσκαληθέο Αξρέο αληηκεηώπηζαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηελ
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ε πξνεηνηκαζία πνπ έγηλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο δελ κπνξνύζε λα
ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα έγηλαλ θαηαγγειίεο από Κηξθάζηνπο ζηελ
Ιλέκπνιε, νη νπνίνη ζεσξνύζαλ όηη νη αξρέο ηνπο είραλ εγθαηαιείςεη43 θαη ζε γξάκκα πνπ
ζηάιζεθε από ηελ Ιλέκπνιε ζηελ Levant Herald ππήξμαλ παξάπνλα γηα ην πκβνύιην
Τγείαο, αλαθέξνληαο όηη ζα έπξεπε λα είλαη πην νξγαλσκέλν44. Ωζηόζν, νη Οζσκαληθέο
Αξρέο έιαβαλ πνιύ ζνβαξά ππόςε θάζε θαηαγγειία θαη πξνζπάζεζαλ λ’
αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνζθύγσλ45.
Παξά ην γεγνλόο όηη νη αξρέο θαη ν Γξ. Barozzi πξνζπάζεζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ
ηνπο πξόζθπγεο ζε θαηαπιηζκνύο καθξηά από ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό, νη πξόζθπγεο
θαηάθεξλαλ λα δηαθεύγνπλ θαη λα θαηεπζύλνληαη ζηελ πόιε. Ο Γξ. Barozzi ζηηο
αλαθνξέο ηνπ έγξαθε: «[…] πάλσ από 30.000 άηνκα, εξρόκελνη από ηνπο θαηαπιηζκνύο
ηνπ Irmak θαη ηνπ Dervend, ζηνηβάδνληαη ζηηο πιαηείεο, θξάζζνπλ ηνπο δξόκνπο,
εηζβάιινπλ ζε πεξηθξαγκέλεο εθηάζεηο, δηεηζδύνπλ παληνύ θαη παξακέλνπλ εθεί θαζ’ όιε
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, απ’ όπνπ απνζύξνληαη κόλν αξγά κεηά ην ειηνβαζίιεκα» 46.
Καηά ηελ θνξύθσζε ηεο εμόδνπ ησλ Κηξθαζίσλ από ην 1862-1865, ζπρλά ακέζσο
κόιηο απνκαθξύλνληαλ νη πξόζθπγεο από κηα πεξηνρή, λέεο αθίμεηο θαηαιάκβαλαλ ηηο
ζέζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα μεθηλνύζαλ εθ λένπ. Κάζε παξηίδα λέσλ αθίμεσλ κπνξνύζε λ’
αξηζκεί δεθάδεο ρηιηάδεο Κηξθάζηνπο, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη αξηζκνί
πιεζίαδαλ ηνπο 100.000 ή θαη πεξηζζόηεξνπο47.
Δλ θαηαθιείδη, ζηε ακςνύληα θαη ζηελ Σξαπεδνύληα, έθηαζε ην κεγαιύηεξν κέξνο
από ην θύκα ησλ πξνζθύγσλ θαη γηα ην ιόγν απηό ζηηο πόιεηο απηέο ππέθεξαλ από ηηο
επηδεκίεο θαη ην ιηκό γηα ρξνληθό δηάζηεκα πεξίπνπ κηαο δεθαεηίαο48.
Δλώ ηνλ Φεβξνπάξην ν πξόμελνο Bosio πίζηεπε όηη ππάξρεη ειπίδα λ’ αληηκεησπηζηεί
ε θαηάζηαζε κε ηα κέηξα πνπ έιαβε ν Γξ. Barozzi, ηνλ Μάην ν ίδηνο ν Barozzi έγξαθε
όηη βξίζθεηαη ζηε κέζε κηαο θαηαηγίδαο, από ηελ νπνία δελ γλώξηδε πώο ζα μεθύγεη.
Πξάγκαηη, θαζώο ν ρξόλνο πεξλνύζε θαη νη αξρέο ζπλεηδεηνπνηνύζαλ ην κέγεζνο ηεο
απνζηνιήο ηνπο θαη ηεο ηξαγσδίαο πνπ εμειηζζόηαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο, ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηεο έγηλαλ γηα λ’ αληηκεησπηζηεί ην θαηλόκελν. πζηήζεθε κηα δεθαπελζήκεξε
θαξαληίλα, νη πξόζθπγεο κεηαθέξνληαλ άκεζα ζε άιια αζθαιέζηεξα κέξε, νη λεθξνί
έξεπλα ηεο νζσκαληθήο εκπεηξίαο ηεο ππνδνρήο θαη επαλεγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ ηνπ Καπθάζνπ: B.
Habiçoğlu, Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na Göçlerve İskanları, History Department, Faculty of
Literature, University of Istanbul, 1983. ρεηηθά κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θεληξηθώλ αξρώλ βι. G.
Chochiev, Aspects of Social Adaptation, ζ. 6. Βι. επίζεο S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’,
ζ. 35 ζπνξάδελ.
43
S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 39. «The Circassian Emigration», The Scotsman,
13 επηεκβξίνπ 1864, ζ. 3.
44
S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 39 θαη «The Circassians», The Times 10
επηεκβξίνπ 1864, ζ. 10
45
G. Chochiev, Aspects of Social adaptation, ζ. 5-6.
46
The Times, 13 Ινπλίνπ 1864, ζ. 10 ζην S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 31.
47
Σν Γεθέκβξην ηνπ 1865 ππνινγίζηεθε όηη βξίζθνληαλ 172.000 Κηξθάζηνη ζηε Μαύξε Θάιαζζα. Βι.
«The Emigration of the Circassians», Otago Witness, 9 Γεθεκβξίνπ 1865, ζ. 3. Σν ίδην θαη ζην Otago Daily
Times, Issue 1230, 6 Γεθεκβξίνπ 1865, ζ. 5.
48
S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 29.
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ζάβνληαλ ζσζηά θαη γεληθά νη Οζσκαληθέο Αξρέο αλέιαβαλ ηηο επζύλεο ηνπο γηα λ’
αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα49. Η εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απ’ απηήλ ηελ πεξηπέηεηα
ηνπο έθαλε απνηειεζκαηηθόηεξνπο κε ηελ ηειηθή έμνδν ησλ Κηξθαζίσλ από ηελ Απραδία
ην 186750, είρε ήδε όκσο ζηνηρίζεη ηε δσή ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Κηξθάζηνπο.

49
50

42.

S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 39 ζπνξάδελ.
J. McCarthy, Death and Exile, ζ. 35-36 θαη S. Isla Rosser-Owen, The First ‘Circassian Exodus’, ζ. 41-
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Theodossis Kyriakidis
The Impact on Public Health of the Forced Caucasian Migration in 1864 on
the Southern Shores of the Black Sea, through the Archival Sources
of English and Italian Consulate in Trebizond
Summary

The Caucasian war which lasted for more than 100 years ended on 21 May 1864 with
the occupation of the Circassian lands. The indigenous inhabitants of Caucasus were
transported in chartered vessels to the Ottoman ports, in the Southeastern Black Sea
shores, as well as in the Balkans.
The Ottoman Government found it very difficult to integrate and absorb the new
refugees. These people were not undesirable in the Ottoman Empire; on the contrary. The
Ottoman authorities planned to use the Circassians to cultivate deserted lands, in the
Ottoman army and as a mound-posted in appropriate areas, in any centrifugal tendencies
which appeared in the Empire.
On the one hand, even though they were welcome, due to improper organization of
the host but also because of the severity with which the migration wave appeared, many
of those expelled died en route as victims of disease and hunger. The estimates of this
calamity is a subject that needs in depth analysis and for this reason stray from the main
subject of our paper. This paper focuses on the Ottoman experience of the Circassian
refugees the period this forced migration reached its peak, meaning the year 1864.
More specifically the paper focuses on the hygiene conditions and the sanitarian
consequences of this migration to the south coast of the Black Sea, meaning mainly the
cities of Trebizond and Samsun. Although the available western literature for the subject
is used, this paper is based on the accounts made by the British and Italian consulate in
Trebizond. The public health conditions ameliorate with the action of the Health
Inspector Dr. Barozzi who was sent from the Government in order to face the situation.
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Παράρτημα εικόνων

Επιστολή του πποξένου Bosio στον Ιταλό υπουπγό εξωτεπικών, Τπαπεδούντα, 20 Φεβπουαπίου 1864 (Archivio Storico-Diplomatico del Ministro Affari
Esteri. Scritture Regno d'Italia, 1861-1887, B. 910 pacco n. 272, rapporti del consolato in Trebisonda 1862-67).
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Θεοδώρα Χαζεκίδου-Μάρκου
Το θεζζαλικό αγροηικό ζήηημα. Τα γεγονόηα ηου 1910

Ζ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο ζην ειιεληθό θξάηνο ην 1881 ήηαλ ην απνηέιεζκα
κηαο ηδηαίηεξα καθξόρξνλεο θαη θνπηώδνπο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ειιεληθή δηπισκαηηθή
πιεπξά. Ζ δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε κε ηε ζύγθιεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (1/13
Ηνπλίνπ 1878) θαη νινθιεξώζεθε ηξία ρξόληα κεηά. Σν 13ν πξσηόθνιιν (23 Ηνπλίνπ/5
Ηνπιίνπ 1878), ην νπνίν έγηλε δεθηό από όινπο ηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ Μεγάισλ
Γπλάκεσλ ζην Βεξνιίλν, πξνέβιεπε κεηαμύ ησλ άιισλ: «Σν ζπλέδξην πξνζθαιεί ηελ
Τςειή Πύιε λα ζπκθσλήζεη κε ηελ Διιάδα ζε κηα δηαξξύζκηζε ησλ ζπλόξσλ ζηε
Θεζζαιία θαη ζηελ Ήπεηξν, θαη έρεη ηε γλώκε όηη ε δηαξξύζκηζε απηή ζα κπνξνύζε λα
αθνινπζήζεη ηελ θνηιάδα ηνπ αιακβξηά1 σο ηηο εθβνιέο ζην Αηγαίν θαη ηελ θνηιάδα ηνπ
Καιακά από ηελ πιεπξά ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο. Σν ζπλέδξην έρεη ηελ πεπνίζεζε όηη ηα
ελδηαθεξόκελα κέξε ζα θαηνξζώζνπλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. Δληνύηνηο, γηα λα
δηεπθνιύλνπλ ηελ επηηπρία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, νη Γπλάκεηο είλαη έηνηκεο λα
πξνζθέξνπλ ηελ απεπζείαο κεζνιάβεζή ηνπο ζηα δύν κέξε». Σν ηειηθό θείκελν ηεο
ζπλζήθεο ηνπ Βεξνιίλνπ θαηνρύξσζε ηηο απνθάζεηο ηνπ 13νπ πξσηνθόιινπ. ην άξζξν
ηεο κε αξηζκό 27 αλαθέξεηαη: «ε πεξίπησζε πνπ ε Τςειή Πύιε θαη ε Διιάδα δελ
θαηνξζώζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηε δηαξξύζκηζε ησλ ζπλόξσλ πνπ πξνβιέπεηαη από ην
13ν πξσηόθνιιν ηνπ πλεδξίνπ, ε Γεξκαλία, ε Απζηξν-Οπγγαξία, ε Γαιιία, ε Μεγάιε
Βξεηαλία, ε Ηηαιία θαη ε Ρσζία επηθπιάζζνληαη λα πξνζθέξνπλ ηε κεζνιάβεζή ηνπο ζηα
δύν κέξε γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ»2. Γηα λα εθαξκνζηνύλ νη όξνη ηνπ
ζπλεδξίνπ, ζα έπξεπε όιεο νη δπλάκεηο θαη νη Μεγάιεο, αιιά θαη νη κηθξόηεξεο ηεο
Βαιθαληθήο, λα επηδνζνύλ ζε δηαπξαγκαηεύζεηο. Οη εδαθηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ειιεληθό
θξάηνο απνηεινύζαλ έλα κέξνο ηνπ ζπλεδξίνπ, ην νπνίν πξνέβιεπε αλαθαηαηάμεηο ζηε
Βαιθαληθή Υεξζόλεζν θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην.
Σξία ρξόληα πεξίπνπ κεηά, ζηηο 20 Ηνπλίνπ/2 Ηνπιίνπ ηνπ 1881, ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, ππνγξάθεθε ειιελν-νζσκαληθή ζπλζήθε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε
Θεζζαιία θαη ε επαξρία Άξηαο παξαρσξνύληαλ ζην ειιεληθό θξάηνο, ελώ εμαηξνύληαλ ε
επαξρία Διαζζόλαο. Δίρε πξνεγεζεί ε ζύκβαζε, επίζεο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηηο
12 Μαΐνπ 1881, κεηαμύ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Τςειήο Πύιεο γηα ηηο
αλσηέξσ παξαρσξήζεηο3. Σν ειιεληθό θξάηνο, ζε αληάιιαγκα, αλαιάκβαλε ηελ
1

Αιιηώο αιαβξηάο, ν Πελεηόο. «Οἳ θαὶ θαηέιαβνλ αὐηὸλ εἴο ηη λεζίδηνλ πνηακνῦ ηνῦ νὕησ
θαινπκέλνπ αιαβξία» (Ἄλλα Κνκλελή, Ἀιεμηάο, 5, 6, 3) θαη «Ὁ δὲ Βατκνῦληνο ἐδίσθε ηνύηνπο κέρξη ηνῦ
πνηακνῦ αιαβξία» (5, 7, 3).
2
Δ. Κσθόο, «Από ην ηέινο ηεο θξεηηθήο επαλαζηάζεσο σο ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο», Ηζηνξία ηνπ
Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977, ζ. 343-353 θαη 359-365. Βιέπε επίζεο Αγγειηθή θήθα-Θενδνζίνπ,
Ζ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο. Ζ πξώηε θάζε ζηελ ελζσκάησζε κηαο ειιεληθήο επαξρίαο ζην ειιεληθό θξάηνο
(1881-1885), Θεζζαινλίθε 1989 (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Α.Π.Θ.), ζ. 2.
3
Α. θήθα-Θενδνζίνπ, Πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο, ζ. 10.
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ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύεη ηα δηθαηώκαηα ησλ κνπζνπικάλσλ, ηε δηνηθεηηθή θαη
νξγαλσηηθή απηνλνκία ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, θαζώο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ
ζξεζθεπηηθώλ δηθαζηεξίσλ γηα ηα ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. εκαληηθόηεξεο ήηαλ νη
ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ νηθνλνκία ηεο Θεζζαιίαο. Αλαγλσξίδνληαλ νη νζσκαληθνί
ηίηινη ηδηνθηεζίαο, θαηνρπξώλνληαλ ηα δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο ησλ ηδησηώλ θαη ησλ
θνηλνηήησλ ζε ηζηθιίθηα, βνζθόηνπνπο, δάζε, δηαζθαιίδνληαλ επίζεο ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ (άξζξν 4), ελώ ν ζνπιηάλνο
κπνξνύζε λα δηαζέζεη ηηο απηνθξαηνξηθέο γαίεο όπσο ήζειε (άξζξν 5). Γελ ππήξρε
επίζεο ε δπλαηόηεηα ζην ειιεληθό θξάηνο λα θάλεη απαιινηξηώζεηο ζηα κεγάια
ηζηθιίθηα, παξά κόλν κε γεληθό λόκν ηνπ θξάηνπο (άξζξν 6), νύηε λα εμαλαγθάζεη ηνπο
κεγαινθηεκαηίεο ζε πώιεζε ησλ γαηώλ ή λα ηξνπνπνηήζεη ην θαζεζηώο πνπ ίζρπε γηα
ηνπο θνιιήγνπο. Σηο επόκελεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο, εκέξεο ν ειιεληθόο
ζηξαηόο έθαλε ηελ είζνδό ηνπ ζηελ Άξηα θαη ζηηο ειιεληθέο πόιεηο ηεο Θεζζαιίαο θαη
ύςσζε ηελ ειιεληθή ζεκαία. Σν ειιεληθό θξάηνο αύμεζε ηελ έθηαζή ηνπ (ζηα 63.606
ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα πξνζηέζεθαλ άιια 13.395) θαη ηνλ πιεζπζκό ηνπ (ζην
1.679.470 ησλ θαηνίθσλ πξνζηέζεθαλ άιινη 300.000). Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ
αιύηξσηνπ ειιεληζκνύ ζπκπεξηιήθζεθε, πελήληα ρξόληα κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ
1821, ζην κηθξό ειιεληθό θξάηνο, γεγνλόο πνπ απνηέιεζε ηελ ελ κέξεη πξαγκάησζε ηεο
Μεγάιεο Ηδέαο4.
Ζ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο, πέξα από ηηο παξαπάλσ ζεηηθέο ζπλέπεηεο, πξόζζεζε
παξάιιεια θαη έλα ηδηάδνλ πξόβιεκα, απηό ηεο κεγάιεο γαηνθηεζίαο. Οη πεδηάδεο ηεο
Άξηαο θαη ηεο Θεζζαιίαο θπξηαξρνύληαλ ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο από ηνπξθηθά
ηζηθιίθηα, ηα νπνία, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζα έπξεπε λα πξνζηαηεπζνύλ. Οη
Σνύξθνη ηζηθιηθάδεο, ιίγν πξηλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο, είραλ ήδε αξρίζεη λα
πνπινύλ ηα θηήκαηά ηνπο ζε έιιελεο θεθαιαηνύρνπο. Πινύζηνη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο,
ν Γεώξγηνο Εαξίθεο, ν Υξηζηάθεο Εσγξάθνο, ν Κσλζηαληίλνο Εάππαο, ν Παύινο
ηεθάλνβηθ θπιίηζεο, ν Δπάγγεινο Μπαιηαηδήο, ν Κσλζηαληίλνο Καξαπάλνο, ν
Αλδξέαο πγγξόο θαη πνιινί άιινη αγόξαζαλ ζηε Θεζζαιία ηεξάζηηεο εθηάζεηο γεο 5. Οη
κηζνί πεξίπνπ αγξόηεο ηεο Θεζζαιίαο ήηαλ θνιιήγνη ή παξαθεληέδεο ζηα 400 ή 466 ή
θαηά άιινπο ζηα 293 ηζηθιίθηα6. Με βάζε ην νζσκαληθό θαζεζηώο ηδηνθηεζίαο ε λνκή
ησλ θνιιήγσλ ήηαλ εκπξάγκαην θαη θιεξνλνκηθό δηθαίσκα7. Ο θαιιηεξγεηήο θαηά ηελ
ηνπξθνθξαηία ήηαλ πξνζδεκέλνο ζηε γε ζαλ λα ήηαλ ζπκπιήξσκά ηεο. Σν ειιεληθό
αζηηθό δίθαην ζεσξνύζε σο εκπξάγκαην δηθαίσκα κόλν ηελ πιήξε θπξηόηεηα ζηα
αθίλεηα θαη ηελ παξαπάλσ ζρέζε σο «θενπδαξρηθό πεξηνξηζκό ηεο θπξηόηεηαο», κε
4

Δ. Κσθόο, Από ην ηέινο ηεο θξεηηθήο επαλαζηάζεσο, ζ. 364-365.
Α. θήθα-Θενδνζίνπ, ό.π., ζ. 98-99.
6
Από ηα 670 ρσξηά ην 1881 κόλν ηα 270 ήηαλ θεθαινρώξηα. ύκθσλα κε άιιε πεγή 466 ήηαλ ηζηθιίθηα
θαη 198 θεθαινρώξηα θαη ζύκθσλα κε ηξίηε πεγή 293 ήηαλ ηζηθιίθηα θαη 303 θεθαινρώξηα. Κ. Σζνπθαιάο,
«Ζ αλνξζσηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε 1882-1895», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΓ΄,
Αζήλα 1977, ζ. 12.
7
Σν εκπξάγκαην δηθαίσκα είλαη ε λνκηθή κνξθή εμνπζίαο ηνπ αλζξώπνπ επί ησλ νηθνλνκηθώλ αγαζώλ,
δειαδή ην δηθαίσκα πνπ παξέρεη εμνπζία άκεζε θαη θαηά παληόο επί ηνπ πξάγκαηνο.
5
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απνηέιεζκα ν θνιιήγνο λα κεηαηξαπεί ζε αθηήκνλα θαη ε λνκή ηεο θαιιηέξγεηαο λα γίλεη
απιό ελνρηθό δηθαίσκα8. Έηζη ν αγξόηεο, παξόιν πνπ εμαθνινπζεί λα νλνκάδεηαη
«επίκνξηνο» θαιιηεξγεηήο θαη νθείιεη λα δίλεη ην ζπκθσλεκέλν κεξίδην (κνξηή) από ηελ
παξαγσγή ελόο θηήκαηνο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ππόθεηηαη ζε έμσζε κε ηε ιήμε ηνπ
εηήζηνπ αγξνιεπηηθνύ ζπκβνιαίνπ ηνπ9. Μεηαμύ ησλ ηδηνθηεηώλ κεγάισλ γαηώλ
αλαθέξνληαη κεγάινη εζληθνί επεξγέηεο, όπσο ν Παύινο ηεθάλνβηθ θπιίηζεο λα
θαηέρεη 26 ηζηθιίθηα, ν Κσλζηαληίλνο Εάππαο 16 ηζηθιίθηα10, ελώ ν όκηινο ηνπ Αλδξέα
πγγξνύ ίδξπζε ηελ Πξνλνκηνύρν Σξάπεδα Ζπεηξνζεζζαιίαο κε θξαηηθό πξνλόκην θαη
αξκνδηόηεηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ θηεκαηηθώλ αγνξαπσιεζηώλ 11.
ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1881 έγηλαλ εθινγέο ζην ειιεληθό θξάηνο κε θπξηόηεξνπο
αληηπάινπο ηνλ Αιέμαλδξν Κνπκνπλδνύξν θαη ηνλ Υαξίιαν Σξηθνύπε. Οη εθινγέο
πξνθεξύρζεθαλ γηα 245 έδξεο (209 γηα ην παιαηό βαζίιεην, 35 γηα ηε Θεζζαιία θαη Άξηα
θαη 1 γηα ηνλ Αδάκαληα ηεο Μήινπ). Αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη αληηπαξάζεζεο ησλ
εθινγώλ απνηέιεζαλ ε πξνζάξηεζε ησλ λέσλ επαξρηώλ θαη νη ρεηξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο
γηα ηα λέα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Ο Σξηθνύπεο, θνβνύκελνο ηελ ππεξςήθηζε
ηνπ Κνπκνπλδνύξνπ ζηηο λέεο επαξρίεο, έθηαζε ζην ζεκείν λα ακθηζβεηήζεη ηελ
εγθπξόηεηα ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ ηνπο, πνπ είραλ θαηαξηηζηεί ηδηαίηεξα γξήγνξα.
Οη εθινγέο δελ έδσζαλ ζε θαλέλαλ από ηνπο δύν αληηπάινπο ηελ πιεηνςεθία. Σε λίθε
θαζόξηζαλ νη 32 αλεμάξηεηνη βνπιεπηέο ηεο Θεζζαιίαο, νη νπνίνη «απξόζκελα»
ηάρζεθαλ κε ηνλ Σξηθνύπε, ν νπνίνο έζπεπζε λα απνζύξεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπ γηα ην
λνκόηππν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ επαξρηώλ ζηηο εθινγέο12. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο
θαηέπλημαλ ηα δηθαηώκαηα ησλ θνιιήγσλ θαη έδεημαλ πξσηνθαλή εύλνηα ζηνπο κεγάινπο
γαηνθηήκνλεο πξνζδνθώληαο ζηηο επελδύζεηο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζην ειιεληθό
θξάηνο13. Έηζη, ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο ππήξραλ πεξίπνπ
600 κεγάιεο ηδηνθηεζίεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 6.000.000 ζηξεκκάησλ. Τπήξραλ
παξάιιεια θαη κεζαίεο ηδηνθηεζίεο. Καη ζηηο κεγάιεο θαη ζηηο κεζαίεο ηδηνθηεζίεο νη
ηδηνθηήηεο ελνηθίαδαλ ηηο εθηάζεηο ζηνπο ελνηθηαζηέο θαιιηεξγεηέο κε αηνκηθέο
ζπκβάζεηο «πξνζρσξήζεσο ἐπηκόξηνπ ἀγξνιεςίαο», πξάγκα πνπ εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε
ηα όζα είρε ππνγξάςεη ε Διιάδα ζηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Οη θνιιήγνη ή
κεξηηθάξεδεο θαηνηθνύζαλ ζπλήζσο κέζα ζην θηήκα, ζηα ιεγόκελα ηζηθιηθνρώξηα, πνπ

8

Δλνρηθό δηθαίσκα είλαη ε εμνπζία-πνπ απνξξέεη από ηελ έλλνκε ζρέζε-ελόο πξόζσπνπ (ππνθείκελν
δηθαηώκαηνο ή δαλεηζηήο) ελαληίνλ άιινπ (νθεηιέηεο) ζε παξνρή, δειαδή πξάμε (ελέξγεηα ή παξάιεηςε) ή
αλνρή.
9
Κ. Βεξγόπνπινο, «Ο αλαλεσκέλνο εζληζκόο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977, ζ. 6972.
10
Αηθαηεξίλε Αξώλε-Σζίριε, Aγξνηηθό Εήηεκα θαη Aγξνηηθό Κίλεκα. Θεζζαιία 1881-1923, Αζήλα 2005,
ζ. 113-116.
11
Αη. Αξώλε-Σζίριε, Aγξνηηθό Εήηεκα, ζ. 45. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ αθξηβή ιεηηνπξγία θαη ην ξόιν ηεο
Σξάπεδαο βιέπε Α. θήθα-Θενδνζίνπ, Πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο, ζ. 124-130.
12
Κ. Σζνπθαιάο, Αλνξζσηηθή πξνζπάζεηα Σξηθνύπε, ζ. 14-15.
13
Κ. Βεξγόπνπινο, Ο αλαλεσκέλνο εζληζκόο, ζ. 69-72.
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ην 1907 αλέξρνληαλ ζε 33514. πλήζσο νη ηδηνθηήηεο ησλ ηζηθιηθηώλ έιεηπαλ καθξηά από
ηνλ ηόπν παξαγσγήο θαη ηα ηζηθιίθηα δηνηθνύληαλ από δηεπζπληέο θαη επηζηάηεο15. Σνπο
ηδηνθηήηεο ελδηέθεξε ην ζηαζεξό εηζόδεκα θαη όρη ηα επηρεηξεκαηηθά θέξδε πνπ ζα
πξνέξρνληαλ από λέεο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ άθελαλ κεγάιν κέξνο ηεο γεο
αθαιιηέξγεην, γηα λα ην λνηθηάδνπλ ζε λνκάδεο θηελνηξόθνπο γηα βνζθέο.
Οη θνιιήγνη δνύζαλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα απνδίδνπλ ζπλήζσο
ην έλα ηξίην ηεο ζνδεηάο ηνπο θαη λα πιεξώλνπλ ελνίθην γηα ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ δσή ηνπο
είρε ρεηξνηεξέςεη κεηά ηελ πξνζάξηεζε16. ύκθσλα κε ην νζσκαληθό δίθαην
απνιάκβαλαλ ην ηζόβην θαη θιεξνλνκηθό δηθαίσκα επηθαξπίαο ηεο γεο, ην ηεζζαξνύθ
(λνκή), ην νπνίν ηνπο πξνζηάηεπε από ηελ έμσζε από ηα θηήκαηα. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ησλ ρσξαθηώλ θαηέβαιιαλ ηε κνξηή. Σν ζπίηη, ην νηθόπεδν θαη ε θηλεηή πεξηνπζία (δώα,
εξγαιεία θ.ά.) ηνπο αλήθαλ εμνινθιήξνπ. Με ην λέν θαζεζηώο θαη ζύκθσλα κε ηα
ζπκβόιαηα, ηα νπνία ππνρξεώλνληαλ λα ππνγξάςνπλ κε ηνπο λένπο ηδηνθηήηεο ησλ
ηζηθιηθηώλ, απνπνηνύληαλ ηα παξαπάλσ δηθαηώκαηα.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό απηό πνπ αλαθέξεη ν βνπιεπηήο Γεώξγηνο ππξόπνπινο
(21/02/1915) ζην ππόκλεκά ηνπ ζηελ ειιεληθή Βνπιή «Ἐπί ηῆο πξνηάζεσο λόκνπ πεξί
ζρέζεσλ ηῶλ ἐλ Θεζζαιίᾳ θαιιηεξγεηῶλ»: «ὃηη ὁ ἀρόξηαγνο αὐηόο ηύξαλλνο Ἀιῆο…
ἐζεβάζζε ηό ἂζπινλ ηῶλ θαηνίθσλ, ὃπεξ δέλ ζέβνληαη νἱ δηάδνρνη ἐθείλνπ ρξηζηηαλνί
ἐπηθαξπσηαί, ἐλ ηῷ ἐιεπζέξῳ Ἑιιεληθῷ Βαζηιείῳ». Καη ελώ κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο
Θεζζαιίαο είρε ζεσξεζεί όηη ην ειιεληθό θξάηνο είρε εμαζθαιίζεη έλαλ ζηηνβνιώλα,
ζπλέβε ην αληίζεην. Ζ πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή ησλ ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ πξνο ηνπο
ηζηθιηθάδεο κε ηελ επηβνιή πςειώλ δαζκώλ ζηα εηζαγόκελα δεκεηξηαθά, πνπ έθηαζε
αθόκε θαη ην 40% ηεο αμίαο ηνπο κεηαμύ ησλ εηώλ 1904-1905, παξάιιεια κε ηε κείσζε
ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ
ςσκηνύ17. Δθηόο από ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο πξνζάξηεζεο
ππήξραλ θαη πνιηηηθέο, θαζώο ε εθπξνζώπεζε ηεο πεξηνρήο απηήο ζην ειιεληθό
θνηλνβνύιην ήηαλ ηδηόκνξθε θαη δηαηώληδε ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά, από ηελ νπνία ε παιηά
Διιάδα έηεηλε λα απαιιαγεί. Οη βνπιεπηέο ηεο Θεζζαιίαο ήηαλ ζπλήζσο νη λνκηθνί
ζύκβνπινη ησλ γαηνθηεκόλσλ ή θάπνηεο θνξέο θαη νη ίδηνη νη γαηνθηήκνλεο θαη θπζηθά
εθπξνζσπνύζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ γαηνθηεκόλσλ θαη πάληνηε ζπζπεηξώλνληαλ, όηαλ
δηαπίζησλαλ όηη απηά επξόθεηην λα δηαθπβεπηνύλ. Ζ εθινγή ηνπο βαζηδόηαλ ζηελ πίεζε
θαη ζηελ ηξνκνθξαηία πνπ αζθνύζαλ ζηνπο θνιιήγνπο ςεθνθόξνπο.
ηγά ζηγά ε όιε θαηάζηαζε άξρηζε λα πξνθαιεί αληηδξάζεηο, νη νπνίεο ζηηο αξρέο
ηνπ 20νύ αηώλα ζα πάξνπλ ηε κνξθή έληνλσλ, αθόκε θαη αηκαηεξώλ, δηεθδηθήζεσλ γηα
δηαλνκή γεο. Γελ ζα θέξνπλ όκσο ην πνζεηό απνηέιεζκα. Σν ζεκαληηθό ρηύπεκα ζηε
Ν. Οηθνλόκνπ, «Διιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία ζηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 20 νύ αη.», Ηζηνξία ηνπ
Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977, ζ. 193-196.
15
Βιέπε Καλνληζκόο Εσγξάθνπ, 1889.
16
Μηα ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηεο δσήο ησλ θνιιήγσλ καο δίλεη ν Μηράιεο Καξαγάηζεο ζην δηήγεκά ηνπ
«Σν Μπνπξίλη», πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «Σν Μεγάιν πλαμάξη» (1951).
17
Γ. Λενληαξίηεο, «Οηθνλνκία θαη θνηλσλία από ην 1914 σο ην 1918», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η.
ΗΔ΄, Αζήλα 1978, ζ. 74-75.
14

Το ιεσσαλικό αγροτικό ζθτημα. Τα γεγονότα του 1910

λνζεξή απηή θαηάζηαζε ζα επηθέξεη ν λόκνο ΓΒ΄ ηνπ 1907 επί Θενηόθε. Δλώ
θαηλνκεληθά αθνξνύζε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο
Βνπιγαξίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, κε ηελ επξεία εξκελεία ηνπ λόκνπ
ζπκπεξηέιαβε θαη ηνπο απηόρζνλεο αθηήκνλεο γεσξγνύο. Ζ θπβέξλεζε είρε ηελ
εμνπζηνδόηεζε από ηε Βνπιή λα επηθπξώλεη κε απιά βαζηιηθά δηαηάγκαηα ζπκβάζεηο
κεηαμύ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ηδησηώλ πνπ ζα πνπινύζαλ ηα θηήκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα
ην Γεκόζην ζα έπξεπε λα ηα δηαλείκεη ζηνπο αθηήκνλεο πξόζθπγεο ή απηόρζνλεο
κεηαπσιώληαο ηα. Ο λόκνο είρε αξθεηέο αζάθεηεο θαη ππεξςεθίζηεθε, δηόηη δηλόηαλ ε
εληύπσζε όηη αθνξνύζε κόλν ηνπο πξόζθπγεο. Άλνηγε όκσο ην δξόκν γηα ηελ αγνξά θαη
ησλ ηζηθιηθηώλ. Έηζη ζε εθαξκνγή ηνπ, κεηαμύ ησλ εηώλ 1907-1914, αγνξάζηεθαλ από
ην δεκόζην 1.060.000 ζηξέκκαηα, δειαδή ην 1/6 πεξίπνπ ησλ ζεζζαιηθώλ ηζηθιηθηώλ.
Καηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα ηδξύζεθαλ πνιινί αγξνηηθνί ζύιινγνη ζηηο
πόιεηο ηεο Θεζζαιίαο, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ θνιιήγσλ 18, όπσο ν
Θεζζαιηθόο Γεσξγηθόο ύιινγνο ζηε Λάξηζα (έηνο ίδξπζεο 1904), ν Γεσξγηθόο
ύλδεζκνο ζηα Σξίθαια (1906), ε Ἕλσζηο ηῶλ πιεξεμνπζίσλ ηῆο Κνηλόηεηνο Κνζθηλᾶ
ζηελ Καξδίηζα (1908), ν Γεσξγηθόο Πεδηλόο ύιινγνο ζηελ Καξδίηζα (1909) κε πξόεδξν
ηνλ δηθεγόξν Γεκήηξην Μπνύζδξα, κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θπζηνγλσκίεο ηνπ
ζεζζαιηθνύ αγξνηηθνύ θηλήκαηνο19. Ο Παλζεζζαιηθόο ύιινγνο κε ην όλνκα Σό Κνηλόλ
ηῶλ Θεζζαιῶλ ἐλ Ἀζήλαηο θάιππηε όιε ηε Θεζζαιία. Ηδξύζεθε ην 1907. Έλαο από ηνπο
πξσηεξγάηεο ηνπ ζπιιόγνπ ήηαλ θαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο Μηιηηάδεο Γάιαο, από ηελ
Αγηά ηεο Λάξηζαο20. ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1910 ε Δθνξεία ηνπ Κνηλνῦ ηῶλ Θεζζαιῶλ
γλσζηνπνηεί όηη ην «Γειηίνλ» ηνπ ζπλδέζκνπ ζα θέξεη ζην εμήο ην όλνκα Ρήγαο
(Φεξξαίνο) θαη όηη αλαζέηεη ηελ έθδνζή ηνπ ζηνλ Μηιηηάδε Γάια, γηα ηελ «ἐγλσζκέλελ
ἐπηκέιεηαλ πεξί ηά Θεζζαιηθά δεηήκαηα θαί ηήλ ἀθεξαηόηεηά ηνπ»21. Ο Ρήγαο ζα εθδίδεηαη
«δίο ηνῦ κελόο δηπινῦο ἤ ηεηξάθηο ἁπινῦο» (βιέπε Παξάξηεκα εηθόλσλ, εηθ. 1)22.
ηελ αγγειία ηνπ πεξηνδηθνύ αλάκεζα ζηα άιια αλαθέξεηαη όηη ην όλνκα Ρήγαο
ειεθηξίδεη θάζε Έιιελα θαη εηδηθά νη Θεζζαινί πνπ έρνπλ έλαλ ηέηνην ζπκπνιίηε
«θαινῦληαη ὑπό ηήλ ζεκαίαλ ηνῦ πξνγξάκκαηνο ἐθείλνπ λά ἐξγαζζῶζη πξόο ἐπηηέιεζηλ ηνῦ
κεγάινπ πξννξηζκνῦ, ὅλ ὁ δάθηπινο ηῆο ζείαο Πξόλνηαο ἐράξαμε ηῇ Θεζζαιίᾳ […] ἡ ζέζηο
ηῆο ρώξαο ηήλ ὁπνίαλ θαηνηθνῦκελ ἐπηβάιιεη ἡκῖλ κείδνλα θαζήθνληα, ἀιιά παξέρεη ἅκα
θαί δηθαηώκαηα, ὅπσο ἀθνπώκεζα κεηά πξνζνρῆο παξά ηνῦ Κξάηνπο […]». Μάιηζηα ην
πεξηνδηθό ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ ύιε ηνπ ζε ζπλέρεηεο ην έξγν ηνπ Ρήγα Φεξξαίνπ «Νέα
πνιηηηθή δηνίθεζηο ηῶλ θαηνίθσλ ηῆο Ρνύκειεο, ηῆο Μ. Αζίαο, ηῶλ Μεζνγείσλ λήζσλ
θαί ηῆο Βιαρνκπνγδαλίαο». Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ν Ρήγαο ζα απέρεη από ηηο ηνπηθέο
18

Γ. Καηζηθνβόξδνο, «Αγξνηηθό δήηεκα θαη αγξνηηθνί ζύιινγνη Καξδίηζαο», Ζ Ηζηνξηθή πνξεία ηνπ
αγξνηηθνύ δεηήκαηνο ζηελ Καξδίηζα, 3ν Ηζηνξηθό πλέδξην, Ηνύληνο 2002, ζ. 193-224.
19
Αη. Αξώλε-Σζίριε, Αγξνηηθό Εήηεκα, ζ. 148-149.
20
Καηεξίλα Παπαδνπνύινπ, «Ο Θεζζαιόο πνιηηηθόο θαη δηαλννύκελνο Μηιηηάδεο Γάιιαο», Θεζζαιηθά
Μειεηήκαηα, η. 2 (2012), ζ. 120. ην πεξηνδηθό Ρήγαο ην Γάιαο γξάθεηαη κε έλα ι.
21
Ο Ρήγαο, έηνο Α΄, ηεύρνο 1, 10/01/1910, ζ. 1. Τπνγξάθνπλ νη: Π. Αιεμαλδξήο, πξόεδξνο, Δπξηπίδεο
Γθαλάθεο, γξακκαηεύο, Αλαζηάζηνο Υξπζνρόνο, ηακίαο (εκεξνκελία 18/12/1909).
22
εκεηώλνπκε όηη, όπνπ παξαζέηνπκε απνζπάζκαηα από ην πεξηνδηθό, αθνινπζνύκε πηζηά ηελ
νξζνγξαθία ηνπο.
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δηακάρεο θαη δηαηξέζεηο θαη ζα αξθεζηεί ζηελ εηδηθόηεηά ηνπ (Θεζζαιηθή Ἐπηζεώξεζηο)
ππνβνεζώληαο ην έξγν ηνπ ζεζζαιηθνύ ηύπνπ ζηελ πξσηεύνπζα θαη ελεκεξώλνληαο ηνπο
Θεζζαινύο23 (βιέπε Παξάξηεκα εηθόλσλ, εηθ. 2, «δηάγξακκα ηεο ύιεο ηνπ Ρήγα»). ε
απηήλ ηελ εξγαζία πξνζπαζνύκε λα παξνπζηάζνπκε πώο απνηππώλνληαη ζην πεξηνδηθό
ηα γεγνλόηα ηνπ 1910 ζηε Θεζζαιία κε ηε ζηαρπνιόγεζε εηδήζεσλ από ηελ ύιε ηνπ.
Πξηλ όκσο από απηό ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ Μηιηηάδε
Γάια, πνπ είλαη θαη ν πξσηαγσληζηήο απηήο ηεο έθδνζεο24. Ο Μηιηηάδεο Γάιαο (18601951) απνθνίηεζε από ην Διιεληθόλ ρνιείνλ25 ηεο γελέηεηξάο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπνύδαζε ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν 1880 ελεγξάθε
ζηε Ννκηθή ρνιή Αζελώλ. Δλδηαθέξζεθε γηα ηελ πνιηηηθή από πνιύ λεαξή ειηθία θαη
πήξε κέξνο ζηηο εθινγέο ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1881 κε ην θόκκα Ἡ Ἀγαζή Μεξίο
καδί κε ην δηθεγόξν Αζελώλ Νηθόιαν ηεθαλίδε από ηελ Αζαλάηε, ν νπνίνο εθιέρηεθε
βνπιεπηήο ζηελ επαξρία Αγηάο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θόκκαηνο ηνπ Κνπκνπλδνύξνπ.
Σν 1890 ν Γάιαο, κεηά από πηέζεηο πνιηηηθώλ, θίισλ ηνπ παηέξα ηνπ, δέρηεθε ηελ
πξόηαζε ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε λα ππνβάιεη ππνςεθηόηεηα θαη εθιέρηεθε
βνπιεπηήο ζε ειηθία 30 εηώλ. Οη πνιηηηθέο απόςεηο ηνπ Γάια ηελ πεξίνδν εθείλε «ήηαλ
έλα θξάκα ρξηζηηαληθώλ, αλζξσπηζηηθώλ θαη ζνζηαιηζηηθώλ ηδεώλ»26. Ήηαλ ππέξκαρνο
ηεο αλαβίσζεο ζεζκώλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, όπσο ηεο εθθιεζίαο ηνπ
δήκνπ θαη ηεο άκεζεο εθινγήο αληηπξνζώπσλ, ελώ από ηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ
ηάρζεθε ππέξ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θνιιήγσλ γεσξγώλ από ηε δνπιεία. Ωο βνπιεπηήο
πξνζπάζεζε λα επηιύζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο επαξρίαο θαηαζέηνληαο
ππνκλήκαηα θαη πξνηάζεηο γηα δεηήκαηα αγξνηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη δεκνζίσλ έξγσλ.
ηηο εθινγέο ηεο 3εο Μαΐνπ ηνπ 1892, κεηά ηε ζύγθξνπζε κεηαμύ ηνπ Βαζηιηά Γεσξγίνπ
Α΄ θαη ηνπ Γειηγηάλλε, ππέβαιε ππνςεθηόηεηα πξνηεηλόκελνο από ηε ζπλέιεπζε ησλ
θαηνίθσλ, νη νπνίνη θαηήξηηζαλ ηνπο θαηαιόγνπο ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηώλ. Παξόιν
πνπ ληθεηήο ησλ εθινγώλ αλαδείρηεθε κε κεγάιε πιεηνςεθία ν Υαξίιανο Σξηθνύπεο, ν
Γάιαο επαλεθιέρηεθε βνπιεπηήο Αγηάο κε ζηακαηώληαο λα αγσλίδεηαη γηα ηελ επίιπζε
ηνπ αγξνηηθνύ δεηήκαηνο. ηηο εθινγέο ηεο 16εο Απξηιίνπ ηνπ 1895 ήηαλ θαη πάιη
ππνςήθηνο θαη, παξά ηηο νμείεο πξνζσπηθέο επηζέζεηο ηνπ αληηπάινπ ηνπ, Α. Πεηαιά, θαη
ηε δπζθήκεζε πνπ δέρηεθε, επαλεμειέγε κε 16 κόιηο ςήθνπο δηαθνξά από ηνλ αληίπαιό
ηνπ. ηηο εθινγέο ηνπ 1898 δελ ήηαλ ππνςήθηνο, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα θαη ην 1901
δηνξίζηεθε Ννκάξρεο Σξηθάισλ. Οη θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ζηε δηνίθεζε πξνθάιεζαλ
όκσο ηε δπζθνξία ησλ ηνπηθώλ θνκκαηαξρώλ, νη νπνίνη πέηπραλ ηε κεηάζεζή ηνπ ζηελ
Άξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Εάθπλζν (Ννέκβξηνο ηνπ 1902), έσο όηνπ απνιύζεθε
23

ην ίδην, ζ. 1.
Σα ζηνηρεία ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Γάια αληινύκε από ην άξζξν ηεο Κ. Παπαδνπνύινπ, Ο Θεζζαιόο
Μηιηηάδεο Γάιιαο, ζ. 105-130.
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Με ηα Γηαηάγκαηα ηνπ 1834 θαη ηνπ 1836 ην Γεκνηηθόλ ρνιείνλ ήηαλ επηαεηέο, ην Διιεληθόλ ρνιείνλ
ηξηεηέο θαη ην Γπκλάζηνλ ηεηξαεηέο. Ζ εηζαγσγή ζην Γπκλάζην γηλόηαλ κε εμεηάζεηο. Τπήξρε ε δπλαηόηεηα
γηα εηζαγσγή ζην Διιεληθό ρνιείν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηέηαξηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη κε
εμεηάζεηο (Α. Γεκαξάο, Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε. Σεθκήξηα ηζηνξίαο, Αζήλα 1990, ζ. 45-50 θαη 60-65).
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Κ. Παπαδνπνύινπ, Ο Θεζζαιόο Μηιηηάδεο Γάιιαο, ζ. 110.
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νξηζηηθά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1903. ηελ Αζήλα άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ. ηηο εθινγέο ηνπ 1905 ζέιεζε λα θαηέιζεη σο ππνςήθηνο ζηε ζέζε
ηνπ απνβηώζαληνο Λένληνο Μειά, αιιά εμειέγε ν Αγακέκλσλ ιήκαλ. Ο Γάιαο
επέζηξεςε ζην ζπκβνιαηνγξαθείν ηνπ ζηελ Αζήλα, ελώ αξζξνγξαθνύζε κε ην
ςεπδώλπκν «Μειηβνεύο», «Γσηηεύο» ή «Φηινθηήηεο». Κηλήζεθε πξνο ηε δεκηνπξγία
ελόο λένπ θόκκαηνο ηνπ Γεσξγηθνῦ κε ηε ζπλεξγαζία αλεμάξηεησλ θαη θηιειεύζεξσλ
ζεζζαιώλ βνπιεπηώλ. Γηα ην ζθνπό απηό είρε ζπρλά αιιεινγξαθία κε ηνπο Φηιάξεην,
Σξηαληαθπιιίδε, Αληύπα θ.ά.
ηηο εθινγέο ηεο 8εο Απγνύζηνπ ηνπ 1910 εθιέρηεθε βνπιεπηήο κε ην θόκκα
Ἀγξνηηθνί Θεζζαιίαο, κεηά από 11 ρξόληα απνπζίαο από ηε Βνπιή. ηηο 28 Ννεκβξίνπ
έγηλαλ θαη πάιη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Β΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο θαη
επαλεμειέγε κε ην θόκκα ησλ Αγξνηηθώλ. ύκθσλα κε ην λέν ύληαγκα, πνπ ζέζπηζε ε
Β΄ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, αλέθπςε βνπιεπηηθό αζπκβίβαζην θαη ε εθινγή ηνπ
αθπξώζεθε ιόγσ ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γελ αλέθνςε
ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1912 καδί κε ηνπο Α. Καξηάιε, Γ.
Μπαιηαηδή, Μ. ηάπθα, Γ. Φηιάξεην, Θ. Λπκπξίηε, Ν. Ννύζηα θαη άιινπο ζπγθξόηεζαλ
ην Γεσξγηθό Κόκκα θαη θαηέβεθαλ ζηηο εθινγέο, αιιά δελ εμέιεμαλ θαλέλα βνπιεπηή. Ζ
ηειεπηαία απηή εθινγηθή αλακέηξεζε νδήγεζε ην Γάια ζε πιήξε νηθνλνκηθή
θαηαζηξνθή, αθνύ κάιηζηα, γηα λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα, είρε παξαηηεζεί από
ζπκβνιαηνγξάθνο. πλέρηζε ηελ πνιηηηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ δξάζε κε ηελ ίδξπζε
πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ (ύιινγνο Φηιειεπζέξσλ Ἀγηᾶο 1919, Ἡ Νέα
Πνιηηεία 1921, Ἱζηνξηθή θαί Λανγξαθηθή Ἑηαηξεία Θεζζαιῶλ 1929), ηε ζπγγξαθή
πξαγκαηεηώλ (Πξαγκαηεία Πεξί Ἐζληθῶλ Ἰδεσδῶλ θαηά ηό ζύζηεκα ηνῦ Γ. Θ.
Γεσξγηάδνπ, Ἡ Ἀγηά δηά κέζνπ ηῶλ αἰώλσλ), ηελ έθδνζε πεξηνδηθνύ (Θεζζαιηθά Υξνληθά
1929). Ζ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά θαη ν ζάλαηνο ηεο ζπδύγνπ ηνπ ην
1937 ζήκαλαλ ην ηέινο ηεο πνιηηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. Πέζαλε ζηελ Αζήλα ζηηο 17
Ννεκβξίνπ ηνπ 1951.
Παξαθνινπζώληαο ηελ εηδεζενγξαθία ηνπ πεξηνδηθνύ πιεξνθνξνύκαζηε όηη ζηηο 4
Ηαλνπαξίνπ 1910 πξαγκαηνπνηήζεθε ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ Γεσξγηθνῦ πλδέζκνπ
Καξδίηζεο, ε νπνία θαη απεύζπλε ςήθηζκα πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ ηξαηησηηθό
ύλδεζκν «πεξί ἀπνθαηαζηάζεσο ηῶλ γεσξγῶλ δηά ηνῦ Γεσξγηθνῦ Σακείνπ θαί πεξί
ζπζηάζεσο Ὑπνπξγείνπ Γεσξγίαο»27. εκεηώλνπκε όηη ην θίλεκα ηνπ ηξαηησηηθνύ
πλδέζκνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 1909, γέκηζε κε ειπίδεο θαη ηνπο αγξόηεο ηεο Θεζζαιίαο
γηα άκεζεο κεηαξξπζκίζεηο. Σελ Κπξηαθή, 17 Ηαλνπαξίνπ 1910, πεξίπνπ πεληαθόζηνη
γεσξγνί από ηνλ Γήκν Δππδξίνπ (Φαξζάισλ) ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ
Γήκνπ Γξίζθνιη, γηα λα δηακαξηπξεζνύλ γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ θνιιεγηθώλ εζίκσλ
θαη ηηο θαηαπηέζεηο ησλ ηδηνθηεηώλ. Εεηνύζαλ ηελ εμαγνξά ησλ ηζηθιηθηώλ από ηελ
θπβέξλεζε. ηελ Καξδίηζα έγηλε επίζεο ζπιιαιεηήξην κε αίηεκα ηελ εμαγνξά ησλ
ηζηθιηθηώλ από ην Γεσξγηθό Σακείν. Παξόκνηα ζπιιαιεηήξηα πξναγγέιινληαη ζηα
Σξίθαια, ζηε Λάξηζα θαη ζηα Φάξζαια. Από ηα Φάξζαια ζηέιιεηαη ηειεγξάθεκα, ην
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νπνίν δεκνζηεύεη ν Ρήγαο, κε δύν απνδέθηεο, ηνλ αξρεγό ηνπ ηξαηησηηθνύ πλδέζκνπ
θαη ην Κνηλόλ ηῶλ Θεζζαιῶλ. Σν ηειεγξάθεκα κεηαμύ ησλ άιισλ αλαθέξεη όηη «ἅπαο
ιαόο Γήκνπ Δὐηδξίνπ Ἐπαξρίαο Φαξζάισλ ἐθ 17 Υσξίσλ ὑπνδνύισλ Σζηθιηθηνύρνπο […]
δηακαξηύξεηαη ἐλ ὀλόκαηη Ἐιεπζεξίαο, θηιαλζξσπίαο θαί δηθαηνζύλεο δη’ ἀθνξήηνπο
θαηαπηέζεηο Σζηθιηθηνύρσλ θαί ὁινζρεξῆ ζπληειεζζεῖζαλ θαηαζηξνθήλ γεσξγηθνῦ
πιεζπζκνῦ θαί ἱθεηεύσλ ὑκᾶο ὅπσο πεξηζώζεηε γεσξγνύο δη’ ἐμεπξέζεσο δαλείνπ πξόο
ἐμαγνξάλ ηζηθιηθίσλ θαί παξνρήλ δαλείσλ γεσξγνύο ἐπί πξνζεζκίᾳ καθξᾷ. Ἀπειπηζκέλνη
ἐπηθαινύκεζα θηιειεύζεξα αἰζζήκαηά ζαο ἵλα πξόο ζπκθέξνλ ηνῦ ἒζλνπο ἀπαιιάμεηε
Θεζζαινύο γεσξγνύο ηῆο δνπιείαο […] πξνιακβάλνληεο νὕησ δπζάξεζηα γεγνλόηα.
Παξαθαινῦκελ ἐλ Ἀζήλαηο Θεζζαιηθόλ ζύλδεζκνλ «Κνηλόλ Θεζζαιῶλ» ὅπσο ζπληξέμῃ
ζεζζαιηθόλ ἀγῶλα δηαθσηίδσλ Κπβέξλεζηλ θαί ινηπνύο ἐιεπζέξνπο ἀδειθνύο […]»28. Ζ
θαηάζηαζε ζηε Θεζζαιία βαζκηαία γίλεηαη θαη πην δύζθνιε, θαζώο νη θηλεηνπνηήζεηο
ησλ αγξνηηθώλ ζπιιόγσλ γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα
απμάλνληαη. Ο Μηιηηάδεο Γάιαο δεκνζηεύεη άξζξν κε ηίηιν «Ἐπαλάζηαζηο θαί γεσξγνί»
ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1910 θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη απηό εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή
ηνπ γλώκε. ην άξζξν απηό ν Γάιαο αλαθέξεηαη ζε γεληθή εμέγεξζε ζε όιε ηε
Θεζζαιία, κε ζπκκεηνρή θαη ησλ ππόινηπσλ θαηνίθσλ, κηιά γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο
δσήο ησλ γεσξγώλ θαη ηηο απζαηξεζίεο ησλ ηδηνθηεηώλ θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε (είρε
νξθηζηεί ζην κεηαμύ κε πξσζππνπξγό ηνλ ηέθαλν Γξαγνύκε) 29 λα ιάβεη «γελλαηνηέξαο
ἀπνθάζεηο […]»30. εκεηώλνπκε εδώ όηη ν ηέθαλνο Γξαγνύκεο κε επηζηνιή ηνπ δύν
ρξόληα λσξίηεξα (14 Μαξηίνπ 1908) πξνο ηνλ Γ. Καξαπαλαγηώηε, γηα ηελ αλαθνξά πνπ
ηνπ είρε ππνβάιεη, είρε ζπζηήζεη ζηνπο γεσξγνύο «θήξπγκα δηθαηνζύλεο, ὑπνκνλῆο θαί
θξνλήζεσο»31. Σν πεξηνδηθό αλαθέξεη όηη ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1910 έθηαζε ζηελ
Αζήλα ε Μεγάιε Θεζζαιηθή Ἐπηηξνπεία κε 150 αληηπξνζώπνπο από όιεο ηηο ζεζζαιηθέο
πόιεηο (δεκάξρνπο, πξνέδξνπο ησλ ζεζζαιηθώλ γεσξγηθώλ ζπλδέζκσλ θ.ά.) θαη κε ηνλ
ηεξέα ησλ θνιιήγσλ Βαζίιεην Παπαδεκεηξόπνπιν. Σνπο αληηπξνζώπνπο ππνδέρηεθαλ
ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ην Κνηλόλ ηῶλ Θεζζαιῶλ, άιινη Θεζζαινί θαη θνηηεηέο θαη
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Πξόθεηηαη γηα ηε µεηαβαηηθή θπβέξλεζε ηνπ ηέθαλνπ ∆ξαγνύµε, ηνλ νπνίν ην πµβνύιην ηνπ
ηξαηησηηθνύ πλδέζµνπ ππέδεημε σο λέν πξσζππνπξγό ηελ 15ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1910 µε 8 ςήθνπο ππέξ θαη
4 θαηά. Ο Δ. Βεληδέινο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα αλαθνηλώζεη ηα απνηειέζµαηα θαη λα πξνβεί ζηηο
ηειηθέο ζπλελλνήζεηο. ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ζπγθιήζεθε ην πµβνύιην ηνπ ηέµµαηνο θαη επηηεύρζεθε ε
ζπµθσλία ησλ παξαγόλησλ ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη ε κεηάβαζε ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή νµαιόηεηα. ηηο 18
Ηαλνπαξίνπ 1910 ν η. ∆ξαγνύµεο ζρεκάηηζε θπβέξλεζε µε ππνπξγό ηξαηησηηθώλ ηνλ αξρεγό ηνπ
ηξαηησηηθνύ πλδέζµνπ Νηθόιαν Ενξµπά. Σν θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεµα δελ ιεηηνπξγνύζε αλεπεξέαζηα,
αιιά θάησ από ηελ πίεζε ηνπ ηξαηησηηθνύ πλδέζµνπ. Ηδηαίηεξε ζεµαζία είρε ην όηη δηαηεξνύληαλ ηα
θνηλνβνπιεπηηθά πξνζρήµαηα, κε απνηέιεζκα ε µεηαβαηηθή θπβέξλεζε ∆ξαγνύµε λα δηαζέηεη ηε
«δεδεισµέλε». Σελ θπβέξλεζε ∆ξαγνύµε ζηήξημαλ θνηλνβνπιεπηηθά όια ηα θόµµαηα. Ο πξσζππνπξγόο
ζηηο πξνγξαµµαηηθέο δειώζεηο ηνπ αλαγλώξηζε ηελ «ηδηόξξπζµε» πξνέιεπζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηόληζε όηη
βαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ ε δηεμαγσγή εθινγώλ θαη ε ζύγθιεζε αλαζεσξεηηθήο βνπιήο. Ζ θπβέξλεζε
απηή, ε ηειεπηαία ηεο παιαηάο πεξηόδνπ, δηεμήγαγε ηηο εθινγέο ηεο 8εο Απγνύζηνπ 1910 θαη παξαηηήζεθε
ζηηο 29 επηεµβξίνπ 1910 (Α. Γ. Γεκεηξόπνπινο, Οη Διιεληθέο Κπβεξλήζεηο 1843-2004, Αζήλα 2004, ζ. 61).
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ηνπο νδήγεζαλ ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ, όπνπ ηελ πξνζθώλεζε έθαλε ν Μηιηηάδεο
Γάιαο θαη ηελ αληηθώλεζε ν πξόεδξνο ηνπ Γεσξγηθνῦ πλδέζκνπ Καξδίηζεο Γεκήηξηνο
Μπνύζδξαο, δηθεγόξνο. ύκθσλα κε ηνλ Γάια «Ἢγγηθελ ὁ θαηξόο λά θαηαλνήζσζηλ
ἄξρνληεο θαί ἰδηῶηαη ὅηη δέλ δύλαηαη λά ὑπάξμῃ θξάηνο ἒρνλ ἐζληθήλ ἀπνζηνιήλ κεηά
δνπινπαξνίθσλ […]». Ο Γεκήηξηνο Μπνύζδξαο ηόληζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο
παξνπζίαο ηνπο ζηελ Αζήλα, δηόηη «δέλ ἒρνκελ ἡκεῖο παηξίδα, δηόηη κήηε θαιύβελ ἒρνκελ,
κήηε ζπηζακήλ γῆο […]». Σελ επόκελε εκέξα, 18 Φεβξνπαξίνπ, θιήζεθαλ ζε ζύζθεςε
όινη νη ζεζζαινί βνπιεπηέο θαη ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ έγηλαλ δεθηνί από ηνλ πξόεδξν ηεο
θπβέξλεζεο. Ο Γεκήηξηνο Μπνύζδξαο θαη ν Γεώξγηνο Φηιάξεηνο δηαηύπσζαλ ηα
αηηήκαηα ησλ θαιιηεξγεηώλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ βνπιεπηώλ. Ο πξόεδξνο ππνζρέζεθε
όηη ζα ππνβάιεη λνκνζρέδην πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο εληόο ηεο πλόδνπ,
ρσξίο λα αλαιάβεη ηελ επζύλε ηεο ςήθηζήο ηνπ ζηε Βνπιή. ηε ζπλέρεηα απνθαζίζηεθε
λα θαηαξηηζηεί λνκνζρέδην από βνπιεπηέο, κέιε ηεο Ἐπηηξνπείαο θαη κέιε ηνπ Κνηλνῦ
ηῶλ Θεζζαιῶλ θαη ε Ἐπηηξνπεία λα κείλεη ζηελ Αζήλα κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο 20
Φεβξνπαξίνπ ε Ἐπηηξνπεία επηζθέθηεθε ηνπο αξρεγνύο ησλ άιισλ θνκκάησλ, Γ. Ράιιε
θαη Γ. Θενηόθε, νη νπνίνη θαη εμέθξαζαλ ηνπο δηζηαγκνύο ηνπο γηα ηελ άκεζε ιύζε ηνπ
δεηήκαηνο. Σελ ίδηα εκέξα επηζθέθηεθε θαη ην Θεζζαιό ππνπξγό Νηθόιαν Ενξκπά, ν
νπνίνο ππνζρέζεθε όηη ζα ππνζηεξίμεη ηα αηηήκαηά ηνπο. Πάλησο «ἡ ἐληύπσζηο ἐθ ηῆο
γιώζζεο ηαύηεο», θαηά ηνλ Γάια, «θπβεξλεηῶλ θαί βνπιεπηῶλ Θεζζαιίαο εἶλε, ὃηη δέλ
ἐπείζζεζαλ πεξί ηῆο ἀζιίαο αὐηῶλ θαηαζηάζεσο, νὒηε ἐμεηίκεζαλ δεόλησο ηήλ ὑπνρξέσζηλ
ηνῦ Κξάηνπο πξόο θαηάξγεζηλ ηῆο δνπινπαξνηθίαο. Πάληνηε δέ νὕησο ἀβνύισο θεξόκελνη
θαί λσζξῶο ἐδεκηνύξγεζαλ ηήλ παξνῦζαλ ηνῦ Κξάηνπο θαηάζηαζηλ, ἀπνδεηθλύνληαη δέ
δπζηπρῶο ἀδηόξζσηνη θαί κεηά ηά παζήκαηα». Σν λνκνζρέδην θαηαξηίζηεθε32, αιιά κε
δηάθνξεο θσιπζηεξγίεο, αξλήζεηο θαη αλαβιεηηθέο ελζηάζεηο, ηηο νπνίεο πξνέβαιαλ θαη
νη ηδηνθηήηεο ζην ππόκλεκά ηνπο, δελ πξνρώξεζε, θαη έηζη «νἱ γεσξγνί Θεζζαιίαο
ἐκπαίδνληαη»33. Φαίλεηαη ηειηθά όηη όια απηά έγηλαλ ζηελ Αζήλα, γηα λα θαζεζπράζνπλ
ηνπο θνιιήγνπο34. ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπιιαιεηήξηα ζηε Λάξηζα,
ζηα Φάξζαια, ζηνλ Σύξλαβν, ζην Φαλάξη, ζηελ Καξδίηζα, ζηα Σξίθαια. ηελ Καξδίηζα
ε ρσξνθπιαθή «ἐπειάζαζα» ηξαπκάηηζε ρσξηθό, ν νπνίνο απεβίσζε. Σν πεξηνδηθό
ζεσξεί σο εζηθνύο απηνπξγνύο ησλ γεγνλόησλ ηνπο θπβεξλώληεο θαη πνιηηεπνκέλνπο, νη
νπνίνη, αληί λα βξνπλ ιύζε γηα ηελ αλώκαιε θαηάζηαζε, κεηαβιήζεθαλ ζε δηθεγόξνπο
ησλ ηδηνθηεηώλ, εμσζώληαο ην ιαό ζε ζηάζε θαη ζηέιινληαο ζηξαηό, γηα λα ηελ
θαηαπλίμεη35. Σν 5ν θύιιν ηνπ Ρήγα θέξεη ηελ εκεξνκελία 15 Μαξηίνπ 1910 θαη
δεκνζηεύεη ηελ έθθιεζε ησλ θνιιήγσλ ηεο Θεζζαιίαο, κε εκεξνκελία 5 Μαξηίνπ θαη
ππνγεγξακκέλε από ηνπο Μπνύζδξα, Οηθνλνκίδε θαη Παπαλδξένπ «θαη’ ἐληνιήλ ηῆο
Ἐπηηξνπείαο». Σν θύιιν ζα πξέπεη λα δόζεθε γηα έθδνζε πξηλ ηα γεγνλόηα ηεο 6 εο
Μαξηίνπ, δηόηη δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζε απηά. Ζ έθθιεζε ηεο Ἐπηηξνπείαο
απεπζύλεηαη πξνο ην βαζηιηά, ηνπο βνπιεπηέο θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Γηεθηξαγσδεί
32

Ο Ρήγαο, έηνο Α΄, ηεύρνο 3, 23/02/1910, ζ. 20-23.
Δίλαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ. Ο Ρήγαο, έηνο Α΄, ηεύρνο 4, 01/03/1910, ζ. 26-27.
34
«Βνπιεπηαί θαη θνιιίγνη», Ο Ρήγαο, έηνο Α΄, ηεύρνο 4, ζ. 27-28.
35
Απηόζη, ζ. 30-31.
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εθηελώο θαη κε ιεπηνκέξεηεο όιε ηελ θαηάζηαζε ζηε Θεζζαιία, ηνλίδεη ηε καξηπξηθή
ππνκνλή ησλ θνιιήγσλ εδώ θαη ηξηάληα ρξόληα, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ηα
ζνθίζκαηά ηνπο, ην γεγνλόο όηη ην θξάηνο δελ πθίζηαηαη θακηά δεκηά από ηελ
απαιινηξίσζε θαη επαλαιακβάλεη ην αίηεκα ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα ηελ
απειεπζέξσζε ησλ δνπινπαξνίθσλ ηεο Θεζζαιίαο36. Ζ είδεζε γηα ηα γεγνλόηα ζην
Κηιειέξ, ζην Σζνπιάξ θαη ζηε Λάξηζα δεκνζηεύεηαη ζην ηεύρνο ηεο 3 εο Απξηιίνπ κε ηνλ
ηίηιν «Οἱ πξσηνκάξηπξεο ηῆο ζεζζαιηθῆο ἐιεπζεξίαο». Τπνγξάθεηαη από ην Μηιηηάδε
Γάια κε εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ. «Θξελεῖ ἡ Θεζζαιία ηόλ ἄδηθνλ ζάλαηνλ ηῶλ ἀζώσλ
ἀγξνηῶλ. Ἐλ ηῷ 20ῷ αἰῶλη, εἰο ηήλ ρώξαλ ηῆο ἐιεπζεξίαο θνλεύνληαη ἀλάλδξσο δηά λά
πληγῇ ἡ θσλή ηῶλ δνύισλ. Πίπηνπζηλ ἀζῶνη θαί ἀλύπνπηνη, δηόηη ἐδεηνῦλην ἐμηιαζηήξηα
ζύκαηα. Ἐπιήξσζαλ νἱ ἀζῶνη δνῦινη ηάο ἁκαξηίαο θπξίσλ θαί ἀξρόλησλ… νἱ δέ ἄξρνληεο
ἠιάιιαμαλ ὃηη ἠζθαιίζζε ηό Κξάηνο ηνῦ Νόκνπ! Καί αὐηνί ἀπέζαλνλ ὡο παξαβάηαη ηῶλ
λόκσλ ὑπέξ ηῶλ λόκσλ πξνθηλδπλεύζαληεο […]»37. ην ίδην θύιιν αλαδεκνζηεύνληαη
πξνγελέζηεξεο «ἐλδηαθέξνπζαη εἰδήζεηο» άιισλ εθεκεξίδσλ γηα ηνπο ζεζζαινύο
αγξόηεο. Σν άξζξν ηνπ Ρηδνζπάζηε38 έρεη ηίηιν «Πελέζηαη Θεζζαιίαο» (26/2), ηεο
εθεκεξίδαο Κξάηνο «Γνῦινη ιεπθνί» (27/2), ελώ ην Θάξξνο κε ηνλ ηίηιν «Πξό παληόο
ηάμηλ» (4/3) ζεσξεί ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ αγξνηώλ απνηέιεζκα «δεκαγσγηθῶλ
εἰζεγήζεσλ»39. Ζ Ἀλαγέλλεζηο ζε άξζξν κε ηνλ ηίηιν «Σό Γεσξγηθόλ θαί ἡ Βνπιή» (4/3)
θαηαγγέιιεη ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ θνκκάησλ σο ππεύζπλνπο γηα ηελ
εμέγεξζε ησλ ρσξηθώλ. Μεηά ην «ζθόησκα» 40 ησλ ρσξηθώλ θαη ηε δηάιπζε ησλ
ζπιιαιεηεξίσλ αθνινύζεζαλ πεξίπνπ 150 ζπιιήςεηο. ύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα
Μηθξά ηεο Λάξηζαο (11/03/1910), ν ηειηθόο απνινγηζκόο ζηηο δηάθνξεο ζπκπινθέο
εθείλε ηελ εκέξα ήηαλ έληεθα λεθξνί θαη δεθαηξείο ηξαπκαηίεο Ο Γ. Ράιιεο δήισζε ζε
ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο Πξσία (20/3) «ραίξσ δηόηη θαηεπλάζζε ἡ ἐλ Θεζζαιίᾳ
ἐμέγεξζηο, ἣηηο ἀπεδείρζε ὃηη εἶρε παξαζθεπαζζῇ ηερληθῶο», ελώ ν πξσζππνπξγόο
(Ἀλαγέλλεζηο, 19/3) «ἐβεβαίσζε ὃηη ζά ἐμεύξῃ ἱθαλνπνηεηηθήλ ιύζηλ δηά ηνύο γεσξγνύο»41.
Οη Θεζζαινί πνιηηεπηέο ζηελ Αζήλα πξνέβεζαλ ζε δηαβήκαηα πξνο ηνλ πξσζππνπξγό
γηα ηελ αλαζηνιή ησλ δηώμεσλ θαη ηε ζύζηαζε επηηξνπήο. Παξ’ όια ηα δηαβήκαηά ηνπο,
ζην πεξηνδηθό αλαθέξεηαη όηη ε θνηλή γλώκε δελ δηαπηζηώλεη ζε απηνύο ηελ απαηηνύκελε
ηόικε θαη πξόλνηα, δηόηη θαηά ηα ηειεπηαία γεγνλόηα «ὁ ζεζζαιηθόο ιαόο ἐπνδνπαηήζε
ἀδεῶο ὑπό ηῶλ ἀξρῶλ Θεζζαιίαο θαί ἐλεπαίρζε ὑπό ηῶλ ἁξκνδίσλ, ὃπεξ δέλ ἤζειε ζπκβῇ
εἰο ἄιιελ ἐπαξρίαλ ηνῦ θξάηνπο ἒρνπζαλ πξνκάρνπο κέ δόληη»42. Σo κλεκόζπλν ησλ
γεσξγώλ, 17 Απξηιίνπ 1910, έγηλε ζηα ρσξηά Κνπξηέζη θαη Κηιειέξ, όπνπ νη γεσξγνί δελ
έθιαςαλ πνιεκηζηέο πνπ ζθνηώζεθαλ από ερζξηθά ππξά, αιιά αλζξώπνπο πνπ
36

Ο Ρήγαο, έηνο Α΄, ηεύρνο 5, 15/03/1910, ζ. 33-37.
Ο Ρήγαο, έηνο Α΄, ηεύρνο 6, 03/04/1910, ζ. 41.
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Πξόθεηηαη γηα ηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηελ νπνία εμέδηδε ν Γ. Φηιάξεηνο ζηελ Αζήλα (Λ. Αξζελίνπ,
Σν έπνο ησλ Θεζζαιώλ αγξνηώλ θαη νη εμεγέξζεηο ηνπο, 1881-1993, Θεζζαινλίθε 20052, ζ. 162).
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40
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ζθνηώζεθαλ από όπια «ἀδειθηθά»43. Οη αληηπξόζσπνη ησλ γεσξγώλ Καξδίηζαο
απέζηεηιαλ δηακαξηπξία (26/04/1910) ζηελ θπβέξλεζε γηα ηε δίσμε ησλ ζπκκεηερόλησλ
ζην ζπιιαιεηήξην ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ, δηόηη ζθνπόο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ δελ ήηαλ ε
θαηάιπζε ησλ αξρώλ αιιά ε απνζηνιή ςεθίζκαηνο ζηελ θπβέξλεζε θαη ε δηαηξάλσζε
ηεο επηζπκίαο ηνπ γεσξγηθνύ θόζκνπ λα δηεπζεηεζεί ην αγξνηηθό δήηεκα44. ύκθσλα κε
αλαδεκνζίεπζε από ην Ρηδνζπάζηε (30/04/1910) αληί λα θαηαδησρζνύλ νη έλνρνη γηα ηε
δνινθνλία άνπισλ ζπληαγκαηηθώλ πνιηηώλ, ζπλειήθζεθαλ εθαηνληάδεο αζώνη πνιίηεο
θαη «ἐξξίθζεζαλ ἐληόο ηῶλ δπζσδῶλ θαί ἀλζξσπνθηόλσλ ηξσγιῶλ […] εἰο ηήλ παξά ηόλ
Πελεηόλ Βαζηίιιελ»45. Ο Γεκήηξηνο Μπνύζδξαο, πξόεδξνο ηνπ Πεδηλνύ Γεσξγηθνύ
πλδέζκνπ Καξδίηζεο, ζπλειήθζε ζηηο 12 Μαΐνπ 1910 «ἐλνρνπνηνύκελνο εἰο ηάο ζθελάο
ηῶλ ζπιιαιεηεξίσλ», ελώ εθείλεο ηηο εκέξεο βξηζθόηαλ ζηελ Αζήλα σο κέινο ηεο
Ἐπηηξνπείαο46. ηηο 19 Μαΐνπ 1910 δεκνζηεύηεθε ην βνύιεπκα αξ. 35 ηνπ Δθεηείνπ
Λαξίζεο γηα ηε δίθε ηεο 18εο Ηνπλίνπ ζηε Λακία47. Σν γεγνλόο όηη ε δίθε ζα δηεμαγόηαλ
ζε άιιε πόιε ήηαλ ήδε γλσζηό. Οη αξρέο επηθαιέζηεθαλ σο αηηία ηελ «ηήξεζηλ ηῆο
δεκνζίαο ηάμεσο», αιιά ε πξαγκαηηθή αηηία, ζύκθσλα κε ην πεξηνδηθό, ήηαλ ε ππνβνιή
ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζε ηαιαηπσξία θαη έμνδα48. Ο Μηιηηάδεο Γάιαο ζε έλα πύξηλν
άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Σό ύληαγκα ὑπό δίθελ ἐγθιεκαηηθήλ» (11 Ηνπλίνπ 1910)
αλαθέξεηαη ζηελ παξαβίαζε ηνπ πληάγκαηνο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ «ἀλαθέξεζζαη»,
«ζπλέξρεζζαη» θαη «ζπλεηαηξίδεζζαη» θαη δηακαξηύξεηαη γηα ηελ αδηθία πνπ πθίζηαηαη ε
Θεζζαιία, ε νπνία όρη κόλν δελ πξνζηαηεύεηαη από ηηο ερζξηθέο επηδξνκέο, ηε ιεζηεία
θαη ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο αιιά θαη δηώθεηαη θαη θσλάδεη: «ηό αἶκα ηῶλ θνλεπζέλησλ
ηέθλσλ κνπ εἰο ηάο ζθελάο ηῆο 6 Μαξηίνπ βνᾷ πξόο κε. Ση ἐλήξγεζαο δηά ηνύο θνλεῖο
αὐηῶλ; Ἀπήγγεηιαο θαί θαη’ αὐηῶλ θαηεγνξίαλ;»49. Έγηλαλ δύν δίθεο ηαπηνρξόλσο (19-23
Ηνπλίνπ 1910). Οη θαηεγνξνύκελνη γηα ην ζπιιαιεηήξην ηεο Καξδίηζαο (37 άηνκα)
δηθάζηεθαλ ζην Καθνπξγηνδηθείν ηεο Υαιθίδαο θαη νη θαηεγνξνύκελνη (25 άηνκα) γηα
ηα γεγνλόηα ζην Κηιειέξ, ζην Σζνπιάξ θαη ζηε Λάξηζα ζην Καθνπξγηνδηθείν ηεο
Λακίαο50. Παξόιν πνπ νη εηζαγγειείο ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί ζηηο αγνξεύζεηο ηνπο, νη
θαηεγνξνύκελνη αζσώζεθαλ51. Ζ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ δηαθόπεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ
191052. Ο πην πηζαλόο ιόγνο γηα ηε δηαθνπή, δηόηη δελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζην
πεξηνδηθό, είλαη ε ππνςεθηόηεηα ηνπ Γάια ζηηο εθινγέο ηεο 8εο Απγνύζηνπ ηνπ 1910 κε
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ην θόκκα Ἀγξνηηθνί Θεζζαιίαο, ε ππνζηήξημε ηεο νπνίαο απαηηνύζε ρξόλν θαη
νπσζδήπνηε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηε Θεζζαιία.
Κακηά νπζηαζηηθή εμέιημε δελ ζα ζεκεησζεί ζην ζεζζαιηθό δήηεκα ην ππόινηπν
δηάζηεκα. Ζ πξνζάξηεζε ηεο Μαθεδνλίαο κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο ζα θάλεη
αθόκε πην πηεζηηθό ην πξόβιεκα. Ζ πξνζσξηλή θπβέξλεζε Ἐζληθῆο Ἀκύλεο ηνπ
Βεληδέινπ ζηε Θεζζαινλίθε ην 1917 πξνρώξεζε ζε αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε, κε ηελ
νπνία ξύζκηζε ην αγξνηηθό πξόβιεκα ζηε Μαθεδνλία, ζηε Θεζζαιία θαη ζηελ Ήπεηξν
κε πέληε δηαηάγκαηα53. ηε ζπλέρεηα κε ηνλ Νόκν 1072 ηεο 29 εο Γεθεκβξίνπ 1917 «πεξί
ἐπεθηάζεσο θαζ’ ἅπαλ ην θξάηνο ηῶλ ὑπ’ ἀξηζκ. 2466, 2467, 2468, 2469 θαη 2470
δηαηαγκάησλ ηῆο Πξνζσξηλῆο Κπβεξλήζεσο πεξί ηνῦ ἀγξνηηθνῦ δεηήκαηνο», ε
θπβέξλεζε επέθηεηλε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε όιν ην ειιεληθό θξάηνο54. Ζ αγξνηηθή
κεηαξξύζκηζε δελ εθαξκόζηεθε όκσο ακέζσο, θαζώο απαηηνύζε πνιύ ρξνλνβόξεο
δηαδηθαζίεο. Καλέλα ηζηθιίθη δελ απαιινηξηώζεθε ην 1917 θαη κόλν έλα ην 1918. Με ην
λέν Νόκν 2052/1920, ν νπνίνο θαηαξγνύζε ην Νόκν 1072/1917, απαιινηξηώζεθαλ 59
θηήκαηα ζηε Θεζζαιία. Οη αληηβεληδειηθέο θπβεξλήζεηο, παξόιν πνπ πξνεθινγηθά είραλ
ππνζρεζεί απαιινηξηώζεηο, δελ έθαλαλ θαλέλα βήκα ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη ζηε
ζπλέρεηα έξημαλ κεγάιν βάξνο ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία55. Μόλν κεηά ηε
κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ηε ζπξξνή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ ην
αγξνηηθό δήηεκα απέθηεζε λέεο δηαζηάζεηο. ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1923, ε επαλαζηαηηθή
θπβέξλεζε ηνπ Ν. Πιαζηήξα έθαλε επηηέινπο ην κεγάιν βήκα γηα ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ
ζεζζαιηθνύ αγξνηηθνύ δεηήκαηνο κε ην δηάηαγκα «πεξί ἀπνθαηαζηάζεσο ἀθηεκόλσλ
θαιιηεξγεηῶλ». Με απηό έγηλε δπλαηή ε παξαρώξεζε δεκόζησλ, δεκνηηθώλ θαη
θνηλνηηθώλ θηεκάησλ θαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηδησηηθώλ θηεκάησλ, εθηόο ησλ
απηνθαιιηεξγνύκελσλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ επίκνξησλ
θαιιηεξγεηώλ56.

53

Πξόθεηηαη γηα ηα δηαηάγκαηα ππ’ αξηζκ. 2466, 2467, 2468, 2469, 2470 ηεο 20ήο Μαΐνπ 1917 (Αη.
Αξώλε-Σζίριε, Αγξνηηθό Εήηεκα, ζ. 203.
54
ΦΔΚ 305, η. Α΄. Σν δηάηαγκα πνπ αθνξνύζε θπξίσο ηε Θεζζαιία ήηαλ ην 2468 «Πεξί ξπζκίζεσο ηῶλ
ἐλλόκσλ ζρέζεσλ ἐπί ηῶλ θαηά ηνύο Ὀζσκαληθνύο Νόκνπο δεκνζίσλ γαηῶλ».
55
Αη. Αξώλε-Σζίριε, Αγξνηηθό Εήηεκα, ζ. 209-211.
56
Απηόζη, ζ. 212.

Το ιεσσαλικό αγροτικό ζθτημα. Τα γεγονότα του 1910

Theodora Hassekidou-Markou
The Agrarian Issue in Thessaly and the Events of 1910
Summary

In this paper we study the evolution of the agrarian issue in Thessaly, which
concerned the Greek state very much after the annexation of Thessaly. The annexation of
Thessaly certainly contributed to the increase of the Greek state in extend and in
population, but it also added a specific problem, the problem of large landholding. This
problem, in addition to economic and social, had also political consequences, as the
representation of this region in the Greek parliament was peculiar. The candidates of
Thessaly, usually «independent», represented the interests of landowners and they always
rallied when they discovered that these interests were at stake. In the early 20 th century
the farmers (kolligoi) began protests by calling for the distribution of land which
culminated, with tragic consequences for them, in March 1910. These tragic events
reflected the same period in the journal Rigas, the news of which we study.
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Παράρηημα εικόνων

1. Σν πξώην θύιιν ηνπ πεξηνδηθνύ Ο Ρήγαο.

2. Σν δηάγξακκα ηεο ύιεο ηνπ Ρήγα.

Θεόδωρος Σ. Μπαηρακούλης
Τοσρκιζμός, (Παν)ιζλαμιζμός και διάζωζη ηοσ οθωμανικού κράηοσς:
Εζωηερικές ανηιπαλόηηηες και διεθνείς ανηαγωνιζμοί, 1875-1908
ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δξνκνιόγεζε κηα
δηαδηθαζία θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ ηεο 1. Οξηζκέλνη κεηαξξπζκηζηέο
ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλαγθαηόηεηα θηλήζεσλ αλακόξθσζεο-ελδπλάκσζεο ηεο
Απηνθξαηνξίαο, δαλεηδόκελε ηξόπνπο θαη κέζα νξγάλσζεο δπηηθώλ θξαηώλ. Ζ
αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο επηηάρπλε ηηο κεηαξξπζκίζεηο (Tanzîmât). Αθεηέξνπ, ε
ζύλδεζε ηεο Απηνθξαηνξίαο κε ην Ηζιάκ επηρεηξήζεθε λα γίλεη ζηελόηεξε, αθνύ απηό
ζεσξήζεθε σο ν θαηεμνρήλ παξάγνληαο πνπ κπνξνύζε λα δηαηεξήζεη ηελ εζσηεξηθή
ζπλνρή ηεο, θαη λα ζπκβάιεη ζηελ δηεζλή ελίζρπζή ηεο. Παξάιιεια, ε νζσκαληθή
επηθξάηεηα απνηέιεζε ζέαηξν αληηπαινηήησλ δηαθόξσλ ηδενινγηθώλ ξεπκάησλ
(«νζσκαληζκόο», παληζιακηζκόο, ηνπξθηζκόο, παληνπξαληζκόο), ηα νπνία ζπληζηνύζαλ
πξνζπάζεηεο λα δηαζσζνύλ ηα ππνιείκκαηά ηεο. Ο ηκπεξηαιηζκόο, ηα δεηήκαηα ησλ
Βαιθαλίσλ, ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία σο ν «αζζελήο ηεο Δπξώπεο» θαη νη
ηδενινγηθέο πξνζπάζεηεο δηάζσζήο ηεο είλαη ζέκαηα πνπ έρνπλ ηξνθνδνηήζεη εκβξηζή
θαη «θαηεδαθηζηηθή» αθαδεκατθή έξεπλα θαη ζπδήηεζε.
Mηα από ηηο ζπνπδαίεο ζπλέπεηεο ησλ κεηά ην 1989 κεγάισλ θαη πνιπεπίπεδσλ
γεσπνιηηηθώλ αιιαγώλ είλαη όηη ην Γεξκαληθό Εήηεκα έρεη θαηαζηεί θαη πάιη επίθαηξν.
Αξρή έγηλε κε ηελ ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο, ηελ αλάδεημή ηεο ζε βαζηθή δύλακε ηνπ
επξσπατθνύ νηθνδνκήκαηνο2, θαη κε ην ξόιν ηεο ζηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο3. Γηα
άιιε κηα θνξά ε Δπξώπε βξίζθεηαη θάησ από ηηο επηηαγέο ηνπ γεξκαληθνύ θπληζκνύ θαη
ησλ αληίζηνηρσλ εγεκνληζηηθώλ βιέςεσλ, πνπ, πξνο ην παξόλ, εθδειώλνληαη κε
νηθνλνκηθέο κεζόδνπο. Γύν δεθαεηίεο κεηά ηελ ελνπνίεζή ηεο, ε Γεξκαλία είλαη ζηελ
θαξδηά ηεο ηξέρνπζαο επξσπατθήο θξίζεο ρξένπο ράξε ζηηο αληζνξξνπίεο πνπ
δεκηνύξγεζε ε ίδηα κέζα ζηελ επξσδώλε – ζπλέπεηα θαη ησλ απνπεηξώλ λα αληεπεμέιζεη
ζηηο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ησλ κεγάισλ εκπνξηθώλ αληαγσληζηώλ ηεο (Κίλα, ΖΠΑ)4.

1

L. Ortaylη, Imparatorlugun En Uzun Yüzyηlη, Κσλζηαληηλνύπνιε 1999/2001 (ζηα ειιεληθά: O πην καθξύο
αηώλαο ηεο Απηνθξαηνξίαο, Αζήλα 2004).
2
H.-P. Schwarz, Die Zentralmacht Europas, Berlin 1994.
3
ην βηβιίν ηνπ Όηαλ ε Δπξώπε μππλά ν Πέηεξ ιόηεξληηθ αλαθέξεηαη όρη ζε κηα εζληθή, αιιά ζε κηα
ηκπεξηαιηζηηθή αθύπληζε. Τπάξρεη ππέξβαζε ηνπ εζληθνύ πξνο όθεινο ηεο θιαζζηθήο ηδέαο ηνπ Ράηρ, ηεο
Απηνθξαηνξίαο. W. Michal, Ζ Γεξκαλία θαη ν επεξρόκελνο Βηιρεικίλεηνο Ηκπεξηαιηζκόο, ρ. ρ.. Ν. Κνηδηάο,
Διιάδα απνηθία ρξένπο. Δπξωπαïθή Απηνθξαηνξία θαη γεξκαληθή πξωηνθαζεδξία, Αζήλα 2013.
4
Ζ θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο ζπκπεξηθέξεηαη σο θπβέξλεζε ηεο Δ.Δ., επηβάιινληαο ζηνπο άιινπο
«γεξκαληθέο ηδέεο» - ηζρπξόο αληαγσληζκόο, δηεζλήο δαλεηζκόο - πνπ βαζαίλνπλ ηελ θξίζε. Ζ θαηάζηαζε
παξνπζηάδεη αλαινγίεο κε ηε θάζε πνπ αθνινύζεζε ηελ ελνπνίεζε ησλ γεξκαληθώλ θξαηηδίσλ θαη ηελ
ίδξπζε ηνπ γεξκαληθνύ Ράηρ, όηαλ νη θπβεξλήζεηο ηνπ, ηδηαίηεξα επί Γνπιηέικνπ Β΄, άξρηζαλ λα
επαλαθαζνξίδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζην εμσηεξηθό ζην πλεύκα ηεο επέθηαζεο ηεο Απηνθξαηνξίαο.
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Λακβάλνληαο ππόςηλ ηα αλσηέξσ δεηήκαηα, ζηελ παξνύζα κειέηε επηρεηξείηαη κηα
αλαζπλζεηηθή επαλεμέηαζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ δεηεκάησλ πνπ αλακείρζεθαλ ζηε
δηεζλή αξέλα. Βαζηθή επηδίσμε πνπ ζεσξείηαη όηη ζπκβάιιεη ζε κηα πξσηνηππία ηεο
κειέηεο είλαη ε επαλαμηνιόγεζε ηεο ζπλέξγεηαο ησλ εκπιεθόκελσλ νηθνλνκηθώλ,
πνιηηηθώλ, ηδενινγηθώλ, πνιηηηζκηθώλ παξαγόλησλ. Πνηά είλαη ε ηδηαίηεξε ππόζεζεπξόηαζε εξκελείαο ηνπ εμεηαδόκελνπ πιηθνύ; Οη πξνζπάζεηεο αληηζηξνθήο ηεο πνξείαο
παξαθκήο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηηο εμειίμεηο
ζην «Αλαηνιηθό Εήηεκα» θαη ηηο πνιπεπίπεδεο επηξξνέο ηνπο – αληηιήςεηο θαη πνιηηηθέο
επξσπατθώλ παξαγόλησλ, ηδηαίηεξα ησλ επηδηώμεσλ ηεο Γεξκαλίαο – νδήγεζαλ ζηελ
πηνζέηεζε ηδενινγεκάησλ ελόο δπηηθήο πξνειεύζεσο θαη κε θαηλνθαλή ραξαθηεξηζηηθά
εζληθηζκνύ, πνπ απνηέιεζε ππόβαζξν ηνπ ξεύκαηνο ηνπ «ηνπξθηζκνύ». Ζ ζπλέξγεηα
απηώλ ησλ παξαγόλησλ ηξνθνδόηεζε ηηο εμειίμεηο ηεο εμεηαδόκελεο εδώ πεξηόδνπ πνπ
επλόεζαλ απνθαζηζηηθά ηελ αλάδπζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νενηνύξθσλ θαη θαηέιεμαλ
ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ λενηνπξθηθνύ θαζεζηώηνο.
Μνινλόηη ην Ηζιάκ ήηαλ ε επίζεκε ζξεζθεία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο,
ακθηζβεηείηαη ην αλ απηή ιεηηνύξγεζε όλησο σο ηζιακηθό θξάηνο. Βεβαίσο, ε
κεγαιύηεξε πνιηηηθή δύλακε ηνπ θξάηνπο ήηαλ νη λνκνκαζείο-ζενιόγνη (ilmiye), ζηελ
πιεηνλόηεηά ηνπο ηνπξθηθήο θαηαγσγήο, πνπ αζθνύζαλ ηδενινγηθό έιεγρν γεληθά ζηνπο
πξνεξρόκελνπο από ην devşirme5. Ο αλώηεξνο θιήξνο, νη ulema, σο πςειόβαζκα
ζηειέρε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνύ κεραληζκνύ, είραλ ηνλ έιεγρν επί ησλ ζεκάησλ ζξεζθείαο,
εθπαίδεπζεο θαη δηθαηνζύλεο6. Οη ζνπιηάλνη έθεξαλ από ηελ επνρή ηνπ ειίκ Α΄ (1517)
ηνλ ηίηιν ηνπ ραιίθε, ηνπ εγέηε ηεο ηζιακηθήο θνηλόηεηαο (umma) 7. Ωζηόζν, επί αηώλεο
νη oζσκαλνί εγεκόλεο δελ έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξόιν ηνπο σο ραιίθεο. Ωο
θάηνρνη ηνπ ηίηινπ όθεηιαλ λα αζθνύλ ηε λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία ζηελ
νζσκαληθή επηθξάηεηα κε βάζε ηoλ ηεξό λόκν ηνπ Ηζιάκ, ην şeriat8. ηελ πξάμε απηή ε
πξαθηηθή εθαξκόζηεθε κε αξθεηά δηαιείπνληα ηξόπν. Ο ζνπιηάλνο θαηόξζσζε λα
πεξηνξίζεη ηα θαζήθνληα ηνπ ζεïρνπιηζιάκε 9 ζηελ εμεύξεζε ηξόπσλ λνκηκνπνίεζεο ηεο
πνιηηηθήο ηνπ10.
Σν δήηεκα πνπ εμέθξαδε ε θξάζε «Bu memleket nasηl kurtarabilir mi?» («Πώο
κπνξεί λα ζσζεί απηή ε ρώξα;») απαζρνινύζε, από ηνλ 17 ν αηώλα, ηνπο αλήζπρνπο γηα
5

I. Hakkη Uzunçarşηlη, Οsmanlη Devletinin ilmiye teşkilâtη (Ζ νξγάλωζε ηωλ ζενιόγωλ-λνκνκαζώλ ζην
νζωκαληθό θξάηνο), Άγθπξα 1965, ζ. 103.
6
H. Ηnalcηk, Ζ Οζωκαληθή Απηνθξαηνξία: Ζ θιαζηθή επνρή, 1300-1600, Αζήλα 1995, ζ. 283-293.
7
Ο ραιίθεο (δηάδνρνο ηνπ πξνθήηε Μσάκεζ) ζπγθέληξσλε ηελ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ηελ θνζκηθή
εμνπζία επί ησλ πηζηώλ ηνπ ηζιάκ. Πξβι. Th. W. Arnold, The Caliphate, London 1965. Κ. Θ. ΝηθνιάνπΠαηξαγάο, Χαιηθεία θαη ηζιακηθή δηαθπβέξλεζηο, Αζήλα 2011.
8
Σν şeriat (αξαβηθά sari’ah) βαζίδεηαη ζηα γξαπηά παξαγγέικαηα ηνπ Κνξαλίνπ, ηε νύλλα (ηελ πξαθηηθή
ηνπ Πξνθήηε) θαη ηηο ηεξέο παξαδόζεηο (Χαληίζ).
9
Ο Sheikh-ul-islam ήηαλ ν αλώηεξνο ζξεζθεπηηθόο θαη δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο ηεο Απηνθξαηνξίαο. Eίρε ηε
δηθαηνδνζία λα θξίλεη αλ νη πξάμεηο ηνπ εγεκόλα ήηαλ ζε ζπκθσλία ή όρη κε ην sari’ah.
10
H. Ηnalcηk, The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, London 1973, ζ. 99. Ş. Mardin,
«Religion and Politics in Modern Turkey», Islam in the Political Process, ed. J. Piscatori, Cambridge 1983,
ζ. 140.
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ηελ επηβίσζε ηεο Απηνθξαηνξίαο αμησκαηνύρνπο. ηα ηέιε ηνπ 18 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ
19νπ αηώλα δηαλνεηέο θαη πςειόβαζκνη αμησκαηνύρνη επηρείξεζαλ λα βαζηζηνύλ ζηηο
ζεσξίεο ηνπ Ηκπλ Υαιληνύλ γηα λα αληηζηξέςνπλ ηελ πνξεία παξαθκήο ηεο
Απηνθξαηνξίαο11. Σν 1822, ν Αθίθ εθέληεο ζπλέηαμε κλεκόλην αλαθεξόκελν ζηηο
απεηιέο θαηά ηεο Απηνθξαηνξίαο, πξνηείλνληαο ηξείο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο12. Ζ
αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο θαη ε θξίζε ηνπ 1839-1840 (ηνπξθναηγππηηαθόο πόιεκνο)
επηηάρπλαλ ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία (Tanzîmât). Αιιά ε Απηνθξαηνξία είρε κπεη
αλεπίζηξεπηα ζε πνξεία απνζύλζεζεο13. Οη ππνζρέζεηο γηα ηζνπνιηηεία πξνζέθξνπαλ
ζηελ πεπνίζεζε ησλ κνπζνπικάλσλ πεξί θαησηεξόηεηαο ησλ αιιόζξεζθσλ θνηλνηήησλ.
Γηώμεηο ησλ ρξηζηηαλώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεηά ην Απηνθξαηνξηθό Γηάηαγκα (Χάηη
Χνπκαγηνύλ, 1856). Οη δηαηάμεηο πεξί ζξεζθεπηηθώλ ειεπζεξηώλ παξαβηάδνληαλ
ζπζηεκαηηθά θαη απξνζρεκάηηζηα14. Ωζηόζν, νη ζξεζθεπηηθέο- εζληθέο κεηνλόηεηεο
επσθειήζεθαλ, ηδξύνληαο αξθεηά ζρνιεία, λανύο θαη άιια ηδξύκαηα 15.
Ζ Ρσζία, ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνύ ηεο κε ηηο δπηηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο
επεδίσθε, νξηζκέλεο πεξηόδνπο, λα δεζπόδεη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο σο ηζρπξόο
ζύκκαρνο. Οηαλ απηή ε πνιηηηθή ηεο απέδηδε, ππνζηήξηδε ηελ αθεξαηόηεηα ηoπ
νζσκαληθνύ θξάηνπο. Όηαλ ε πνιηηηθή ηεο δελ απέδηδε, ε Ρσζία ππνλόκεπε ηελ
Απηνθξαηνξία ηνπ ζνπιηάλνπ, είηε έκκεζα, ππνζηεξίδνληαο ηηο εμεγέξζεηο ησλ
ππόδνπισλ βαιθαληθώλ ιαώλ, είηε πνιεκώληαο ελαληίνλ ηεο16. πλέπεηα κηαο από ηηο
ηειεπηαίεο επηινγέο ηεο απνηέιεζε ν πόιεκνο ηνπ 1853-5417. Με αθεηεξία ηνλ Κξηκαïθό
11

B. Lewis, «Ibn Khaldūn in Turkey», M. Sharon, Studies in Islamic History and Civilization: in Honour
of Professor David Ayalon, Jerusalem-Leiden-Cana 1986, ζ. 527–530. F. Fηndηkoğlu, «Σürkiye’de Ibn
Haldunizm», Fuad Köprülü Armağanη, Ankara 1953, ζ. 153-163. H. Şükrü Ilicak, «H Oζσκαληθή πνιηηηθή
θηινζνθία θαη ε αληίδξαζε ζηελ ειιεληθή ''αηαμία''», 1821 Ζ γέλλεζε ελόο έζλνπο, η. Δ΄, Ηδενινγηθά
Ρεύκαηα: Έιιελεο-Οζωκαλνί, Αζήλα 2010, ζ. 62-142, ηδηαίηεξα ζ. 71. J. von Hammer-Purgstall, «Notice sur
l’ introduction à la connaissance de l’ histoire, celèbre ouvrage arabe d’ Ibn Khaldoun», Journal Asiatique 1
(1822), ζ. 278.
12
B. Lewis, Ζ αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, η. ΗΗ, Αζήλα 2002, ζ. 14-15.
13
Σanzîmât ζεκαίλεη δηεπζέηεζε, αλαδηνξγάλσζε, ηαθηνπνίεζε - tanzim etmek = δηεπζεηώ, νξγαλώλσ,
ζέησ ζε ηάμε. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ Σαλδηκάη απνηέιεζε αληηθείκελν
δηρνγλσκηώλ. Δd. Engelhard, La Turquie et le tanzimat: ou, histoire des reformes dans l' Empire ottoman
depuis 1826 jusqu' à nos jours, Paris 1882-84, vol. 1, ζ. 5. Chr. de Bellaigue, «Turkey's Hidden Past», New
York Review of Books, 48:4, 03/08/2001. Chr. de Bellaigue, «The Sick Man of Europe». New York Review of
Books, 48:11, 07/05/2001. «Ottoman Empire», Britannica Student Encyclopedia, Encyclopædia Britannica
Online. 19 Apr. 2007. H. Temperley, England and the Near East, London 1936, ζ. 272.
14
B. Lewis, Ζ αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, η. Η, Αζήλα 2001, ζ. 341, 349. Α. Schopoff, Les reformes
et la protection en Turquie 1673-1904, Paris: 1904.
15
ία Αλαγλσζηνπνύινπ, Μηθξά Αζία, 19os αηώλαs-1919: Oη Διιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο. Aπό ην Millet
ηωλ Ρωκηώλ ζην Διιεληθό Έζλνο, Aζήλα 1997.
16
F. F. Martens, «Étude historique sur la politique russe dans la question d'Orient», IX Revue de droit
international et de législation comparée (RDI) (1877). D. Gillard, The Struggle for Asia: 1828-1914: A Study
in British and Russian Imperialism, New York 1977. Β. Π. Σξαγέιιεο, Ρωζία θαη Σνπξθία κέρξη ηε
Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, Αζήλα 1995.
17
E. Driault, Σν Αλαηνιηθό Εήηεκα-Μέξνο πξώην, Αζήλα 1997, ζ. 376-400. Μαληθέζηνλ Σζάξνπ Νηθνιάνπ
Α΄, Αηώλ, 28/04/1854. η. Παπαδόπνπινο, «Ο Κξηκαïθόο πόιεκνο θαη ν Διιεληζκόο», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ
Έζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977, ζ. 143 θ.εμ.
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Πόιεκν ε Τςειή Πύιε επηδίσμε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ αλάκεζα ζηηο
Μεγάιεο Γπλάκεηο. Πξνώζεζε ηνπο ζθνπνύο ηεο ζπκκεηέρνληαο γηα ην ζπκθέξνλ ηεο
ζην θιίκα ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ ηεο επνρήο 18. Ζ ιύζε πνπ δόζεθε ζην Αλαηνιηθό
Εήηεκα κε ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ (30 Μαξηίνπ 1856) ήηαλ ζύκθσλε κε ηηο επηζπκίεο
ησλ ληθεηώλ Γπηηθώλ. Ζ πηθξία ηεο Ρσζίαο ζα εθδεισλόηαλ πνηθηινηξόπσο. Νέα κεγάιε
θξίζε ηνπ Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο μεθίλεζε ην 1875 κε ηηο εμεγέξζεηο ζηα Βαιθάληα
(Βνζλία, Δξδεγνβίλε) θαη ηνλ νζσκαλνζεξβηθό πόιεκν πνπ αθνινύζεζε. Ζ
δηαθαηλόκελε ήηηα ηεο εξβίαο νδήγεζε ζηνλ ξσζν-νζσκαληθό πόιεκν ηνπ 1877-7819. Ζ
ήηηα ησλ Σνύξθσλ νδήγεζε ζηε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (ίδξπζε «Μεγάιεο
Βνπιγαξίαο»). Ζ θξίζε πνπ πξνθιήζεθε20 δηεπζεηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ
ηνπ Βεξνιίλνπ (1878) θαη ηελ νκώλπκε πλζήθε21.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 19νπ αηώλα νη απνηθηαθέο απηνθξαηνξίεο
ησλ θύξησλ βηνκεραληθώλ θξαηώλ γλώξηζαλ λέα επέθηαζε22. Σν 1873 μέζπαζε ε πξώηε
παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε («ν παληθόο ηνπ 1873» ή «Μεγάιε Ύθεζε»), πνπ δηήξθεζε
σο ην 1879 θαη ζε κεξηθέο ρώξεο πεξηζζόηεξν23. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία
αληηκεηώπηζε από ην 1873 δηαδνρηθέο ζηηνδείεο θαη ιηκνύο ζηε Μηθξά Αζία πνπ
εμαζιίσζαλ κεγάιεο κάδεο ηνπ πιεζπζκνύ. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1875 ε Πύιε θήξπμε
πηώρεπζε κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ παύζε πιεξσκώλ. Σα πνιύ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ παύζε πιεξσκώλ ηνπ νζσκαληθνύ ρξένπο νδήγεζαλ ζε
παξαηεηακέλεο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε δηεπζέηεζή ηνπο πνπ θαηέιεμαλ ζηελ ζύκβαζε
ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 1879. ηε δηαδηθαζία πξσηαγσλίζηεζε ν ηζρπξόο επηρεηξεκαηίαο
θαη ηξαπεδίηεο Γεώξγηνο Εαξίθεο24. Ο δηαθαλνληζκόο πξνέβιεπε ηελ εθρώξεζε ζηνπο
δαλεηζηέο ηξαπεδίηεο κεγάιεο αμίαο απηνθξαηνξηθώλ αθηλήησλ ζε αληάιιαγκα γηα ηελ
αλαδνρή ησλ θξαηηθώλ ρξεώλ25.
18

Α. Νηαβνύηνγινπ, ηξαηεγηθό βάζνο. Ζ Γηεζλήο ζέζε ηεο Σνπξθίαο, Αζήλα 2010, ζ. 120.
B. H. Summer, Russia and the Balkans 1870-1880, London 1962.
20
B. Jelavich, History of the Balkans, Cambridge 1983, Vol. I, ζ. 358 θ.εμ.
21
Β. Βrunschick, Le traité de Berlin, Paris 1878. T. Δhrlich, Cyprus: 1958-1967, New York-London 1974,
ζ. 2. Πξβι. «Convention of Defensive Alliance Between Great Britain and Turkey with Respect to the Asiatic
Provinces of Turkey, 4 juin 1878», Accounts and Papers, vol. 82 (1878), ζ. 3-4. Θ. . Μπαηξαθνύιεο,
Toπξθία θαη Αλαηνιηθά Εεηήκαηα, η. Α΄, 2014, θεθ. «Ζ επόκελε θάζε ηνπ Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο θαη ε
πεξίνδνο ηνπ Ακπληνύι Υακίη Β΄».
22
E. J. Hobsbawm, Ζ επνρή ηωλ απηνθξαηνξηώλ 1875-1914, Αζήλα 2007 (2ε αλαηύπσζε), ζ. 94 θ.εμ.
Πξβι. R. A. Austen (ed.), Modern Imperialism: Western Overseas Expansion and Its Aftermath; 1776-1965,
Massachusetts 1969.
23
R. Fels, «The Long-Wave Depression, 1873–97», Review of Economics and Statistics, 31/1 (1949), ζ.
69-73. D. A. Wells, Recent Economic Changes, New York 1889, ζ. 1-2. E. J. Hobsbawm, Ζ επνρή ηωλ
απηνθξαηνξηώλ, ζ. 61 θ.εμ.
24
Σα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ Σξαπεδώλ ηνπ Γαιαηά ζρεκαηίδνληαλ θαηά βάζε από ην εκπόξην θαη
επελδύζεθαλ ζηνλ δαλεηζκό ηεο απηνθξαηνξίαο θπξίσο σο βξαρππξόζεζκα δάλεηα. Α. πγγξόο,
Απνκλεκνλεύκαηα, η. Α΄-Γ΄, Αζήλα 1908 (επαλέθδνζε Αζήλα 1998, η. Α΄ ζ. 104, η. Β΄ ζ. 68, 79, 112-113,
120, 122, 150, 152, 163, 168, 211, 241, 289-290, 298, 301, η. Γ΄ ζ. 14-16, 28.
25
εκεησηένλ όηη απηή ε δηεπζέηεζε, ζπληζηώληαο ζρεδόλ ιεζηξηθή επηδξνκή ζηελ πεξηνπζία ηεο
Απηνθξαηνξίαο, επλόεζε κηα έληαζε ηνπ κίζνπο ησλ ηνπξθνκνπζνπικάλσλ έλαληη ησλ Διιήλσλ
επηρεηξεκαηηώλ. D. Blaisdell, European Financial Control in the Ottoman Empire; A Study of the
19
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Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή εκθαλίδνληαλ λένη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ Διιεληζκνύ ζε
ζπλδπαζκό κε δηιήκκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη κε κηα εθπαηδεπηηθήπνιηηηζηηθή εμόξκεζε ζηηο ππόδνπιεο πεξηνρέο. Ζ ζπλερήο απνκάθξπλζε από ηε Ρσζία
ζπκβάδηδε κε ηε ζηξνθή πξνο ηελ Αγγιία. Παξάιιεια, θαηαβαιιόηαλ πξνζπάζεηα γηα
ζηελόηεξε πξνζέγγηζε πξνο ηελ Σνπξθία, σο έλα βαζκό ζπλέπεηα ςπρξόηεηαο ζηηο
ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηνπο ιανύο θαη ηα θξάηε ηεο Βαιθαληθήο. Ζ λέα πνιηηηθή
απνηεινύζε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο όηη νη εζληθνί ζηόρνη – ε ειιεληθή Μεγάιε Ηδέα – ,
ζα πξνσζνύληαλ απνηειεζκαηηθόηεξα κε ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο δύν πνιηηηζηηθέοπνιηηηθέο νληόηεηεο, Έιιελεο θαη Σνύξθνπο26. Aλ θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1870, ε ηδέα ηεο
ηνπξθνειιεληθήο πνιηηεηαθήο έλσζεο απνηεινύζε πνιηηηθή νπηνπία, εμαθνινπζνύζε λα
αζθεί γνεηεία, θπξίσο ζηνπο θαλαξηώηηθνπο θύθινπο, ζηνπο ειιελνγελείο αλώηαηνπο
Oζσκαλνύο θξαηηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ζε εκπόξνπο θαη ηξαπεδίηεο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη νξηζκέλσλ αζηηθώλ θέληξσλ (ηδηαίηεξα ηεο Βόξεηαο Θξάθεο). Ζ
Αλαηνιηθή Kξίζε πνπ μέζπαζε ην 1875 ηξνθνδόηεζε αλάινγεο ζθέςεηο πνπ
δηαηππώζεθαλ ηόηε, θπξίσο ζε εθεκεξίδεο ηεο νζσκαληθήο πξσηεύνπζαο, αιιά θαη ζε
κεξηθέο αζελαïθέο, ζε θείκελα κε έθδειν ξνκαληηζκό αιιά θαη θνβία ηνπ
παλζιαβηζκνύ27.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξίηνπ ηνπ 19 νπ αηώλα, λέεο επηρεηξεκαηνινγίεο
ήξζαλ λα πξνζηεζνύλ ζηελ ππάξρνπζα αληηπαιόηεηα αλάκεζα ζηελ εθζπγρξνληζηηθή θαη
ζηελ παξαδνζηαθή νζσκαληθή ηδενινγία. Δίρε πξνεγεζεί ε δηάδνζε ηνπ νζσκαληζκνύ,
ξεύκαηνο πνπ είρε θνζκνπνιίηηθνπο ζηόρνπο θαη εγθσκίαδε ηελ ηζνπνιηηεία γηα όινπο
ηνπο ππεθόνπο ηεο απηνθξαηνξίαο, αλεμαξηήησο ηεο εζληθήο θαηαγσγήο ή ηεο
ζξεζθείαο. ηόρνο ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκνθξνζύλεο ηνπο. Ο νζσκαληζκόο
απνζθνπνύζε ζηε ζπκθηιίσζε ησλ απνθιηλόλησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ιαώλ ηεο
Απηνθξαηνξίαο ζην πιαίζην ελόο θνηλνβνπιεπηηθνύ ζπζηήκαηνο28. ηε δεθαεηία ηνπ
1860 πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Απηνθξαηνξία κηα ζαθήο θηιειεύζεξε επίθξηζε
θπβεξλεηηθώλ θηλήζεσλ ζπλδπαδόκελε κε έλα πξόγξακκα ζπληαγκαηηθήο
κεηαξξύζκηζεο29. Αθεηέξνπ, νξηζκέλνη Σνύξθνη δηαλννύκελνη ζα δηαηύπσλαλ ηελ
ηδηαίηεξε αληίιεςή ηνπο γηα ην έζλνο. Σα ηδενινγήκαηά ηνπο ζα ζπγθξνηνύζαλ ην ξεύκα
ηνπ «ηνπξθηζκνύ», ζπλέπεηα ηεο πηνζέηεζεο ελόο δπηηθήο πξνειεύζεσο εζληθηζκνύ – πνπ
Establishment, Activities and Significance of the Administration of the Ottoman Public Debt, New York 1929,
ζ. 97. Υ. Δμεξηδόγινπ, Πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη πνιηηηθή ηωλ νκνγελεηαθώλ θεθαιαίωλ. Έιιελεο ηξαπεδίηεο
ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε, ην θαηάζηεκα Εαξίθεο-Εαθεηξόπνπινο, 1871-1881, Αζήλα 1989, ζ. 14, 59, 97.
Αιεμάλδξα Παπαδνπνύινπ, «Οηθνγέλεηα Εαξίθε», Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνύ/ Δύμεηλνο Πόληνο,
2008.
26
T. Batrakoulis, «Grecs et Turcs au cours du XIXe et XXe siècle: les faits, les représentations et leur
interprétation», Mesogeios No 11 (2001), ζ. 95-138. T. Batrakoulis, «Les deux courants dans la réalisation de
la ''Grande Idée'' grecque: L' opposition entre ''turcophiles'' et ''slavophiles''», Mesogeios No 17-18 (2002), ζ.
61-67.
27
Δ. Κσθόο, «Σν ειιελνβνπιγαξηθό δήηεκα – Νένη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ Διιεληζκνύ», Ηζηνξία ηνπ
Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977, ζ. 315-317.
28
D. Güven, Δζληθηζκόο, θνηλωληθέο κεηαβνιέο θαη κεηνλόηεηεο, Αζήλα 2006, ζ. 155. E. Ziya Κaral,
Osmanlη Tarihi, η. 7, Άγθπξα 1956, ζ. 297-308.
29
E Z. Κaral, Osmanlη Tarihi, η. 7, ζ. 297-308.
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αληηθαζηζηνύζε ηελ ηδέα-θεληξηθή κνξθή ηνπ κνλάξρε κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε ηεο
παηξίδαο – αιιά θαη απόηνθν ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Δύγισηηνο
εθθξαζηήο ηνπ «ηνπξθηζκνύ» ήηαλ ν ζπγγξαθέαο Νακίθ Κεκάι (Namik Kemal, 18401888)30, καζεηήο/ζπλερηζηήο ηνπ πνηεηή, δξακαηνγξάθνπ θαη δεκνζηνγξάθνπ Ηκπξαήκ
ηλαζί (Ibrahim Sinasi, 1826-1871)31. Ο Ν. Κεκάι ήηαλ ζπλεξγάηεο ηνπ αλώηεξνπ
θξαηηθνύ αμησκαηνύρνπ Εηγηά Παζά (Ziya Pasa, 1825-1880)32. Με απηόλ θαη καδί κε
άιινπο λεαξνύο ζρεκάηηζαλ ην 1865 έλα θίλεκα θηιειεπζέξσλ κεηαξξπζκηζηώλ, ην
θίλεκα ησλ Νέσλ Οζσκαλώλ (Yeni Osmanlηlar) 33. O Ν. Κεκάι ζα δηαθξηλόηαλ σο ν
αληηπξνζσπεπηηθόηεξνο ππέξκαρνο απηνύ ηνπ θηλήκαηνο, θαζώο θαη ησλ Tαλδηκάη. ηελ
Σνπξθία είλαη γλσζηόο σο έλζεξκνο θήξπθαο ησλ ηδεώλ ηεο ειεπζεξίαο (hürriyet) θαη ηεο
παηξίδαο (vatan)34. Ωζηόζν, ήηαλ εηιηθξηλήο θαη αθνζησκέλνο κνπζνπικάλνο35.
Δμάιινπ, ε επαλαλαθάιπςε από ηνπο Σνύξθνπο ηνπ ηδηαίηεξνπ παξειζόληνο ηνπο
επηηαρύλζεθε από ηελ δεκνζίεπζε ζηε Γπηηθή Δπξώπε ζεηξάο εξγαζηώλ πνπ είραλ
αμηνζεκείσηε επίδξαζε ζηνπο Οζσκαλνύο δηαλννύκελνπο. Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο
επηδίσμαλ λα αληηηαρζνύλ ζε απηό πνπ ζεσξνύζαλ σο επηρείξεζε δπζθήκεζεο ησλ
Σνύξθσλ36. ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, πξώηνο έπξαμε θάηη ηέηνην ν Constantin
Polkozic-Borzecki (1826-1876), έλαο Πνισλόο πξόζθπγαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
(κεηά ηελ αλεπηηπρή επαλάζηαζε ηνπ 1848). Πξνζειπηίζηεθε ζην ηζιάκ κε ην όλνκα
Mustafa Celâleddin Pasha37. ην έξγν ππό ηνλ ηίηιν Les Turcs anciens et modernes38,
εμέζεηε ην νπζηώδεο κέξνο απηνύ πνπ ζπγθξόηεζε ηε ζρεηηθή κε ην ζέκα
επηρεηξεκαηνινγία ησλ επνκέλσλ δεθαεηηώλ. Aπό ην 1870, εκθαλίδνληαη ζπιινγηζκνί,
ζπζηήκαηα ζπλεπαγσγηθώλ ζπκπεξαζκάησλ, πνπ έκειιαλ λα επεξεάζνπλ γελεέο
Σνύξθσλ δηαλννπκέλσλ39. Απνθαζηζηηθή επηξξνή ζηελ δηακόξθσζε ελόο ππξήλα
30

Th. Menzel, «Kemal», Encyclopaedia of Islam, Leiden 1913-1938 (α΄ έθδνζε, η. 1-4 θαη παξάξηεκα). A.
Hamdi Tanpηnar, XIX Asηr Türk Edebiyatη Tarihi, Istanbul 2006, ζ. 322-432.
31
E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, v. 22-40, London 1900-1909.
32
E. J. W. Gibb, History of Ottoman Poetry, v. 41-111. B. Lewis, Αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, η. Η, ζ.
297.
33
Y. Akçura, «Türkçülük», Türk yηlη i (1928), ζ. 294 θ.εμ.. Σ. Tunaya, Türkiyede Siyasi Partiler, 18591952, Κσλζηαληηλνύπνιε 1952, ζ. 91 θ.εμ.. B. Lewis, Αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, η. Η, ζ. 316 θ.εμ.
34
Αλ θαη ρξεζηκνπνηνύζε γηα ηελ παηξίδα έλαλ όξν πνπ ππνδειώλεη πεξηνρή θαη όρη θνηλόηεηα, πξνζέδηδε
ζηελ έλλνηα έλαλ ηζιακηθό θαη νζσκαληθό ραξαθηήξα. B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London
1962, ζ. 331.
35
B. Lewis, Αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, η. Η, ζ. 300-301, 330.
36
Πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο όπσο ηνπ J. de Guignes (Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols, et
des autres Tartares occidentaux, &c. avant et depuis Jésus-Christ jusqu' à present, vol. 1-3, Paris 1756-1758)
θαη ηνπ A. L. David (A Grammar of the Turkish Language with a Preliminary Discourse on the Language
and Literature of the Turkish Nations, London 1832) πξνιείαλαλ ην έδαθνο γηα κηα ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε
ηνπο ηνπξθηθνύο ιανύο θαη ηνπο εζλνηηθνύο δεζκνύο ηνπο.
37
B. Lewis, Islam et laïcité. La naissance de la Turquie moderne, Paris 1988, ζ. 302, 458. E. Copeaux,
«De la mer Noire à la mer Baltique: la circulation des idées dans le «triangle» Istanbul-Crimée-Pologne»,
CEMOTI 15 (1993), ζ. 107-119.
38
M. Djelaleddin, Les Turcs anciens et modernes, Paris 1870.
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Οη απόςεηο ηνπ Σδειαιεληίλ – όπσο π.ρ. όηη ε ιαηηληθή γιώζζα θαη ν ιαηηληθόο πνιηηηζκόο έρνπλ
ηνπξθηθή θαηαγσγή – βξήθαλ απήρεζε ζε άιινπο ζπγγξαθείο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζνπκεξηθή θαη
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νξηζκέλσλ ηνπξθηθώλ γεσπνιηηηθώλ απόςεσλ θαη πξνζειώζεσλ είρε ν Γάιινο ιόγηνο
Λεόλ Καέλ (Léon Cahun, 1841-1900). Σν 1873, ν Καέλ εμέζεζε σο ππόζεζε εξγαζίαο
ηελ ύπαξμε κηαο αξραίαο θεληξναζηαηηθήο ζάιαζζαο, ζηηο όρζεο ηεο νπνίαο είθαδε ηελ
παξνπζία ελόο πξνïζηνξηθνύ πιεζπζκνύ40. Έλαο άιινο εξεπλεηήο πνπ πξνζπάζεζε λα
δηθαηνινγήζεη ζεσξεηηθά ηελ εζληθηζηηθή ηδενινγία ηνπ ηνπξαληζκνύ ήηαλ ν
Oπγγξνεβξαίνο θηιόινγνο, αλαηνιηζηήο θαη πεξηεγεηήο Α. Βακπεξύ (Arminius
Vámbéry, 1832–1913)41. Σν βηβιίν ηνπ Das Türkenvolk42, κηα εζλνινγηθή-εζλνγξαθηθή
κειέηε ησλ Σνύξθσλ, απνηέιεζε βάζε ηεο ππεξάζπηζεο ησλ αιπηξσηηθώλ βιέςεσλ ηνπ
παληνπξθηζκνύ43.
Έηζη, ζην ρξνληθό δηάζηεκα 1873-1885, εκθαλίζηεθαλ ζηελ Δπξώπε δεκνζηεύκαηα,
πνπ εγγξάθνληαλ ζε κηα θίλεζε αληηζεηηθή ζην σο ηόηε ξεύκα απαμησηηθήο ζεώξεζεο
ησλ Σνύξθσλ. Δμάιινπ, ν ξσζηθόο επνηθηζκόο ζηε ηβεξία, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
πνιηηηθή εθξσζηζκνύ (από ηελ δεθαεηία ηνπ 1890) θαη ηηο ζεσξίεο θαη ην θίλεκα ηνπ
επξαζηαληζκνύ44, ελίζρπαλ ηελ ηνπξθνκνπζνπικαληθή ζπλείδεζε ζηνλ επξύηεξν ρώξν 45.
Άιιε ζεκαληηθή ζπληζηώζα ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ νζσκαληθό

ρηηηηηηθή γιώζζα. Aπηό ην θίλεκα απέιεμε, ζηελ δεθαεηία ηνπ 1930, ζηελ «ειηαθή ζεσξία ηεο γιώζζαο»
(Günes-Dil teorisi), πνπ ππνζηήξηδε όηη όιεο νη αλζξώπηλεο γιώζζεο είλαη παξάγσγεο κηαο θαληαζηαθήο
πξσηνηνπξθηθήο γιώζζαο. K. C. Réchid Saffet (Atabinen), Contribution à une histoire sincère d’Attila,
Paris-Istanbul 1934 (επαλέθδνζε κε ηίηιν Révisions historiques, Κσλζηαληηλνύπνιε 1958).
40
ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε, όηαλ απνμεξάλζεθε απηή ε ζάιαζζα, νη Σνύξθνη κεηαλάζηεπζαλ
αθνινπζώληαο δηαδξνκέο πνπ απεηθνλίδνληαλ ζε έλα ράξηε ηεο Δπξαζίαο. L. Cahun, «Habitat et migration
préhistorique des races dites touraniennes», Congrès international des orientalistes. Compte-rendu de la
première session, Paris 1873, vol. 1, Paris 1874, ζ. 431-441, ράξηεο εθηόο θεηκέλνπ. Ζ ηδέα ηεο εζσηεξηθήο
ζάιαζζαο κεηαδόζεθε θαηόπηλ. Πξβι. J. de Morgan, Les Premières Civilisations. Études sur la préhistoire et
l’ histoire jusqu’ à la fin de l’ empire macédonien, Paris 1909 (ράξηεο ζ. 84), θαη ηνπο ράξηεο ησλ δηαθόξσλ
εθδόζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ H. G. Wells, The Outline of History, London 1925.
41
H. Chisholm, «Vámbéry, Ármin», Encyclopædia Britannica, Cambridge University Press, 191111.
42
Α. Vámbéry, Das Türkenvolk in seinen Ethnologischen und Ethnographischen Beziehungen, Leipzig
1885.
43
Καηά ηε ζεηεία ηνπ ζηελ απιή ηνπ ζνπιηάλνπ, ν Βακπεξύ αλαθέξζεθε ζηνπο νηθνδεζπόηεο ηνπ ζην
θαληαζηαθό απνθύεκα ελόο παλ-ηνπξαληθνύ ππεξθξάηνπο. «(Οη Σνύξθνη) ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ κηα
πνιηηηθή νληόηεηα πνπ ζα εθηείλεηαη από ην Αιηάηα Όξε ζηνλ Βόζπνξν.». H. B. Paksoy, «''Basmachi'':
Turkestan National Liberation Movement 1916-1930s», Modern Encyclopedia of Religions in Russia and the
Soviet Union, vol. 4, Florida 1991.
44
Γηα ην ξσζηθό επξαζηαληζκό βι. N. Τ. Danilevski, Rossiya i Yevropa (Ρωζία θαη Δπξώπε), Moskva
1990 (1ε έθδ. 1885). N. S. Trubetskoy, «The Legacy of Genghis Khan», Cross Currents 9 (1990), ζ. 68. O.
Verhovskoy Dunlop, Register of the Nikolai Ustrialov Papers, 1920-1935 (aid by Xiuzhi Zhou), Stanford
CA1998.
45
ηελ απγή ηνπ 20νύ αηώλα ν παληνπξαληζκόο είρε αλαπηπρζεί θαη δηακνξθσζεί σο επεμεξγαζκέλε
ηδενινγία θαη ζθνπόο ησλ Σνύξθσλ εγεηώλ ηεο Ρσζίαο. Y. Akçura, Three policies (ηίηινο πξσηνηύπνπ ζηα
ηνπξθηθά: Üç Tarzı Siyaset), Montreal 1953. Y. Akçura (ή Akçuraoglu Yusuf), «Türkçülük ve Dış Türkler»,
Türk yηlη i (1928), Κσλζηαληηλνύπνιε 1990. R. Girault – M. Ferro, De la Russie à l' URSS – L' histoire de la
Russie de 1850 à nos jours, Paris 1996, ζ. 79. Εαξεβάλη (Εαβέλ θαη Βαξηνπή Ναικπαληηάλ), Παληνπξαληζκόο
ή Πεξί ηνπ ελωκέλνπ θαη αλεμάξηεηνπ Σνπξάλ, Αζήλα 1991, ζ. 14-15.
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παληνπξθηζκό θαη ζηνλ νπγγξηθό εζληθηζκό (νπγγξηθόο ηνπξαληζκόο)46. Όινη νη αλσηέξσ
παξάγνληεο επεξέαζαλ πνηθηινηξόπσο ηα ξεύκαηα ηδεώλ ζηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία. Δπέδξαζαλ, πεξίπνπ πελήληα ρξόληα αξγόηεξα, θαη ζηνπο θεκαιηζηέο,
αθνύ, ζην κεηαμύ, νξηζκέλεο ηδέεο δηήλπζαλ κηα καθξά πνξεία δηακόξθσζεο, ππό ηελ
επηξξνή ηεο γέλλεζεο θαη δηάδνζεο ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ.
Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνύζαλ ην θξάηνο ηνπ Ακπληνύι Υακίη
Β΄ από απηό ηεο πξνγελέζηεξεο πεξηόδνπ ησλ Σαλδηκάη ήηαλ ε λέα ζέζε ηνπ ηζιάκ47. Ζ
απόπεηξα ηνπ Μηληάη παζά γηα ην πξώην νζσκαληθό ύληαγκα (ηέζεθε ζε ηζρύ ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1876 – πξώηε mesrutiyet (ζπληαγκαηηθή κνλαξρία) έσο ηνλ Φεβξνπάξην
187848) έγηλε ώζηε λα απνηξαπεί ε εμέγεξζε ησλ εζλνηήησλ, θπξίσο ζηα Βαιθάληα θαη
ππό επξσπαïθέο πηέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ 49. Μεηά ηελ αλαζηνιή
ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1876, ε επίζεκε νζσκαληθή ηδενινγία, εθπνξεπόκελε από ην
πεξηβάιινλ ηνπ ζνπιηάλνπ, επέιεμε λα πθάλεη ηε ζπλνρή ηεο Απηνθξαηνξίαο ζην θόλην
ηνπ Παληζιακηζκνύ (Ittihâdη Islam) 50. Απηό ην ηδενινγηθό-πνιηηηθό ξεύκα εκθαλίζηεθε
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα, δηαπεξλώληαο ηνπο εζληθνύο θαη θπιεηηθνύο
δεζκνύο θαη ελζσκαηώλνληαο ηε δπλακηθή ηνπηθώλ θηλεκάησλ κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία
κηαο δηεζλνύο δύλακεο ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ . Κύξηνο εκπλεπζηήο ηνπ Παληζιακηζκνύ
ήηαλ ν Σδακάι αι-ληηλ αι-Αθγαλί [Sayyid Jamāl ad-Dīn al-Afghānī (πεξζηθά: سید جمااللدین
)افغاني, ca. 1838-1897]. Δπνλνκαδόκελνο «ν ηδηνθπήο άγξηνο», επηδίσμε ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ Ηζιάκ θαη παξόηξπλε ηνπο απαληαρνύ κνπζνπικάλνπο λα εμεγεξζνύλ
ελαληίνλ ηνπ επξσπαïθνύ ηκπεξηαιηζκνύ. Από ην 1871 σο ην 1879 ν Aθγαλί έδεζε ζην
Κάηξν. πλεξγάζηεθε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ κε ηνλ Μνράκελη Ακπληνύρ (;-1905),
κεγάιν κνπθηή ηεο Αηγύπηνπ. Δμέδσζαλ έλα επξείαο επηξξνήο εβδνκαδηαίν αξαβόθσλν
έληππν, ην Οπξνπάη αι-Οπνύζθα (Ο άξξεθηνο δεζκόο), ην νπνίν δηακόξθσζε, ζε
ζεκαληηθό βαζκό, ηηο ηδέεο θαη ηα ηδεώδε κηαο γεληάο κνπζνπικάλσλ δηαλννπκέλσλ51.
ηόρνο ηεο Τςειήο Πύιεο θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν ήηαλ ε ζπζπείξσζε όινπ ηνπ
κνπζνπικαληθνύ θόζκνπ ππό ηνλ Οζσκαλό ζνπιηάλν-ραιίθε.
Ο ηνπξθηθόο παληνπξαληζκόο, θύξηνη εθθξαζηέο ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ
ν Γηνπζνύθ Αθηζνπξά (Yusuf Akçura) θαη ν Εηγηά Γθηνθάιπ (Ziya Gökalp), ζεσξεηηθά
ηαπηίδεηαη κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ παληνπξαληζκνύ 52. Ωζηόζν, ζηελ πξάμε, σο έλα
46

A. Oguz, The interplay between turkish and hungarian nationalism: Ottoman Pan-turkism and
Hungarian Turanisn (1890-1918), MSc Thesis, Department of Sociology, METU, Ankara 2005,
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47
Fr. Georgeon, «Le dernier sursaut», Histoire de l’ Empire ottoman, ed. R. Mantran, Paris 1989, ζ. 533
θ.εμ.
48
B. Lewis, Αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, η. Η, ζ. 349.
49
B. Lewis, Αλάδπζε ηεο ζύγρξνλεο Σνπξθίαο, η. Η, ζ. 239 θ.εμ.
50
J. Landau, The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization, New York 1994, ζ. 36 θ.εμ., 139, 155,
171-176, 308 θ.εμ.. Η. Αθηζόγινπ, Ζ εμόληωζε ηνπ κηζεηνύ ιηνληαξηνύ, Αζήλα 2005, ζ. 36-38.
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N. Keddie, An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal al-Din
al-Afghani, Berkeley CA 1968. N. Keddie, Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani: A Political Biography, Berkeley
CA 1972.
52
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βαζκό, εζηίαδε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ απειεπζέξσζε από ηελ θπξηαξρία άιισλ
θξαηώλ θαη ηελ έλσζε ησλ ηνπξθηθώλ-ηαηαξηθώλ ιαώλ, νη νπνίνη ζεσξνύληαη απόγνλνη
εθείλσλ ησλ αξραίσλ λνκαδηθώλ ιαώλ ηεο ζηέπαο53 ηνπο νπνίνπο νη ζύγρξνλνη Σνύξθνη
απνθαινύλ κε ηελ πεξηιεπηηθή-γεληθεπηηθή νλνκαζία «Σνύξθνη»54. Γηα ηηο απαξρέο ηνπ
ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ ζρεδόλ νη κειέηεο παξαπέκπνπλ ζηηο επεμεξγαζίεο ησλ Ziya
Gökalp (1875-1924)55 θαη Akçuraoglou Yusuf (Yusuf Akçura, 1876-1935)56. Ο Γθηνθάιπ
– θνπξδηθήο θαηαγσγήο αιιά πιήξσο εθηνπξθηζκέλνο57 – κειέηεζε θνηλσληνινγία θαη
άληιεζε ηδηαίηεξα από ηνλ Emil Durkheim ην ελλνηνινγηθό πιαίζην ζην νπνίν βαζίζζεθε
γηα λα δηακνξθώζεη ηελ πξώηε ιεπηνκεξή ζεσξεηηθή δηαηύπσζε ηνπ ηνπξθηθνύ
εζληθηζκνύ58. Σα πξώηα άξζξα ηνπ δεκνζηεύηεθαλ ζε κηα επηζεώξεζε πξσηνπόξσλ
Σνύξθσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηίηιν Genç Kalemler (Νέεο Πέλεο). Απηή, ππό ηελ
δηεύζπλζε ησλ Αιί Σδαλίκπ (Ali Canib), Οκέξ εїθεληίλ (Ömer Seyffedin), Οκέξ Nαηδί
(Ömer Naci) θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Εηγηά Γθηνθάιπ, επηρεηξνύζε κηα κεηαξξύζκηζε ηεο
ηνπξθηθήο γιώζζαο, απαιιάζζνληάο ηελ από ηηο παιηέο ζρνιαζηηθέο αξαβηθέο θαη
πεξζηθέο επηξξνέο59.
Οη αξρέο πίζηεο θαη αθνζίσζεο πνπ πξόηεηλε ην 1904 ν Γηνπζνύθ Αθηζνπξά
έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Αθίθ εθέληε.
Ο Αθηζνπξά απνηέιεζε πνιύ ζεκαληηθή πξνζσπηθόηεηα, ελώ ππήξμε ζπλδεηηθόο θξίθνο
αλάκεζα ζηελ επνρή ηεο πξώηεο δηαηύπσζεο ησλ αξρώλ ηνπ ηνπξθηζκνύ θαη ηεο
δηακόξθσζεο ηεο θεκαιηζηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο. Ο Αθηζνπξά ήηαλ Σάηαξνο από πεξηνρή
πνπ αλήθε ζηε Ρσζηθή Απηνθξαηνξία (γελλήζεθε ζην ηκπίξζθ ην 1876). Νεαξόο
αθόκα, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζηε Γαιιία, βξίζθνληαο θιεηζηή γη’ απηόλ ηελ
Οζσκαληθή Σνπξθία ηνπ Ακπληνύι Υακίη Β΄, επέζηξεςε ζηε γελέηεηξά ηνπ. Αλακίρζεθε
ζηελ πνιηηηθή σο κέινο δηνηθνύζαο επηηξνπήο ελόο θηιειεύζεξνπ θόκκαηνο πνπ δξνύζε
πξηλ από ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε. Γηεηέιεζε αξρηζπληάθηεο ηεο Kazan Muhbiri
(Aγγειηαθόξνο ηνπ Καδάλ), πξώηεο ηνπξθόθσλεο εθεκεξίδαο ηνπ Καδάλ. Τπήξμε επίζεο
ζπλεξγάηεο ζηηο ηνπξθόθσλεο εθεκεξίδεο ηεο Ρσζίαο Βαθίη (Χξόλνο, Δπνρή) θαη
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Σεξδνπκάλ (Γηεξκελέαο). Φπιαθίζηεθε γηα ηα δεκνζηεύκαηά ηνπ από ηηο ξσζηθέο αξρέο.
Δλώ δηέκελε ζηε Ρσζία, ν Αθηζνπξά έζηεηιε ζην πεξηνδηθό Türk – εθδηδόηαλ ζην ηόηε
ππό βξεηαληθή θαηνρή Κάηξν, από Σνύξθνπο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο – έλα δνθίκην, ππό
ηνλ ηίηιν «Üç tarz-i Siyaset (Σξεηο Πνιηηηθέο)». Σν θείκελν απηό – δεκνζηεύζεθε ζηα
ηεύρε ηνπ Μαΐνπ θαη ηνπ Ηνπλίνπ 1904 – έκειιε λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
Σνπξθία. ε απηό ν Αθηζνπξά δηαηύπσλε θαη εμέηαδε ηξεηο πηζαλέο βάζεηο ελνπνίεζεο
ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο: ηνλ νζσκαληζκό (Osmanlηlηk), ηνλ ηζιακηζκό (Islamcηlηk) θαη
ηνλ ηνπξθηζκό (Σürkçülük)60. O νζσκαληζκόο πξέπεη λα λνεζεί σο έλα θίλεκα κε κάιινλ
θνζκνπνιίηηθνπο ζηόρνπο, πνπ, κε ζθνπό λα εμαζθαιίζεη ηε λνκηκνθξνζύλε όισλ ησλ
ππεθόσλ ηεο Απηνθξαηνξίαο, εγθσκίαδε ηελ ηζνλνκία γηα όινπο ηνπο ππεθόνπο ηεο,
αλεμάξηεηα από ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή θαη ηελ ζξεζθεία. Ο νζσκαληζκόο απνηεινύζε
πξνζπάζεηα λα ζπκθηιησζνύλ ηα απνθιίλνληα ζπκθέξνληα ησλ δηαθόξσλ ιαώλ ηεο
Απηνθξαηνξίαο ζην πιαίζην ελόο ειεγρόκελνπ από ην νζσκαληθό θξάηνο
θνηλνβνπιεπηηθνύ ζπζηήκαηνο61. Ο Γηνπζνύθ Αθηζνπξά ππνζηήξηδε ηελ άπνςε όηη ν
ηνπξαληζκόο πξνζέθεξε κηα πην ζηαζεξή άπνςε γηα ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απ’
ό,ηη ν νζσκαληζκόο ή ν ηζιακηζκόο. Απηόο πξώηνο όξηζε ηνλ παληνπξαληζκό σο
ηδηαίηεξν πνιηηηθό δόγκα θαη πξόγξακκα θαη επηρείξεζε λα ηνλ εθαξκόζεη. Σν
πξναλαθεξόκελν άξζξν ηνπ («Üç tarz-i Siyaset») απνηέιεζε νξόζεκν ζηελ ηζηνξία ησλ
ηνπξθηθώλ ιαώλ, ζεκαηνδνηώληαο ηελ πνξεία πνπ αθνινύζεζε έθηνηε ε ηνπξθηθή
πνιηηηθή – ηόζν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο όζν θαη άιισλ ηνπξθηθώλ ιαώλ.
Μνινλόηη εκθνξείην από λεσηεξηζηηθέο αληηιήςεηο, ήηαλ θαλαηηθόο εζληθηζηήο θαη
έλζεξκνο ζηαζώηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ παληνπξαληζκνύ.
Πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, ν λένο ηκπεξηαιηζκόο έιαβε ηε κνξθή
νηθνλνκηθνύ ηκπεξηαιηζκνύ σο κηα αξγή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα κπνξνύζαλ νπζησδώο
λα απνθεπρζνύλ ν θίλδπλνο ηνπ πνιέκνπ θαη ηα θόζηε ησλ πξνζαξηήζεσλ62. Αλάκεζα
ζηηο ιηγόηεξν ηζρπξέο – νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά – πεξηνρέο όπνπ εμαπιώζεθε ε
επηξξνή ησλ επξσπατθώλ Γπλάκεσλ ήηαλ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηα λέα
βαιθαληθά θξάηε. Γλώξηζαλ έληνλε δπηηθή νηθνλνκηθή δηείζδπζε, κε θύξηεο εθδειώζεηο
θξαηηθά δάλεηα, πνπ πξνθάιεζαλ νηθνλνκηθή εμάξηεζε, θαη θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθώλ
γξακκώλ, πνπ αύμεζαλ ηόζν ην εμσηεξηθό ρξένο όζν θαη ηηο εηζξνέο ησλ εηζαγόκελσλ
από ηα δπηηθά θξάηε βηνκεραληθώλ αγαζώλ 63. Οη πνιηηηθν-ηδενινγηθέο επηδηώμεηο ηόζν
ηνπ Ακπληνύι Υακίη Β΄ θαη ησλ παληζιακηζηώλ όζν θαη ησλ ηνπξθηζηώλ εληζρύζεθαλ
από ηηο βιέςεηο ηεο ελνπνηεκέλεο (από ην 1871) Γεξκαλίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε ηελ
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία γηα ηελ πξνώζεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη γεσπνιηηηθώλ
ζηόρσλ ηεο (πνιηηηθή ηνπ Drang nach Osten). Κπξίαξρνπο ξόινπο ζηελ δηαδηθαζία
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θαηάξξεπζεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δηαδξακάηηδαλ ε Ρσζία, ε Μεγάιε
Βξεηαλία θαη ε Γαιιία. Σηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζηέζεθε ε Γεξκαλία ηνπ
Γνπιηέικνπ Β΄. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ γεξκαληθνύ ηκπεξηαιηζκνύ ζηελ κεηά ηνλ Βίζκαξθ
θάζε ήηαλ ε Δγγύο Αλαηνιή. ύκβνιν απηήο ηεο ηάζεο απνηέιεζε ε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή Βεξνιίλν-Κσλζηαληηλνύπνιε-Βαγδάηε64. Αιιά νπζηώδεο βιέςε ηεο Γεξκαλίαο
ήηαλ λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηεο ζηηο πεηξειαηνθόξεο πεξηνρέο, πξνο Βνξξά κέρξη ην
Μπαθνύ θαη πξνο Νόην κέρξη ην Κηξθνύθ.
Σνλ 19ν αηώλα νη Οζσκαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ Δπξσπαίνπο ζπκβνύινπο γηα λα
ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνθξαηνξίαο. Όζνλ αθνξά ην ζηξαηό επέιεμαλ
Γεξκαλνύο εκπεηξνγλώκνλεο ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζή ηνπ65. Δπί Ακπληνύι Υακίη Β΄, ην 1882 έθηαζε ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ε πξώηε, κεηά ην 1839, γεξκαληθή ζηξαηησηηθή απνζηνιή γηα ηελ
αλαδηνξγάλσζε ηνπ νζσκαληθνύ ζηξαηνύ. ηα κέιε ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ν
αληηζπληαγκαηάξρεο Kohler θαη ν Wilhelm Leopold Colmar von der Goltz (γλσζηόο σο
Γθόιηο Παζά66). Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Harbiye (ρνιή Πνιέκνπ) εμεηδηθεύηεθε
πεξαηηέξσ γηα ηελ εθπαίδεπζε αμησκαηηθώλ ηνπ Δπηηειείνπ κε επξσπατθά πξόηππα. Ζ
ρνιή κεηνλνκάζηεθε ζε Mekteb-i Fununu Harb (ρνιή Δπηζηήκεο ηνπ Πνιέκνπ). Ζ
εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθώλ αλαβαζκίζηεθε, μεθηλώληαο από ηα κέζεο βαζκίδαο
ζηξαηησηηθά ζρνιεία θαη κε θνξύθσζε ηε ρνιή Πνιέκνπ (γηα ηνπο ηθαλόηεξνπο ην
Erkan-i Harbiye = ρνιή Δπηηειώλ). Ζ ηειεπηαία, ζε επίπεδν ζύιιεςεο θαη νξγάλσζεο,
ήηαλ ζε κεγάιν βαζκό έξγν ηνπ von der Goltz. ηελ πξσηεύνπζα ηεο Απηνθξαηνξίαο
εγθαηαζηάζεθε από ην 1882 θαη ε γεξκαληθή ηξάπεδα Deutsche Bank, ε νπνία, ην 1889
αγόξαζε ηα δηθαηώκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ΝηθνκήδεηαοΆγθπξαο, πξώηε πξνζπάζεηα γηα ηελ ζηδεξνδξνκηθή επηθνηλσλία κε ηε Βαγδάηε θαη
κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ θηινδνμηώλ ηεο Γεξκαλίαο ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή. Οη απνθάζεηο ηεο Πύιεο απνηεινύζαλ θαη ακνηβή ηνπ Κάηδεξ γηα ηηο πνιύηηκεο
ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ν Βίζκαξθ ζηνλ ζνπιηάλν όηαλ θξηλόηαλ ε ηύρε ηεο
απηνθξαηνξίαο ηνπ, ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ67. Ζ γεξκαλννζσκαληθή ζύκβαζε
εκπνξίνπ (1890) επέηξεςε ζην γεξκαληθό εκπόξην λα αλαπηπρζεί, κέρξη ην ηέινο ηνπ Α΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζε όιε ηελ Αλαηνιή68. Ζ Μηθξά Αζία ηδηαίηεξα ήηαλ πινύζηα ζε
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πξώηεο ύιεο, αλνηθηή ζηελ πώιεζε ησλ βηνκεραληθώλ γεξκαληθώλ πξντόλησλ, αιιά θαη
θόκβνο πςίζηεο ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο θαζώο θαη ρώξνο πξόζβαζεο ζηηο
πεηξειαηνθόξεο πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Απνηεινύζε ηδαληθή πεξηνρή γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ βηνκεραληθώλ, εκπνξηθώλ θαη ηξαπεδηθώλ ζρεδίσλ ηεο Γεξκαλίαο 69.
Eμάιινπ, ζηελ Διιάδα ηα νηθνλνκηθά ήηαλ ζε ηξαγηθή θαηάζηαζε: ε ρξενθνπία πνπ
αλήγγεηιε ζηε Βνπιή ηελ 1/13 Γεθεκβξίνπ 1893 ν Υαξίιανο Σξηθνύπεο βάξπλε
αδηακθηζβήηεηα ζηελ θαζόινπ δσή ηεο ρώξαο. ηε θάζε πνπ αθνινύζεζε, ε θπβέξλεζε
ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε κεηά ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηνπο μέλνπο
νκνινγηνύρνπο πηζησηέο πνπ είραλ δεκησζεί από ηελ θξαηηθή πηώρεπζε 70, βξέζεθε ζε
ηδηαίηεξα δύζθνιε ζέζε εμαηηίαο δύν ζνβαξώλ γεγνλόησλ: ηελ επαλάζηαζε ζηελ
νζσκαληθή Αξκελία θαη ηελ εμέγεξζε ζηελ Κξήηε ην 1897. Δλώ νη μέλνη δαλεηζηέο
εμαθνινπζνύζαλ λα πηέδνπλ, ε ζηάζε ηεο Αζήλαο άιιαμε ξαγδαία ππνινγίδνληαο όηη
ηειηθά ε Αγγιία θαη ε Γαιιία ζα ζηήξηδαλ ηελ ππόζεζε ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ
Διιάδα θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ αιύηξσησλ πεξηνρώλ. Με απηήλ ηελ πεπνίζεζε θαη
ππό ηελ πίεζε ηεο ειιαδηθήο θνηλήο γλώκεο ε θπβέξλεζε αξλήζεθε λα ζπκκνξθσζεί
ζηελ πεξί απηνλνκίαο ηεο Κξήηεο απόθαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ 71. Ζ Αγγιία θαη ε
Ηηαιία ήηαλ πην δεθηηθέο ζε απηνλνκία ηεο Κξήηεο ππό ηνλ πξίγθεπα Γεώξγην ηεο
Διιάδαο72. Ζ Γεξκαλία, πνπ επηζπκνύζε ηελ αλαηξνπή ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α΄ σο
αγγιόθηινπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ γεξκαλόθηιν Γηάδνρν Κσλζηαληίλν, ήηαλ
βαζηθόο παξάγνληαο ελαληίνλ θάζε ζπκβηβαζκνύ 73. Μαδί ηεο ζπκπαξαηάζζνληαλ ε
Ρσζία θαη ε Απζηξννπγγαξία. Ζ Γεξκαλία ηάρζεθε εκθαλέζηεξα ππέξ ηεο Σνπξθίαο,
παξνηξύλνληάο ηελ ζε πόιεκν74. Οκάδα Γεξκαλώλ εθπαηδεπηώλ ησλ νζσκαληθώλ
δπλάκεσλ ζπκκεηείρε θαη ζηνλ ειιελνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1897. ηε λίθε ηνπ
νζσκαληθνύ ζηξαηνύ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ην έξγν αλαδηνξγάλσζεο ηνπ θνλ ληεξ
Γθόιηδ.
ηηο πξνζπάζεηεο γεξκαληθήο δηείζδπζεο ζηελ Αλαηνιή έκειιε λα δώζεη λέα ώζεζε
θαη κεγαιύηεξν εύξνο ε επίζθεςε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηνπ απηνθξάηνξα
Γνπιηέικνπ Β΄ ην 1898. ην εμήο ε ζπκκαρία κε ηε Γεξκαλία απνηέιεζε θεληξηθό
ζηνηρείν ηεο δηπισκαηίαο-εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ
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νζσκαληθνύ θξάηνπο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1902 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παξίζη ζύλνδνο
πεξίπνπ πελήληα Οζσκαλώλ Φηιειεπζέξσλ, ην ιεγόκελν «πξώην ζπλέδξην ησλ
Νενηνύξθσλ». Σελ ίδηα ρξνληά γεξκαληθή εηαηξεία απνθηνύζε δηθαίσκα λα επεθηείλεη ηε
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή από ην Ηθόλην (Konya) σο ηε Βαγδάηε. ηηο 5 Μαξηίνπ 1903
ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε θαη ηε γεξκαληθή εηαηξεία ζύκβαζε
εθρώξεζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βεξνιίλνπ-Βαγδάηεο: νη Γεξκαλνί απνθηνύζαλ
ην δηθαίσκα λα επεθηείλνπλ ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή έσο ηε Μπάζξα (Βαζόξα), κε
δπλαηόηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ πεηξειαίσλ ηεο πεξηνρήο 75. Οη ππεξεζίεο Γεξκαλώλ
πξνο ηνλ νζσκαληθό ζηξαηό ζπλερίζηεθαλ όιε ηελ πεξίνδν πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ76.
Σo πνιηηηθό άλνηγκα ησλ Οζσκαλώλ πξνο ηε Γεξκαλία έπιεηηε ην αγγιηθό θαη
γαιιηθό θεθάιαην, πνπ θπξηαξρνύζαλ σο ηόηε ζηελ νζσκαληθή νηθνλνκία, ελώ
ιεηηνπξγνύζε αλαζρεηηθά ζηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ηεο Ρσζίαο. Ζ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνριόο από ην Γεξκαληθό Β΄ Ράηρ ζηελ πξνζπάζεηα
λα αληηθαηαζηήζεη ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ζην ράξηε ησλ θηήζεσλ θαη ησλ ππό
επηξξνή ρσξώλ77. Ο Ακπληνύι Υακίη Β΄ ήηαλ ν ηειεπηαίνο Οζσκαλόο ζνπιηάλνο πνπ
είρε πξαγκαηηθή εμνπζία. Μεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1908, ε απηνθξαηνξία
δηνηθήζεθε από κηα νιηγαξρηθή λενηνπξθηθή ειίη. Οη Νεόηνπξθνη78 ηξνπνπνίεζαλ ηελ
παληζιακηθή θαηεύζπλζε πνπ είρε πάξεη ε Απηνθξαηνξία επί Ακπληνύι Υακίη Β΄ (18761909). Πάλησο, ε γεξκαληθή παξνπζία εμαθνινύζεζε έληνλε, επεξεάδνληαο ηνπο
Νενηνύξθνπο ππέξ ηεο πξνώζεζεο ησλ γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ θαη, ηειηθά, ζηελ
απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα πξνζρσξήζεη ζηνλ ζπλαζπηζκό ησλ θεληξνεπξσπατθώλ
δπλάκεσλ ην 191479. Καη ελώ ε κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1908 ππνζρόηαλ ηζνπνιηηεία,
ηζνλνκία θαη αδειθoζύλε όισλ ησλ ιαώλ θαη εζλνηήησλ ηεο ηόηε νζσκαληθήο
επηθξάηεηαο, νη εμειίμεηο δηέςεπζαλ ηόζν ηηο δηαθεξύμεηο ησλ Νενηνύξθσλ όζν θαη ηηο
αξρηθέο πξνζδνθίεο ησλ κε κνπζνπικαληθώλ εζλνηήησλ. Από ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ
1911, είραλ δηαθαλεί πξνζέζεηο παξαβηάζεσλ ησλ – θαηά ην ύληαγκα ηνπ 1876 –
δηθαησκάησλ θαη ζεηξάο θαηαπηεζηηθώλ πξάμεσλ θαη δηώμεσλ ελαληίνλ ησλ ειιεληθώλ
νξζνδόμσλ θαη άιισλ ρξηζηηαληθώλ εζληθώλ θνηλνηήησλ.
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Θεόδωροσ Σ. Μπατρακοφλησ

Theodoros S. Batrakoulis
Turkishness, (Pan)Islamism and rescue of the Ottoman state: Internal
rivalries and international competitions
Summary
During 19th century, «the Eastern Question» became a particularly important factor in
international relations. The successive reforms in the Ottoman Empire (Tanzîmât) and
their impact. The objectives of the ottoman government (Divan): Rescue of the Empire
and maintaining of its internal cohesion; strengthening of ottoman aspirations in the
international environment. Attempts getting at establishing closer links between the
declining Ottoman Empire and Islam on the one hand and the past and the present of
Turkish peoples on the other hand. Rivalries, similarities and osmosis between various
ideological currents and political orientation during the period of Abdul Hamid II. The
ideology of Turkishness: Panturkism (as a movement that emerged in 1880s among the
Turkic intellectuals of the Russian Empire and Ottoman Empire, with the aim of cultural
and political unification of all Turkic peoples), Islamism-Panislamism (as a political
movement advocating the unity of Muslims under one Islamic state - in the occasion a
Caliphate - with Islamic principles), Ottomanism (as an attempt to reconcile the divergent
interests of the various peoples of the empire under a parliamentary system). The Young
Ottomans’ current. The contribution of the ideas and publications of a «new turcology»
during the second half of 19th century in the formation of Turkishness. The emergence of
a Turkish national intelligentsia and the creation of Turkish nationalism. The specific role
of Arminius Vámpéry, Namik Kemal, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura in the formation of the
conceptions of Turkishness. The effect of Pan-Slavist movement, Russia’s policy and the
establishment of the Bulgarian Exarchate (1870). The adaptation of Greek «Megali Idea»
and the idea of a union between ottoman and greek states. The first global economic crisis
(Panic of 1873). The Ottoman bankruptcy (1875) and the role of Georgios Zarifis in the
arrangement of the ottoman debt.
The new great crisis of the Eastern Question from 1875 onwards. The claims and
riots of Christian ethnic groups of the Empire and the short-lived first Ottoman
Constitution (1876). The Russo-Ottoman war of 1877-78. The Treaty of San Stefano
(«Big Bulgaria») and reactions against its arrangements (mainly by England and AustriaHungary). The Congress of Berlin (1878) and its arrangements. The ambitions and
rivalries of the european Great Powers (Russia, England, France, Austria-Hungary,
unified Germany) in the new phase and the arrangements resulting from the compromise
between them. The aspirations of Austria-Hungary in the Balkans. The new imperialism.
The specific aspirations of Germany of Kaiser Wilhelm II (Second Reich) from 1890
onwards: control of Central Europe (Mitteleuropa) and territories have large natural
resources (Asia Minor, Mesopotamia, Caucasus). The German policy of Drang nach
Osten. The significant developments in german-ottoman relations after 1882. The
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oilfields of the Middle East. The german-ottoman conventions, in particular the
convention concerning the construction of railway Berlin-Istanbul, Istanbul-AnkaraKonya, Konya-Baghdad (and Basra). The German military aid; the German advisors of
ottoman army and their contribution. The Greek-Turkish war of 1897 and the role of the
European creditors and Powers, especially of imperial Germany. The Young Turk
movement. The restoration of the Constitution of 1876 by the Young Turks’ coup in
1908, the political choices of the Young Turks and their influence into the course towards
the First Balkan War.
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Οη ρξνληέο 2012-2013 ζεκαηνδφηεζαλ ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηε δηεμαγσγή ησλ
Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη αξθεηά ήηαλ ηα επεηεηαθά αθηεξψκαηα, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρψξα καο πέξζη, αιιά θαη θέηνο. Οη ενξηαζκνί απηνί καο
παξείραλ ηελ επθαηξία λα επαλέιζνπκε εθ λένπ ζηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη
λα ηα πξνζεγγίζνπκε κέζα απφ έλα άιιν, δηαθνξεηηθφ, εξεπλεηηθφ πξίζκα, εθείλν ηεο
κειέηεο ηνπ γαιιηθνχ ηχπνπ ηεο επνρήο. Ο γαιιηθφο ηχπνο παξαθνινπζνχζε φιεο ηηο
εμειίμεηο ζηελ «επξσπατθή Αλαηνιή», αλειιηπψο, δεκνζηεχνληαο πιεξνθνξίεο θαη
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά άξζξα, έγθξηησλ δεκνζηνγξάθσλ. Γη’ απηφ, θαη ε πξνζθπγή ζε
παξηζηλά θχιια1 πξνζθέξεη κηα άιιε νπηηθή, φπσο πξνείπακε, ζηε κειέηε ηνπ
κνλαδηθνχ απηνχ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, πνπ ζπληάξαμε ηελ επξσπατθή Σνπξθία θαη νη
πξνεθηάζεηο ηνπ θηάλνπλ σο ηηο κέξεο καο. Ωζηφζν, ν εληνπηζκφο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζέκα, εθείλν ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ηεο ζπδήηεζεο πνπ δηεμήρζε
ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζηνλ ηχπν γηα ηελ αλαζεψξεζή ηεο, ελψ ήδε Γεξκαλία
θαη Γαιιία είραλ ζπκθσλήζεη γηα ην αληίζεην, ζπκβάιιεη ζηε δηαθψηηζε θάπνησλ
ιεπηψλ πηπρψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ.
Ο αξζξνγξάθνο ηεο εκεξήζηαο, παξηζηλήο εθεκεξίδαο Le Figaro, ηεο 2αο
Οθησβξίνπ 1912, ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Ο βαιθαληθφο θίλδπλνο. Δλ αλακνλή»,
επεζήκαηλε ην ελδερφκελν γεληθφηεξεο αλάθιεμεο ζηελ πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ
Αίκνπ θαη παξάηαζήο ηεο, δηφηη ε Βνπιγαξία ήηαλ εθείλε πνπ θηλνχζε ηα λήκαηα θαη ε
Διιάδα, ην Μαπξνβνχλην θαη ε εξβία αθνινπζνχζαλ. «Απηή ε πεξίθεκε Βαιθαληθή
Οκνζπνλδία […ήηαλ] ηώξα […] κηα πξαγκαηηθόηεηα. Όηαλ έξζεη ε ώξα [ηεο δηαλνκήο ησλ
καθεδνληθώλ εδαθώλ] λα είζηε ζίγνπξνη πσο νη παιηέο έρζξεο ησλ εζλώλ θαη ηεο θπιήο
ζα επαλεκθαληζζνύλ [άκεζα]»2. Οη πξνβιέςεηο ηνπ δελ άξγεζαλ λα επαιεζεπζνχλ.
Πξάγκαηη, ε πλζήθε Δηξήλεο ηνπ Λνλδίλνπ, ηεο 17εο/30ήο Μαΐνπ 1913, ε νπνία
επηζθξάγηζε ζην ζπκβαηηθφ πεδίν ηε ιήμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, πεξηείρε
γεληθφηεηεο θαη νη δηαηάμεηο ηεο δελ ξχζκηδαλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηηο εδαθηθέο
εθθξεκφηεηεο, νη νπνίεο είραλ πξνθχςεη απφ ηηο ληθεθφξεο επηρεηξήζεηο ησλ ζπκκάρσλ
Βαιθαληθψλ θξαηψλ ζε βάξνο ηεο Σνπξθίαο.
Οη ξπζκίζεηο, επνκέλσο, ηνπ Λνλδίλνπ εκπεξηείραλ ηα ζπέξκαηα ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ
Πνιέκνπ. Οη δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο κέρξη πξφηηλνο εηαίξνπο αλεζχρεζαλ ηε Ρσζία,
θπξίσο, ε νπνία πξνζπάζεζε λα αλαιάβεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν απεπζπλφκελε πξνο ηε
Βνπιγαξία θαη ηε εξβία, ππελζπκίδνληαο ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλζήθεο
1

Ζ έξεπλα ζηνλ γαιιηθφ ηχπν, φπσο θαη ζηα δεκνζηεπκέλα γαιιηθά Αξρεία, δηελεξγήζεθε κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο: http://Gallica, Bibliothèque Nationale de France, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα
Φεβξνπάξηνο-Μάηνο 2013.
2
R. Recouly, «Le Danger Balkanique. Dans l’attente», Le Figaro, 2 octobre 1912, No. 276, ζ. 2.
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ζπκκαρίαο, ηεο άλνημεο ηνπ 1912. Ζ αξλεηηθή ζηάζε ηεο Βνπιγαξίαο επέηεηλε ηελ
έληαζε, κε απνηέιεζκα ην Βειηγξάδη θαη ε Αζήλα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνιάβνπλ
νπνηνλδήπνηε αηθληδηαζκφ εθ κέξνπο ηεο Βνπιγαξίαο, λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχλαςε ηεο
πλζήθεο Φηιίαο θαη Ακπληηθήο πκκαρίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δχν κέξεο κεηά ηνλ
εηξεληθφ δηαθαλνληζκφ ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1913. ηελ νπζία ε πλζήθε απηή
ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο.
Ζ θαηάζηαζε ζηε Μαθεδνλία ήηαλ αξθνχλησο αλεζπρεηηθή. Οη ζπκπινθέο πνπ
μεζπνχζαλ ήηαλ ζπρλέο θαη ε εθ λένπ πξνζπάζεηα κεζνιάβεζεο ηεο Ρσζίαο, ε νπνία
απεχζπλε πξφζθιεζε ζηνπο εγέηεο ηεο εξβίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ
Μαπξνβνπλίνπ λα κεηαβνχλ ζηελ Πεηξνχπνιε απέηπρε θαη πάιη, ιφγσ ηνπ φηη ζηε
φθηα, θπβέξλεζε θαη ζηξαηφο, εκθαλίδνληαλ λα έρνπλ δηηζηάκελεο απφςεηο. Δπηπιένλ, ε
θνηλή γλψκε, φπσο θαη ηα βνπιγαξνκαθεδνληθά θνκηηάηα, ήηαλ αλαθαλδφλ ππέξ ηνπ
πνιέκνπ. Ο βαζηιηάο Φεξδηλάλδνο, ελ ηε απνπζία ηνπ Νηάλεθ, ν νπνίνο μεθίλεζε γηα ηε
ξσζηθή πξσηεχνπζα, δηέηαμε ηνλ ζηξαηεγφ αβφθ λα επηηεζεί ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ
θαη ζεξβηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, ησλ επξηζθφκελσλ ζηε Μαθεδνλία. Ζ επίζεζε, ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 29εο πξνο 30ή Ηνπλίνπ θαη ραξαθηεξίζηεθε σο
πνιηηηθή-δηπισκαηηθή, παξείρε ηελ επηδησθφκελε, ίζσο, επθαηξία ζηνπο Έιιελεο θαη
ζηνπο έξβνπο λα θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ Ρσζία δελ θηλήζεθε γηα
λα ππνζηεξίμεη ηνπο Βνπιγάξνπο. Ζ ζπκπαξάηαμε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζην πιεπξφ ηεο
εξβίαο, ε θήξπμε πνιέκνπ ηεο Ρνπκαλίαο ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο, κεηά απφ δέθα
κέξεο θαη ε ζπλαθφινπζε, κεηά απφ δχν κέξεο, θίλεζε ηεο Σνπξθίαο νινθιήξσζαλ ην
πνιεκηθφ ζθεληθφ3. Ο Β΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο ήηαλ πηα γεγνλφο. Ζ ζπλδπαζκέλε
επίζεζε φισλ ησλ Βαιθαληθψλ θξαηψλ – πιελ ηεο Αιβαλίαο –, ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο
αιιά θαη ε άκεζε αλάκημε ηεο Γεξκαλίαο, ηδίσο, πξνδηέγξαθε ηελ ηαρεία ιήμε ησλ
ερζξνπξαμηψλ.
Απφ ηηο πξψηεο κέξεο, πνπ μέζπαζε ν Β΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο, ζηελ Δπξψπε,
εηδηθφηεξα ζηε Γαιιία, ε νπνία είρε αλαιάβεη, πξηλ αθφκα ε Βαιθαληθή παξαδνζεί γη’
άιιε κηα θνξά ζηε ιαίιαπα ηνπ πνιέκνπ4, νπζηαζηηθέο πξσηνβνπιίεο δηακεζνιάβεζεο
θαη δηαιφγνπ, αλεζχρεζαλ ζνβαξά. Δλδεηθηηθφ ηεο αλεζπρίαο ηνπο είλαη θαη άξζξν ηεο
παξηζηλήο εθεκεξίδαο Le Figaro, ηεο 1εο Ηνπιίνπ, κε ηίηιν «L’ Heritage de la Turquie»,
ππνγξαθφκελν απφ ηνλ Guglielmo Ferrero. Ο έγθξηηνο δεκνζηνγξάθνο, επηρεηξψληαο
κηαλ αλαδξνκή ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ππνγξάκκηδε πσο νη πεξηθαλείο λίθεο ησλ
Βαιθάλησλ πκκάρσλ ελαληίνλ ηεο Σνπξθίαο είραλ σζήζεη ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο λα
πηζηέςνπλ πσο ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα ζα ιπλφηαλ νξηζηηθψο. Οη δηαθσλίεο, φκσο, «δελ
άξγεζαλ λα μεζπάζνπλ αλάκεζα ζηνπο ληθεηέο». Ήηαλ επλφεην, επνκέλσο, λα δηεξσηάηαη
3

Λ. . ηαπξηαλφο, Σα Βαιθάληα από ην 1453 θαη κεηά, (ηζηνξηθή επηκέιεηα Β. Κ. Γνχλαξεο),
Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 1003-1007. π. θέηαο, Δηζαγσγή ζηε Βαιθαληθή Ηζηνξία, η. Α΄, Από ηελ Οζσκαληθή
θαηάθηεζε ησλ Βαιθαλίσλ κέρξη ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν (1354-1918), Θεζζαινλίθε 2009, ζ. 500-509.
Αξεηή Σνχληα-Φεξγάδε, Θέκαηα Διιεληθήο Γηπισκαηηθήο Ηζηνξίαο, 1912-1941, Αζήλα 20054, ζ. 36-43.
4
Gallica.bnf.fr/Bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères, Documents Diplomatiques, Affaires
Balkaniques, Tome Première, 1912-1914 [ζην εμήο: G.BNF/MAE.D.D.], No 442, de Panafieu à Pichon,
Sofia, le 3 août 1913, ζ. 281.
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θαλείο κήπσο ην δήηεκα απηφ «αλαγελλεζεί» θάησ απφ κηαλ άιιε, θαηλνχξηα θφξκα,
εθείλε «ηνπ δηαξθνύο αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ Βαιθαληθώλ θξαηώλ». Σν κέιινλ ησλ
θξαηψλ θαη ησλ ιαψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ ζα εμεξηάην, θπξίσο, απφ ηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ εζλνηήησλ. ε πεξίπησζε κε νξζήο εθαξκνγήο ηεο ζα
θαζίζηαην «ε αηηία ζπλερώλ ζπγθξνύζεσλ θαη δηαξθώλ αλαηαξαρώλ». ινη γλψξηδαλ φηη
νη θαηαθηεζείζεο απφ ηνπο ζπκκάρνπο πεξηνρέο ζπληζηνχζαλ κηα «εζλνγξαθηθή Βαβέι»,
κηα «πνιιαπιόηεηα» θπιψλ θαη γιψζζαο, πξάγκα πνπ δελ απέθιεηε ηελ πηζαλφηεηα ην
Μαθεδνληθφ Εήηεκα λα παξακείλεη άιπην.
πλερίδνληαο, ν Ferrero, ηε ζθέςε ηνπ, δηεπθξίληδε πσο ε ηνπξθηθή πνιηηηθή
πξνζνκνίαδε κε εθείλε ηεο Ρψκεο. Σν ηνπξθηθφ θξάηνο δελ είρε πηνζεηήζεη θαη δελ είρε
εθαξκφζεη κηα πνιηηηθή, βάζεη ηεο νπνίαο ηα άηνκα ζα πείζνληαλ λα αιιάμνπλ ηε
γιψζζα, ηε ζξεζθεία θαη ηα ήζε ηνπο. Απαίηεζαλ απφ ηνπο ππνηειείο ηνπο «ηελ ππνηαγή
θαη ηνπο θόξνπο». Οη Νεφηνπξθνη, πξνζπάζεζαλ λα «νζσκαλνπνηήζνπλ» ηελ
Απηνθξαηνξία, φκσο απηή ε πξνζπάζεηα δελ πινπνηήζεθε αιιά παξέκεηλε σο ηδέα, σο
έλα αθφκα ζρέδην. «Μηα δηαξθήο θαη γόληκε εηξήλε δύλαηαη […] λα εγθαηαζηαζεί, εάλ ε
δηαλνκή ησλ εδαθώλ αθνινπζεζεί από κηα δίθαηε νξνζεζία ησλ εζληθώλ δηεθδηθήζεσλ».
Δπνκέλσο, ην θαζήθνλ ησλ Βαιθαληθψλ θξαηψλ, κεηά ηε λίθε, ήηαλ πνιπζχλζεην θαη
δπζρεξέο. Έπξεπε λα πξπηαλεχζεη ε ινγηθή κηα θαη «ε Ηζηνξία δελ θαηλόηαλ λα ζέιεη λα
αλαγλσξίζεη ηηο αλαγθαηόηεηεο ηεο ινγηθήο»5.
Ο Β΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο δελ είρε ηε καθξά ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ.
Γηήξθεζε έλαλ πεξίπνπ κήλα. ηα κέζα, πεξίπνπ, ηνπ ηξίηνπ δεθαήκεξνπ ηνπ Ηνπιίνπ ν
βαζηιηάο ηεο Ρνπκαλίαο, Κάξνινο, απεχζπλε πξνο ηνπο νκνιφγνπο ηνπ ηεο Διιάδαο, ηεο
εξβίαο θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ηειεγξάθεκα κε ην νπνίν ηνπο πιεξνθνξνχζε πσο ν
βαζηιηάο ηεο Βνπιγαξίαο δεηνχζε ηε κεζνιάβεζή ηνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζχλαςε
πλζήθεο Δηξήλεο. Σν γεγνλφο πσο απφ ηηο αλαθνξέο ησλ Γπλάκεσλ πξνέθππηε φηη δελ
ζα δέρνληαλ κεγάιε εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ζθεπηφκελνο ηελ
επηζθαιή ζέζε ηεο ρψξαο ηνπ, ηνλ σζνχζαλ λα ζηξαθεί πξνο ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαη λα
δεηήζεη ηελ άκεζε ζχλαςε αλαθσρήο6. Ζ απάληεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Β΄, ηνπ Έιιελα
βαζηιηά, ήηαλ άκεζε θαη ιηηή: εάλ έδηλε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα αλαθσρή, δίρσο λα
δεηήζεη εγγπήζεηο, νη νπνίεο ζα εμαζθάιηδαλ ηα θέξδε πνπ είραλ απνθνκίζεη απφ έλαλ
αηκαηεξφ πφιεκν, ηνλ νπνίν είρε επηβάιεη ε Βνπιγαξία, ζα δηέπξαηηε έγθιεκα θαηά ηεο
ρψξαο ηνπ. Δάλ νη Βνχιγαξνη δέρνληαλ ηνπο φξνπο ηεο αλαθσρήο, ηνπο νπνίνπο ζα
έζεηαλ νη αληηπξφζσπνί ηνπ, ηφηε ε αλαθσρή ζα αθνινπζνχζε. Παλνκνηφηππν
ηειεγξάθεκα απέζηεηιε θαη πξνο ηνλ Νηθφιαν ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ζην νπνίν πξνζέζεηε,
φκσο, πσο, εάλ δελ έζεηαλ ηνπο φξνπο ηεο αλαθσρήο ζην πεδίν ηεο κάρεο, ζα έραλαλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαξπψλ ηεο ληθεθφξαο πξνζπάζεηάο ηνπο7.
Σηο ίδηεο κέξεο, ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο πξσηεχνπζεο ζπδεηείην ην δήηεκα ηεο
εθθέλσζεο ησλ βνπιγαξηθψλ εδαθψλ θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο απφ ηελ Σνπξθία, γεγνλφο
ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη κηα ξσζηθή επέκβαζε ζηελ Σνπξθία, ζχκθσλα
5

F. Guglielmo, «L’Héritage de la Turquie», Le Figaro, 1 juillet 1913, ζ. 1.
G.BNF/MAE.D.D., No. 42, Blondel à Pichon, Bucarest, le 24 juillet 1913, ζ. 269.
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κε ηε γλψκε ηνπ Γεξκαλνχ πξέζβε ζην Λνλδίλν8. Σν Παξίζη θαηλφηαλ πξφζπκν λα
ππνζηεξίμεη πηζαλή ζπκθσλία Πεηξνχπνιεο-Βεξνιίλνπ, σο πξνο ην ελδερφκελν ξσζηθήο
επέκβαζεο ζηελ επξσπατθή Σνπξθία, κε απψηεξν ζηφρν ην ζεβαζκφ ηεο πλζήθεο ηνπ
Λνλδίλνπ9. Σπρφλ αλάινγν δηάβεκα ηεο Ρσζίαο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη απνδεθηφ απφ
νξηζκέλεο εθ ησλ Γπλάκεσλ, εάλ πιεξνχζε ηξεηο φξνπο: φηη απηή ζα πεξηνξηδφηαλ ζην
επξσπατθφ ηκήκα ηεο Σνπξθίαο, φηη ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη, πξηλ
απφ νπνηαδήπνηε θίλεζε, ζα φθεηιε ε Ρσζία λα ηεξήζεη ελήκεξεο ηηο άιιεο Γπλάκεηο 10.
Σν Βεξνιίλν, είλαη αιήζεηα, πσο ζπκβνχιεπε ηνπο Σνχξθνπο λα εθθελψζνπλ ηελ
Αδξηαλνχπνιε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ θαιή δηάζεζε πνπ
έδεηρλαλ πσο είραλ νη Γπλάκεηο απέλαληί ηνπο 11. Σν δήηεκα δελ έιεμε εθεί, δηφηη νη
Σνχξθνη έδεηρλαλ ακεηαθίλεηνη ζηηο ζέζεηο ηνπο, φπσο δηαθαίλεηαη πην θάησ.
Άιιν ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ ζπδεηείην ζηα επξσπατθά αλαθηνβνχιηα ζηε δηάξθεηα
ησλ εξγαζηψλ ηεο πλδηάζθεςεο, ήηαλ εθείλν ηεο Καβάιαο. Οη Γπλάκεηο εκθαλίδνληαλ
λα έρνπλ δηηζηάκελεο απφςεηο θαη ε Ρσζία, ε νπνία επηζπκνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ηε
Βνπιγαξία κε ηελ απφδνζε ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο ζ’ εθείλε, επηρεηξψληαο έλαλ
δηπισκαηηθφ ειηγκφ, έζηειλε, ζηηο 3 Απγνχζηνπ, Γηαθνίλσζε πξνο ηηο άιιεο Γπλάκεηο,
φπνπ αλέθεξε ηα αθφινπζα: νη αληηπξφζσπνη ησλ Βαιθαληθψλ θξαηψλ ζην Βνπθνπξέζηη
ζα κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ κηα δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε «θπβέξλεζή ηεο […]
έρνληαο πιεξνθνξεζεί πσο ην δήηεκα ηεο Καβάιαο θηλδπλεύεη λα αλαηξέςεη ηελ επηηπρία
ησλ εξγαζηώλ ηεο πλδηάζθεςεο, δειώλεη πσο δηαηεξεί ηελ ειεπζεξία λα αλαζεσξήζεη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο Γπλάκεηο ηηο απνθάζεηο, πνπ ζα ιεθζνύλ από ηε πλδηάζθεςε»12.
Λίγν λσξίηεξα, γεξκαληθέο εθεκεξίδεο δεκνζίεπαλ είδεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
αδφλσθ είρε ππνζρεζεί ζηνλ Γθέζσθ πσο «ε Καβάια ζα παξέκελε ζηε Βνπιγαξία»13.
Ωζηφζν, απφ λσξίο θαηέζηε παζηθαλέο πσο ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία δελ ζα δέρνληαλ
νχηε ηελ απφδνζε ηεο Καβάιαο ζηε Βνπιγαξία αιιά νχηε θαη αλαζεψξεζε ηεο
πξνεηνηκαδφκελεο πλζήθεο Δηξήλεο. Αλψηαην ζηέιερνο ηνπ γεξκαληθνχ ππνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ εμέθξαδε, ζηηο 5 Απγνχζηνπ, ζηνλ Κακπφλ, ηε βάζηκε ειπίδα ηνπ πσο ε
Καβάια ζα απνδηδφηαλ ζηελ Διιάδα, νη ππφινηπνη ζχκκαρνη θαη νη Βνχιγαξνη ζα
δέρνληαλ απηή ηε δηεπζέηεζε θαη νη Γπλάκεηο δελ ζα αλακηγλχνληαλ κε ζθνπφ λα
ηξνπνπνηήζνπλ ηε πλζήθε. Καηέιεγε ππνζηεξίδνληαο πσο «ε Απζηξία θαη ε Ρσζία,
απηέο νη δύν θαηλνύξηεο θίιεο, ζα ζειήζνπλ λα δερζνύλ απηό ην ηεηειεζκέλν γεγνλόο»14.
Άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα, πνπ ζπδεηήζεθε ζην παξαζθήλην ηεο επξσπατθήο δηπισκαηίαο
εθείλε ηελ πεξίνδν, ήηαλ ην δήηεκα ησλ λεζηψλ ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ην νπνίν
ε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ είρε αθήζεη λα δηεπζεηεζεί απφ ηηο Γπλάκεηο. Οξηζκέλνη θχθινη
ζεσξνχζαλ πσο ε Διιάδα ζα θαηλφηαλ δηαιιαθηηθή ζην ζέκα ηνπ ζπλφξνπ κε ηελ
8
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Αιβαλία, ζηελ Ήπεηξν, ψζηε λα δπλεζεί «λα δηαηεξήζεη ηηο ζέζεηο ηεο ζην Αηγαίν
Πέιαγνο»15. Δίλαη πξνθαλέο πσο απφ ηφηε ζπδεηείην ε πξφηαζε, ε νπνία ππεβιήζε
επηζήκσο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηε λφηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1914, βάζεη ηεο νπνίαο
νη Γπλάκεηο απαηηνχζαλ ηελ απεκπφιεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο απφ ηε Βφξεηα Ήπεηξν,
αλ ήζειε λα ηεο απνδνζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά.
Ωο πξνο ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο, πνπ ζα ππνγξαθφηαλ, ν
Γεξκαλφο πθππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ πιεξνθνξνχζε ηνλ Maneville πσο ε θπβέξλεζή
ηνπ ήηαλ ηεο γλψκεο ε Δπξψπε λα δερζεί ηε δηαλνκή ησλ εδαθψλ ηεο επξσπατθήο
Σνπξθίαο, φπσο ηελ απνθάζηζαλ νη Βαιθάληνη εγέηεο. Ο Zimmerman, ζεσξνχζε πσο «ε
αλαζεώξεζε πνπ επηζπκνύζε ε Ρσζία δελ είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ επηζπκεί ε Απζηξία». Ζ
Δπξψπε φθεηιε «λα απνδερζεί ηηο απνθάζεηο [… ηνπ] Βνπθνπξεζηίνπ: ζέινληαο λα ηηο
ηξνπνπνηήζνπκε ζα [ζήκαηλε] όηη ζέηνπκε ζε θίλδπλν ηελ ελόηεηα ησλ Γπλάκεσλ θαη ίζσο
ηελ επξσπατθή εηξήλε». Δπνκέλσο, Γεξκαλία θαη Γαιιία ζπκθσλνχζαλ θαη ν Γάιινο
ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ έπξεπε λα απνηαζεί ζηνλ αδφλσθ, ψζηε λα ππεξηζρχζεη ε
ζπγθεθξηκέλε άπνςε θαη ε γεξκαληθή θπβέξλεζε λα απεπζπλζεί γηα ηνλ ίδην ζθνπφ πξνο
ηελ απζηξν-νπγγξηθή θπβέξλεζε16.
Σελ ίδηα κέξα, 9 Απγνχζηνπ, κία δειαδή κέξα πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
πλζήθεο, ν Γάιινο ππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ πιεξνθνξνχζε ηνλ Πσι Κακπφλ πσο
αξκφδηνο παξάγνληαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνπξγείνπ ήηαλ αληίζεηνο ζε κηα αλαζεψξεζε
ηεο πλζήθεο, κέζσ κηαο πλδηάζθεςεο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Θα αξθνχζε νη
Γπλάκεηο λα αληαιιάμνπλ απφςεηο ή, αθφκα, λα εμεηάζνπλ ηα ζεκεία εθείλα πνπ ζα ηνπο
θαίλνληαλ πξφζθνξα γηα θάηη αλάινγν17. Δπνκέλσο, νη θχξηεο Γπλάκεηο, Γαιιία θαη
Γεξκαλία, είραλ ζπκθσλήζεη θαη έδσζαλ ην πξάζηλν θσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
πλζήθεο Δηξήλεο.
Απφ ηα πην πάλσ θαζίζηαηαη πξφδειν πσο νη Γπλάκεηο, Γεξκαλία θαη Γαιιία, κε ηηο
επινγίεο ηεο Βξεηαλίαο, είραλ απνθαζίζεη γηα ηε κε αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο, πνπ ζα
ππνγξαθφηαλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνάζπηδαλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη απέβιεπαλ ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο, ζηα Βαιθάληα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ φιε αλαηαξαρή
ζηελ «επξσπατθή Αλαηνιή» είρε δηαξθέζεη επί καθξφλ θαη πιένλ είρε έξζεη ε ψξα ηεο
εξεκίαο. Παξφια απηά, ε Απζηξία, πξσηίζησο, θαη δεπηεξεπφλησο ε Ρσζία
πξνζπάζεζαλ ακέζσο κφιηο ππνγξάθεθε ε πλζήθε, λα μεθηλήζνπλ δηαδηθαζίεο
αλαζεψξεζήο ηεο. Απηήλ ηελ πξνζπάζεηα επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε κέζα απφ ηε
κειέηε ηνπ γαιιηθνχ ηχπνπ.
Πεξί ηα ηέιε Ηνπιίνπ ππνγξάθεθε πελζήκεξε αλαθσρή αλάκεζα ζηνπο εκπφιεκνπο
θαη ηελ ίδηα κέξα, ζηηο 17/30 Ηνπιίνπ 1913, μεθίλεζαλ ζηε ξνπκαληθή πξσηεχνπζα νη
δηαπξαγκαηεχζεηο, ψζηε λα ζπδεηεζνχλ αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε νη
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζα απνθαζίζηαην ε βαιθαληθή εηξήλε. ηαλ δηαθάλεθε ε
ζπκθσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο επηθείκελεο πλζήθεο
Δηξήλεο ν ιαφο ηεο Ρνπκαλίαο παλεγχξηζε. Ο ελζνπζηαζκφο ηνπ ήηαλ κεγάινο.
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Αλάινγεο ήηαλ θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ θφζκνπ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ άιισλ βαιθαληθψλ
θξαηψλ, ζηελ Αζήλα, ζην Βειηγξάδη18.
Ζ ζπλνκνιφγεζε ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ έγηλε επκελψο δεθηή
απφ ηνλ παξηζηλφ ηχπν. Ζ Le Figaro, δεκνζίεπζε πξσηνζέιηδν άξζξν, κε ηίηιν «La Paix
est signée», φπνπ εμηζηνξνχληαλ, αλαιπηηθά, ηα φζα είραλ δηαδξακαηηζζεί ζηε ξνπκαληθή
πξσηεχνπζα ηελ πξνεγνχκελε κέξα. Ζ χλνδνο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζ’ απηή θξαηψλ είρε ζπλέιζεη ζην ξνπκαληθφ ππνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ, ηελ Κπξηαθή,
10 Απγνχζηνπ 1913. Οη εξγαζίεο ηεο μεθίλεζαλ ην πξσηλφ ηεο ίδηαο κέξαο. Γηα λα
πξνζδψζνπλ, πξνθαλψο, επηζεκφηεηα ζην γεγνλφο θαη λα θαηαδείμνπλ ηελ κεγάιε
ζεκαζία, πνπ απηφ είρε γηα ην κέιινλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ησλ ιαψλ ηεο, επέιεμαλ ηελ
10ε Απγνχζηνπ, ε νπνία ήηαλ Κπξηαθή. Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν Γξακκαηέαο ηεο
πλφδνπ, ν Pisosky, αλέγλσζε ην επίζεκν, θαηλνχξην, ζπκβαηηθφ θείκελν θαη νη αξρεγνί
ησλ εζληθψλ αληηπξνζσπεηψλ ην ππέγξαςαλ θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά. Με ην πέξαο ηεο
ππνγξαθήο, ζηηο 12:00, ηα θαλφληα, ζηα νρπξά ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ήρεζαλ
αλαγγέιινληαο πσο «ε ζπλζήθε είρε ακεηαθιήησο ππνγξαθεί». Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο,
πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, ππεξηφληζε ηελ ακεξνιεςία, κε ηελ νπνία ν Mazoresco είρε
δηαρεηξηζηεί ηελ φιε θαηάζηαζε θαη δηεπθξίληζε πσο «ην όλνκα ηνπ Μαγηνξέζθνπ ζα
πξνθεξόηαλ κε βαζηά επγλσκνζύλε θαη κε πιήξε ζεβαζκό από όινπο ηνπο ιανύο, ζηνπο
νπνίνπο ε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, επηηέινπο, απνθαηέζηεζε ηελ εηξήλε».
Λακβάλνληαο, ζηε ζπλέρεηα ην ιφγν ν Mazoresco, κίιεζε, κεηαμχ άιισλ, θαη γηα ην
γεγνλφο πσο ε πλδηάζθεςε, ε νπνία είρε αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 17/30 Ηνπιίνπ
1913, κπνξνχζε πιένλ λα ξίμεη ηελ απιαία, εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηήλ είραλ
εξγαζζεί ζθιεξά γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο έλα έξγν δχζθνιν, έλα έξγν, ην νπνίν ζα
ζπληζηά «ηηκή γηα ηνλ πνιηηηζκό». Ο Mazoresco, ζην ηέινο ηεο νκηιίαο ηνπ επηζήκαλε ηα
εμήο ζεκαληηθά: «κπνξνύκε λα ρσξηζηνύκε κε ηελ πεπνίζεζε πσο πξάμακε ην θαιύηεξν,
γηα λα δηαθπιάμνπκε ηα ζπκθέξνληα ησλ θξαηώλ, ηα νπνία εθπξνζσπνύκε θαη κε ην
ζπλαίζζεκα πσο νη θαιέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο θνηλήο
καο εξγαζίαο ζα είλαη ν πξνάγγεινο θαιώλ ζρέζεσλ, πνπ ζα εγθαζηδξπζνύλ αλάκεζα ζηα
θξάηε καο». Ζ πλδηάζθεςε ζα ζπλεξρφηαλ θαη πάιη κεηά απφ δχν κέξεο, ψζηε λα
ζπκπιεξσζνχλ νξηζκέλα εζηκνηππηθά ζηνηρεία θαη λα κειεηήζεη ην 12ν, νξηζηηθφ
πξσηφθνιιν.
Δμεξρφκελνη νη αληηπξφζσπνη απφ ην κέγαξν ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, έγηλαλ
ελζνπζησδψο δεθηνί απφ ην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο, ην νπνίν ηνπο επεπθεκνχζε θαη ηνπο
αθνινχζεζε σο ηνλ θαζεδξηθφ λαφ, φπνπ ηνπο αλέκελαλ ν βαζηιηάο Κάξνινο, ε
βαζίιηζζα θαη νη πξηγθίπηζζεο, Μαξία θαη Διηζάβεη, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη άιια
πςειά ηζηάκελα πξφζσπα ηεο ξνπκαληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Ο Κάξνινο
πξφζθεξε κεηάιιηα ζηνλ έξβν πξσζππνπξγφ, Νίθνια Πάζηηο, ζηνλ Βεληδέιν, ζηνλ
Βνχθνβηηο θαη ζηνλ παιαΐθνβηηο. Ζ βνπιγαξηθή αληηπξνζσπεία επηθπιάρζεθε θαη
πξνηίκεζε νη δηαθξίζεηο λα αθνινπζήζνπλ κεηά ηελ επαλάιεςε ησλ δηπισκαηηθψλ ηεο
ζρέζεσλ κε ηε Ρνπκαλία, γεγνλφο, ην νπνίν ζα πξνδηέγξαθε θαη ζα ζεκαηνδνηνχζε «κηα
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επνρή εγθαξδηφηεηαο» ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν γεηηνληθψλ ρσξψλ. Ζ ππνγξαθή ηεο
πλζήθεο Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ραηξεηίζηεθε θαη ζηηο πξσηεχνπζεο ηεο εξβίαο
θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ19.
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο θαηλνχξγηαο πλζήθεο Δηξήλεο, ν απηνθξάηνξαο
ηεο Γεξκαλίαο, Γνπιηέικνο Β΄ θαη ν βαζηιηάο ηεο Ρνπκαλίαο, Κάξνινο, αληήιιαμαλ
ηειεγξαθήκαηα ηα νπνία επηζθξάγηδαλ, κε ηνλ πιένλ εκθαηηθφ ηξφπν, ηελ επηηεπρζείζα
ζπκθσλία θαη ππνγξάκκηδαλ ηε ζεκαζία ηεο. ην ηειεγξάθεκά ηνπ ν Ρνπκάλνο
βαζηιηάο, αθνχ δηαβεβαίσλε ηε ζχλαςε ηεο πλζήθεο, επραξηζηνχζε ηνλ Γεξκαλφ
απηνθξάηνξα γηα ηηο ππεξεζίεο, πνπ είρε πξνζθέξεη ζηε ρψξα ηνπ θαη ππνγξάκκηδε πσο,
ράξηο ζ’ εθείλνλ, ε πλζήθε «ζα παξακείλεη νξηζηηθή» 20. Σν πεξηερφκελν ηνπ
ηειεγξαθήκαηνο ηνπ Καξφινπ ζρνιηάζηεθε επκελψο απφ ηνλ θφκε ληε Ρεβεληιφνπ (de
Reventlow) ν νπνίνο ζεκείσλε, αλάκεζα ζε πνιιά άιια: «ν βαζηιηάο ηεο Ρνπκαλίαο είλαη
έλαο άλζξσπνο […] πνπ δπγίδεη [ηδηαηηέξσο] ηα ιόγηα ηνπ θαη όηαλ δειώλεη πσο ε εηξήλε
είλαη νξηζηηθή, απηό είλαη πνπ ελδηαθέξεη»21. Δίλαη πξνθαλέο πσο ε ζπγθεθξηκέλε δήισζε
πξνδηέγξαθε ηελ ηχρε ηεο θαηλνχξγηαο πλζήθεο θαη επηρεηξνχζε λα ηεξκαηίζεη ηηο
νπνηεζδήπνηε αληηξξήζεηο γηα ηνλ νξηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη ηηο ζρεηηθέο γηα πηζαλή
αλαζεψξεζή ηεο ζέζεηο, πνπ δηαηππψλνληαλ, θπξίσο, απφ ηελ Απζηξία.
Αο ζεκεησζεί πσο ν Κάξνινο δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη θαη ηνλ Πνπαλθαξέ,
κέζσ ηνπ Μπινληέι, ηνπ Γάιινπ πξέζβε ζην Βνπθνπξέζηη, εθθξάδνληαο ηελ
επαξέζθεηά ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη «ζηε Γαιιία εθηηκήζεθαλ δεόλησο νη πξνζπάζεηεο [ησλ
Βαιθαληθώλ θξαηώλ], νη ηείλνπζεο ζηελ εηξήλεπζε ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, ε
θαηάζηαζε ηεο νπνίαο είρε θαηαζηεί αληηθείκελν αλεζπρίαο γηα ηελ Δπξώπε»22.
Δπραξηζηίεο πξνο ηε γαιιηθή θπβέξλεζε εμέθξαζε ζηνλ Πηζφλ, ηνλ Γάιιν ππνπξγφ ησλ
Δμσηεξηθψλ, θαη ν έξβνο πξέζβεο ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, κεηαθέξνληαο ηελ
επαξέζθεηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, ππεξηνλίδνληαο ηελ «απνηειεζκαηηθή θαη πηζηή ζηήξημε
πνπ ε Γαιιία δελ ζηακάηεζε λα παξέρεη ζηε [ρώξα ηνπ] θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ηειεπηαίαο βαιθαληθήο θξίζεο».
Σν ηειεγξάθεκα ηνπ Γεξκαλνχ απηνθξάηνξα πξνο ηνλ Ρνπκάλν βαζηιηά είρε
εξκελεπζεί ζεηηθψο απφ ηθαλή κεξίδα ηνπ γεξκαληθνχ ηχπνπ, νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο
απφ ηνλ νπνίν αλαδεκνζηεχνληαλ ζε παξηζηλέο εθεκεξίδεο. Ηδίσο, φκσο, επηζεκαηλφηαλ ν
απνθαζηζηηθφο ξφινο, ηνλ νπνίν είρε δηαδξακαηίζεη ν Γνπιηέικνο, ψζηε νη
δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ λα κελ παξακείλνπλ αηειέζθνξεο. «Γίρσο ηηο
επαλαιακβαλόκελεο πηέζεηο ηνπ Γνπιηέικνπ ηνπ ΗΗ […], δίρσο ηηο ζπλερείο ηνπ
πξνζπάζεηεο, ε Δηξήλε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ δελ ζα ππνγξαθόηαλ», αλαγξαθφηαλ ζε
γεξκαληθή εθεκεξίδα23.
ην ίδην θχιιν ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο επηζεκαηλφηαλ αθφκα πσο, κεηά ηελ αληαιιαγή
ηειεγξαθεκάησλ αλάκεζα ζηνλ Κάξνιν θαη ηνλ Γνπιηέικν, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ
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ήηαλ γλσζηφ απφ πξηλ, ψζηε «λα κελ κείλεη ακθηβνιία ζηελ Δπξώπε σο πξνο ηε
ζπλελλόεζε ηεο Γεξκαλίαο κε ηε Ρνπκαλία, δελ ηίζεηαη δήηεκα αλαζεώξεζεο. Γελ κέλεη,
ινηπόλ, ζηελ Απζηξία παξά λα αξθεζηεί ζηελ εηξήλε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ». Ζ Le Figaro
αλαδεκνζίεπε πιεξνθνξίεο απφ ηελ Gazette de Cologne, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζηάζε
ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ θαζνξηζκέλε. Σα ηειεγξαθήκαηα, ηα αληαιιαγέληα αλάκεζα ζηνπο
δχν εγεκφλεο θαη ε δηαθνίλσζε, ε νπνία είρε δεκνζηεπζεί ζηελ Gazette de l’ Allemagne
du Nord θαζηζηνχζαλ απνιχησο ζαθή ηε ζηάζε ηεο Γεξκαλίαο ζε ζρέζε κε ηε πλζήθε
Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη δελ ήηαλ αλαγθαίν λα ζπκκεηέρεη απηή ζηηο επξσπατθέο
πξσηνβνπιίεο, εθείλεο πνπ ζηφρεπαλ ζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο. Θα ελέηεηλε, φκσο,
ηηο πξνζπάζεηέο ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ζπλαίλεζεο ησλ Γπλάκεσλ, ψζηε λα
κελ πξνβεί ζε δηπισκαηηθά δηαβήκαηα πξνο απηέο. Ζ θξάζε «[ό]ρη ζθάλδαια εμαηηίαο
ηεο Καβάιαο» ζεσξείην πσο ραξαθηήξηδε κηα θξφληκε πνιηηηθή θαη αληηθαηφπηξηδε ηελ
πνιηηηθή ζηάζε ηεο Γεξκαλίαο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πνπ ήηαλ ζχκθπην κε ην
δήηεκα ηεο κε αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο. Αο ζεκεησζεί πσο ε εθεκεξίδα Germania
κηινχζε γηα «απνζύλζεζε ησλ ζπκκαρηώλ»24.
Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ε
ζπλνκνιφγεζε ηεο νκψλπκεο πλζήθεο Δηξήλεο δελ ηθαλνπνίεζε, φπσο ήηαλ
αλακελφκελν, ηε βνπιγαξηθή πνιηηηθή εγεζία. ρεδφλ φινο ν βνπιγαξηθφο ηχπνο έδεηρλε
δπζαξεζηεκέλνο ιφγσ ηνπ φηη ε πλζήθε απέθιεηε «ηε Βνπιγαξία απφ ηε Μαθεδνλία,
ηεο νπνίαο ν βνπιγαξηθφο πιεζπζκφο παξακέλεη ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο Διιάδαο θαη ηεο
εξβίαο». Ζ ιχζε πνπ δφζεθε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνεηνίκαδε έλαλ θαηλνχξγην
πφιεκν ζηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν, ζην άκεζν κέιινλ. Αζθείην αξλεηηθή θξηηηθή ζηα
άξζξα ηνπ μέλνπ ηχπνπ, ζ’ εθείλα πνπ δηαηππψλνληαλ ζέζεηο ππνζηεξηθηηθέο ησλ φξσλ
ηεο πλζήθεο. ηελ Μηξ, φξγαλν ηνπ Δζληθνχ Κφκκαηνο ηεο Βνπιγαξίαο, αλαθεξφηαλ
πσο ν βνπιγαξηθφο ιαφο είρε ππνβιεζεί ζε ππέξκεηξεο ζπζίεο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα
ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ πνιέκνπ, ηε ζηηγκή πνπ νη άιινη ιανί ηεο
Υεξζνλήζνπ είραλ ηα κέζα γηα «λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο». Οη Βνχιγαξνη είραλ
θαηαδηθαζηεί ζηνλ αθαληζκφ25.
Σν θείκελν ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ δεκνζηεχζεθε ζε πιείζηεο
γαιιηθέο εθεκεξίδεο26. ηελ Le Figaro, κεηά ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ αλαγξαθφηαλ ην
αθφινπζν ζρφιην: «Όπσο παξαηεξεί θαλείο, […] δελ είλαη σο πξνο ηελ Καβάια, όπσο
αδίθσο είρε αλαγγειζεί, αιιά σο πξνο ηελ Κξήηε, πνπ πξνζθέξεηαη ε ηππηθή παξαίηεζε ηεο
Βνπιγαξίαο27. Ζ Καβάια, εμάιινπ, πεξηιακβάλεηαη ζην έδαθνο [πνπ απνδίδεηαη] ζηελ
Διιάδα».
Πξηλ αθφκα ζηεγλψζεη ην κειάλη απφ ηηο ππνγξαθέο, πνπ νη αληηπξφζσπνη ησλ
Βαιθαληθψλ θξαηψλ έζεζαλ θάησ απφ ην θείκελν ηεο θαηλνχξγηαο πλζήθεο Δηξήλεο,
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ζηελ Δπξψπε εληάζεθαλ νη δηαθσλίεο αλάκεζα ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, σο πξνο ηελ ηζρχ
ή φρη απηήο. πγθεθξηκέλα ε Απζηξννπγγαξία, εκκέλνληαο ζηηο ζέζεηο ηεο, πνπ είρε
δηαηππψζεη θαη λσξίηεξα, έζεηε επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηεο λενπαγνχο
πκθσλίαο. χκθσλα κε έγθπξεο πεγέο, ε απζηξηαθή δηπισκαηία εξγαδφηαλ
παξαζθεληαθψο θαη δξαζηεξίσο, ψζηε ε Πεηξνχπνιε λα απνδερζεί αλαζεψξεζε ηνπ
ζέξβν-βνπιγαξηθνχ ζπλφξνπ. πγθεθξηκέλα, λα απνδνζεί ε Ραζηίβηηζα ζηε Βνπιγαξία
θαη ζηα ζχλνξα λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ πδάησλ ηνπ Βαξδάξε. Αληηζέησο, ε Ρσζία,
επέκελε ζε πηζαλή αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο κφλν σο πξνο ηελ Καβάια, αιιά θαη ζ’
απηφ ην ελδερφκελν θαηλφηαλ δηζηαθηηθή28. Αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο πσο ν
παξηζηλφο ηχπνο δεκνζίεπε πιείζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπδεηνχκελε ζηελ
Δπξψπε αλαζεψξεζε ηεο λενυπνγξαθείζαο ζπλζήθεο. ηελ εθεκεξίδα, φκσο, Le Matin,
αλαγξαθφηαλ ζηνλ ηίηιν ηνπ πξσηνζέιηδνπ, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ππνγξαθήο ηεο
πλζήθεο, πσο «Ζ πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ δελ ζα αλαζεσξεζεί»29.
Ο ηχπνο ηεο Βηέλλεο, ν πξνζθείκελνο ζηελ αλαζεψξεζε ηεο κφιηο ππνγξαθείζαο
πλζήθεο, ππεξακπλφηαλ απηήο, φπσο θαη ηεο «δηόξζσζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Βνπθνπξεζηίνπ», ππνζηεξηδφηαλ, δε, ζε κηα απφ ηηο εθεκεξίδεο, πσο «ε πξνζεθηηθή
εμέηαζε ησλ απνθάζεσλ ηεο πλδηάζθεςεο πηζηνπνηεί ην επείγνλ ηεο αλαζεώξεζεο, ώζηε
λα εγθαηαζηαζεί ε πνιηηηθή ηζνξξνπία ζηα Βαιθάληα». Άιιε εθεκεξίδα, ερζξηθά
δηαθείκελε ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, θεξφηαλ σο ππέξκαρνο ηεο γεξκαληθήο
πνιηηηθήο, ηελ νπνία θαη ραξαθηήξηδε σο «θαζαξή» θαη ζεκειησκέλε ζηελ αξρή «ηεο
ππνζηήξημεο όισλ ησλ θξαηώλ πνπ κάρνληαη ηνλ παλζιαβηζκό». ην ίδην θχιιν, ηεο ίδηαο
εθεκεξίδαο, δεκνζηεπφηαλ άξζξν, ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ Γαιιία θαη ε Ρσζία. Ζ ακθηζβήηεζε
ηεο Καβάιαο θαη ε ζηάζε ησλ δχν ζπκκάρσλ», ζχκθσλα κε ην νπνίν θακία απφ ηηο δχν
δελ είρε απαηηήζεη απφ ηελ άιιε λα ζπζηάζεη ηηο ζέζεηο ηεο. Καζεκηά γλψξηδε ηε ζέζε
ηεο άιιεο: ε Ρσζία γλψξηδε πσο ε Γαιιία ηαζζφηαλ ππέξ ηεο απφδνζεο ηεο πφιεο ζηελ
Διιάδα, ε Γαιιία δελ παξαγλψξηδε ηε δηάζεζε ηεο Ρσζίαο λα εμαζθαιίζεη απηφ ην
ιηκάλη πξνο φθεινο ηεο Βνπιγαξίαο. Ωζηφζν, εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή, νη ζρέζεηο ησλ
δχν θξαηψλ ήζαλ απνιχησο ηθαλνπνηεηηθέο. Ρσζηθέο εθεκεξίδεο αλέθεξαλ πσο ε
δηακάρε γηα ηελ Καβάια ήηαλ πιένλ «δίρσο ζεκαζία», ην ζέκα ζεσξείην ιήμαλ θαη ε
γάιιν-ξσζηθή ζπκκαρία ήηαλ «πην ηζρπξή από πνηέ»30.
Σε δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία νη δχν αληίπαινη ζπλαζπηζκνί ηνπ
επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αληηκεηψπηδαλ ην ζέκα ηεο αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο Δηξήλεο
ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ εμεγνχζε αξζξνγξάθνο ηεο L’ Action Française, ζε άξζξν ηνπ κε
ηίηιν «Οη δχν ζπκκαρηθέο νκάδεο», φπνπ αλέθεξε πσο ε Απζηξία ηαζζφηαλ ππέξ ηεο
αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ε Γεξκαλία ππέξ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο
πκθσλίαο, πνπ κφιηο είρε ππνγξαθεί. Ζ Ρσζία θαη ε Αγγιία, φπσο πξνέθππηε απφ ηηο
δειψζεηο ηνπ ζεξ Έληνπαξλη Γθξέπ, ηνπ Βξεηαλνχ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ήηαλ ηεο
28
29

R. Marchand, «Ά propos de la révision», Le Figaro, 11 août 1913, No. 223, ζ. 2.
«La Paix a été signée hier. Le Traité de Bucarest ne sera pas révisé», Le Matin, 11 août 1913, No. 10758,

ζ. 1.
30

«La France et la Russie. L’incident de Cavalla et l’attitude de deux puissances», L’Action Française, 13
août 1913, No. 225, ζ. 2
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γλψκεο πσο ε πλζήθε «ζα κπνξνύζε λα αλαζεσξεζεί», ελψ ε Γαιιία είρε εληειψο
δηαθνξεηηθή άπνςε. Ζ γλψκε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ήηαλ πσο ε «παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ
βαιθαληθνύ θόζκνπ ζην κέηξν πνπ δελ επλνεί ηα ελδηαθέξνληα ηεο Βηέλλεο, ζπκθσλεί
απνιύησο κε απηά ηνπ Βεξνιίλνπ»31.
Αμηνπξφζεθηα ήηαλ νξηζκέλα άξζξα, ππνγεγξακκέλα απφ γλσζηνχο
δεκνζηνγξάθνπο, φπνπ παξνπζηάδνληαλ ηα ππέξ ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ.
Δηδηθφηεξα, ζηελ εθεκεξίδα L’Aurore, ηεο 12εο Απγνχζηνπ, δεκνζηεπφηαλ πξσηνζέιηδν
άξζξν ηνπ Maxime Villaume, ζην νπνίν ν έγθξηηνο δεκνζηνγξάθνο ππεξακπλφηαλ ηεο
ππνγξαθείζαο πλζήθεο Δηξήλεο θαη πξνζπαζνχζε λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα θαη λα
θαηαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηειθπζηίλδαο ησλ Βαιθαληθψλ θξαηψλ, ε
νπνία είρε δηαξθέζεη επί καθξφλ. Τπνγξάκκηδε, ζπγθεθξηκέλα, πσο ε εηξήλε ππνγξάθεθε
αλάκεζα ζε φια ηα εκπφιεκα θξάηε θαη ε Δπξψπε φθεηιε πιένλ λα ραίξεηαη, δεδνκέλνπ
φηη «[ε]δώ θαη πνιινύο κήλεο ν πόιεκνο εξήκσλε ηε βαιθαληθή πεξηνρή. […]. Ζ ηζηνξία
ηεο βαιθαληθήο ζύγθξνπζεο δελ ζα είλαη κηα σξαία ηζηνξία». Δμεγνχζε πσο νη ρζεζηλνί
εηαίξνη είραλ έξζεη αληηκέησπνη, φηαλ ρξεηάζηεθε λα δηακνηξάζνπλ ηα πινχζηα εδάθε
πνπ θαηέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο. Αλαξσηηφηαλ αλ ε πλζήθε ζα ήηαλ «νξηζηηθή». Ζ Βνπιγαξία ήιπηδε ζε
κηα λίθε, ζα ήηαλ δε άδηθν ηψξα λα επηδηψμεη κηα ξεβαλζηζηηθή πνιηηηθή. Σν πξψηηζην
κέιεκά ηεο, φπσο ηεο Διιάδαο θαη ηεο εξβίαο, φθεηιε λα είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ
εξεηπίσλ, ηα νπνία ν πφιεκνο είρε πξνθαιέζεη, λα ελδηαθεξζεί θαη λα εξγαζζεί γηα ηελ
νξγάλσζε ησλ θαηλνχξγησλ εδαθψλ. ηελ νπζία «λα δήζεη γηα ηελ […] εηξήλε». Σα
ζπγθεθξηκέλα θξάηε έπξεπε λα θαηαζηήζνπλ ηε Μαθεδνλία, ηελ νπνία δηακνίξαζαλ,
έλαλ ηφπν επεκεξίαο θαη λα εγθαζηδξχζνπλ, ζηα εδάθε πνπ θαηέθηεζαλ θαη ηνπο
αλαγλσξίζηεθε ε επ’ απηψλ θπξηαξρία, κηα κφληκε θαη δηαξθή εηξήλε. Δπρφηαλ λα κελ
ππάξμνπλ άιιεο αλαηαξαρέο.
Σν κεγάιν εξψηεκα, πνπ εηίζεην, ήηαλ ε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
Αδξηαλνχπνιεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ είρε ηελ εμνπζία λα ην
ξπζκίζεη απφ κφλε ηεο θαη δήισλε πσο δελ ζα δηέηαδε ηνπο 350 ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο ηεο,
πνπ βξίζθνληαλ ζηε Θξάθε λα εθθελψζνπλ ηελ πφιε, ε νπνία είρε αλαθαηαιεθζεί κεηά
ηελ απνρψξεζε ησλ Βνπιγάξσλ. Ζ ελ ιφγσ ζηάζε ηεο Σνπξθίαο εγθπκνλνχζε πιείζηνπο
φζνπο θηλδχλνπο θαη δεκηνπξγνχζε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε
επξσπατθή δηπισκαηία είρε εθεχξεη κηα εηξεληθή ιχζε, ε νπνία «απειεπζέξσλε ηελ
Δπξώπε από ηνλ ηξόκν κηαο αληαπόδνζεο ηνπ αηέιεησηνπ Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο»32.
ην ίδην, πεξίπνπ, πλεχκα θηλείην θαη ην ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ Raymond
Recouly, γλψζηε ησλ βαιθαληθψλ ππνζέζεσλ, ν νπνίνο απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ηνπ
1912 είρε αζρνιεζεί επηζηακέλσο κε ηα φζα ζπλέβαηλαλ ζηελ «επξσπατθή Αλαηνιή» θαη
είρε επαλεηιεκκέλσο δεκνζηεχζεη ζρεηηθά άξζξα ζηελ έγθξηηε παξηζηλή εθεκεξίδα Le
Figaro. Ο Recouly ζεκείσλε πσο, παξά ηε ζπλνκνιφγεζε ηεο Δηξήλεο ηνπ
31

Ch. M. «Les deux groupes d’Alliance», L’Action Française, 13 août 1913, No. 225, ζ. 1.
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Βνπθνπξεζηίνπ, νξηζκέλνη «πξνθήηεο» βιέπνπλ ηα πξάγκαηα ζε «καχξν πιάλν» θαη
ζεσξνχλ πσο «απηή ε ρσιή εηξήλε, ε αζηαζήο, δελ ζα δηαξθέζεη». Πηζηεχνπλ φηη ε
Βνπιγαξία κεηά θφπνπ ζα επνπιψζεη ηηο πιεγέο ηεο. Ζ γλψκε ηνπ, φκσο, ήηαλ
δηαθνξεηηθή, δηφηη ε Δπξψπε είρε πιένλ θνπξαζηεί απφ ηε βαιθαληθή θξίζε θαη
πξνζέβιεπε ζηελ εηξήλε, ε νπνία ζα θηλδχλεπε ζνβαξά, αλ γηλφηαλ πξνζπάζεηα
αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο. Γηαπηζηψλεη θαλείο, ζπλέρηδε ν δεκνζηνγξάθνο, πσο κηα
πλδηάζθεςε πξεζβεπηψλ επηρεηξεί «λα νξνζεηήζεη ηα καθεδνληθά ζύλνξα, λα πάξεη κηα
πόιε ή έλα ιηκάλη από ηνλ έλαλ γηα λα ην απνδώζεη ζηνλ άιινλ». Ζ ξσζηθή «θνηλή γλώκε
είλαη δπζαξεζηεκέλε από ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ζηα Βαιθάληα». Πξφθεηηαη γηα ηελ
Αδξηαλνχπνιε, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο Ρψζνπο, πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηε
Βνπιγαξία. Ζ Γαιιία ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα ζηεξίμεη νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ηεο
Πεηξνχπνιεο αθ’ εο ζηηγκήο πίζηεπε πσο κηα ζηελή ζπλεξγαζία κε απηή δελ ζα έπαπε
λα ζπληζηά «βαζηθή αξρή ησλ γαιιηθώλ δηπισκαηηθώλ ελεξγεηώλ»33. Ζ ηειεπηαία απηή
εθθξαζκέλε ζέζε ηνπ Γάιινπ δεκνζηνγξάθνπ, δηθνξνχκελε θαη δηπισκαηηθή,
αληηθαηφπηξηδε ηηο γαιιηθέο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο: ε Γαιιία δελ ήηαλ κελ ππέξκαρνο
ηεο αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο, επηζπκνχζε, φκσο, λα δηαηεξήζεη ηε ζπκκαρηθή ζρέζε
κε ηε Ρσζία.
Σελ πξνζρψξεζε ηεο Ρσζίαο ζην πξφγξακκά ηεο επηδίσθε ε απζηξηαθή δηπισκαηία,
αλ θαη παξαδερφηαλ φηη ππήξρε δηάζηαζε απφςεσλ θαη κεγάιε απφθιηζε ζηηο ζέζεηο ησλ
δχν θξαηψλ σο πξνο ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηεο πλζήθεο. ’ απηφ ην γεγνλφο
νθεηιφηαλ θαη ε απξνζπκία ηεο Απζηξίαο λα επηρεηξήζεη έλα θαηλνχξην δηάβεκα πξνο ηε
ξσζηθή πιεπξά. Ωζηφζν, απζηξηαθφο δηπισκάηεο δήισλε πσο ήηαλ πξψηκε ε δηαηχπσζε
νπνηαζδήπνηε εηθαζίαο σο πξνο ηε ζηάζε ηεο ρψξαο ηνπ. Ζ κφλε πξαγκαηηθή αιήζεηα
ήηαλ φηη εθείλε ηε ζηηγκή πξνείρε ε βνήζεηα, πνπ ήηαλ απνθαζηζκέλνη νη Απζηξηαθνί λα
παξάζρνπλ ζηε Βνπιγαξία, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν. Οη απζηξηαθνί, επίζεο, θχθινη πίζηεπαλ φηη ε δηάζηαζε απφςεσλ Γαιιίαο-Ρσζίαο
δελ ήηαλ ηφζν ζνβαξή, φπσο ηελ παξνπζίαδε ν ηχπνο, ε δε ηζαξηθή θπβέξλεζε, ζηελ
επηζπκία ηεο λα έρεη κε ην κέξνο ηεο κηα κεγάιε κεξίδα ηεο θνηλήο γλψκεο, αθνινπζνχζε
ηελ παηξνπαξάδνηε πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη πξνζπαζνχζε λα επηηχρεη ηελ αλαζεψξεζε
ηεο πλζήθεο πξνο φθεινο ησλ Βνπιγάξσλ. Αλ, φκσο, ε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο
φιεο θαηάζηαζεο πξνζέθνπηε ζε αλππέξβιεηα εκπφδηα, ζεσξείην πην πηζαλφ ε Ρσζία λα
κελ εκκείλεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λα ηηο κεηξηάζεη. Ζ Πεηξνχπνιε ελδηαθεξφηαλ,
θπξίσο, γηα έλα πξάγκα: λα πηζηέςνπλ νη Βνχιγαξνη πσο είρε ελεξγήζεη λνκίκσο πξνο
φθειφο ηνπο. Ο Γεξκαλφο πξέζβεο ζηε Βηέλλε, είρε έλα ππέξηαην θαζήθνλ, πνπ
ζπλίζηαην ζηελ απνκάθξπλζε ηεο πηζαλφηεηαο λα αλαθχςνπλ δηεζλείο πεξηπινθέο. Δίλαη
πξνθαλέο, πσο ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ζπλαληνχζε εκπφδηα· γη’ απηφ ε ηδέα
πινπνίεζεο ηεο αλαζεψξεζεο ζεσξείην πιένλ απίζαλε. Σν κφλν ζνβαξφ ζέκα πνπ είρε
αλαθχςεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ήηαλ εθείλν ηεο Αδξηαλνχπνιεο34.
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Ηδηαίηεξε ζεκαζία, σζηφζν, ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ εξκελεία πνπ ν αξζξνγξάθνο
ηεο παξηζηλήο εθεκεξίδαο Le Matin, έδηλε ζηα φζα ν Ρνπκάλνο πξσζππνπξγφο είρε
αλαθέξεη, θιείλνληαο ηηο εξγαζίεο ηεο πλδηάζθεςεο, ηα νπνία εξκήλεπζε σο ππαηληγκφ
γηα ηηο κειινληηθέο ζρέζεηο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Διιάδαο. Θεσξνχζε πσο
ε λέα, «δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε γη’ απηέο ηηο ηξεηο ρώξεο από ηα θαηλνύξγηα ζύλνξα [ηηο
σζεί] απαξαηηήησο ζην λα ζπγθξνηήζνπλ έλαλ όκηιν». Δηθαδφηαλ πσο ε εξβία ζα
δηεπθνιπλφηαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ηεο, αλ ζπλεξγαδφηαλ κε ηελ Διιάδα, ε
νπνία ζα ηεο παξείρε δηεπθνιχλζεηο ζηε Θεζζαινλίθε ηέηνηαο θχζεσο, πνπ «απηό ην
ιηκάλη κπνξεί ζρεδόλ λα ζεσξεζεί έλα ζέξβν-ειιεληθό ιηκάλη»35. Ζ Διιάδα, πάιη, ζα
κπνξνχζε λα ππνινγίδεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εξβίαο, ε νπνία ζα ηελ πξνζηάηεπε απφ
θάζε θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηνλ βνξξά. Ζ Ρνπκαλία, ζηεξηδφκελε ζ’ απηέο ηηο δχν
ρψξεο, ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν κηαο εηζβνιήο ζην έδαθφο ηεο
απφ ηα βφξεηα. «Θα κπνξνύζε, επνκέλσο», ζπλέρηδε ν αξζξνγξάθνο, «λα πξνβιέςεη
θαλείο σο πηζαλή, ίζσο θαη σο αλαγθαία, ηε κειινληηθή έλσζε απηώλ ησλ ηξηώλ εζλώλ, ηα
νπνία ζε ιίγα ρξόληα, [ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα], ελώλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα δηαζέηνπλ
έλαλ ζηξαηό πξώηεο γξακκήο», πνπ ζα ππεξέβαηλε ην εθαηνκκχξην θαη ε αξηζκεηηθή ηνπ
δχλακε ζα κεηαθξαδφηαλ ζε 500 ρηιηάδεο Ρνπκάλνπο, 300 ρηιηάδεο Έιιελεο θαη 400
ρηιηάδεο έξβνπο θαη Μαπξνβνχληνπο. Ωζηφζν, νξηζκέλνη βνπιγαξηθνί θχθινη, κε
δερφκελνη ηελ ήηηα ηεο ρψξαο ηνπο, πξνέβιεπαλ πσο ζε ηξία ρξφληα ζα μεζπνχζε έλαο
θαηλνχξγηνο πφιεκνο. Δπνκέλσο, ηα ηξία θξάηε ζα έπξεπε λα ζπλάςνπλ, φζν ην δπλαηφ
πην γξήγνξα «έλα ζύκθσλν αζθαιείαο», ην νπνίν ζα ηα δηαζθάιηδε απφ έλα ηέηνην
ελδερφκελν36.
Οη σο άλσ πξνβιέςεηο ηνπ Γάιινπ δεκνζηνγξάθνπ θαζψο θαη ησλ βνπιγαξηθψλ
θχθισλ επαιεζεχηεθαλ ελ κέξεη. χκθσλν αζθαιείαο δελ ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηελ
Διιάδα, ηε εξβία θαη ηε Ρνπκαλία· ν θαηλνχξγηνο πφιεκνο μέζπαζε έλα ρξφλν κεηά ηελ
εηξήλε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη απηή ηε θνξά δελ πεξηνξίζηεθε ζηα εδάθε ηεο
Βαιθαληθήο· μεθίλεζε απφ εθεί, απφ ην αξάγηεβν ηεο εξβίαο θαη θαηέζηε παγθφζκηνο.
Ίζσο, ηα ιφγηα ηνπ ηαπξηαλνχ απνηππψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Βαιθαληθψλ
Πνιέκσλ θαη απνδίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Α΄ Παγθφζκην
Πφιεκν: «[Σ]ν 1913 θαη ην 1914, ε Βαιθαληθή Χεξζόλεζνο ήηαλ κηα πξαγκαηηθή
ππξηηηδαπνζήθε, ε νπνία ηειηθά εμεξξάγε, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ Δπξώπε θαη
ηνλ θόζκν νιόθιεξν»37.
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37
Λ. . ηαπξηαλφο, Σα Βαιθάληα, ζ. 1009.

Ο γαλλικόσ τφποσ ςχολιάζει τη Συνιθκη Ειρθνησ του Βουκουρεςτίου

Areti Tounta-Fergadi
The French Press Comments the Peace Treaty of Bucharest
Summary
The years 2012-2013 mark the 100th anniversary of the two Balkan Wars. These
Wars which ended with the signing of the Bucharest Peace Treaty reshaped the map of
the Balkan Peninsula. This paper describes the way prominent French newspapers (such
as Le Figaro, Le Petit Parisien, Le Matin, L’Humanité etc.) commented the Second
Balkan War and most importantly its diplomatic ending in Bucharest. The view of the
French press is very interesting given the fact that France was very actively involved in
the diplomatic developments relating with the Balkans in 1912-1913. The numerous
articles published in French newspapers in the summer of 1913 give a very vivid picture
of these developments, proving both the French interest for the Balkans and the excellent
sources of information of the French journalists. In this context, it is not surprising that
some of the latter had actually predicted the outbreak of the Second Balkan War which
came as a result of the Bulgarian aggression against Greece and Serbia. The French press
was also very keen on analyzing the changing balance of power between the Balkan
states, as well as between the Great European Powers. The emphasis given by French
newspapers on the conflicting interests of the major continental Powers (i.e. Russia,
German, Austria-Hungary and of course France) is an additional point of interest as it
puts the Balkan Wars in the wider framework of European affairs. After all, just one year
after the end of the Second Balkan War and the signing of the Bucharest Peace Treaty the
Balkans would become the field of the outbreak of the First World War.
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Ελλενοτοςπκική πποσέγγισε και μειονοτικά δετήματα:
ε επίσεμε επίσκεψε τος Ιωάννε Μεταξά στεν Άγκςπα (Οκτώβπιορ 1937)

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1937 ν Ησάλλεο Μεηαμάο πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε
ζηελ Άγθπξα. Ήηαλ ν ηξίηνο θαηά ζεηξά Έιιελαο πξσζππνπξγόο πνπ ζε δηάζηεκα επηά
εηώλ κεηέβαηλε ζηελ ηνπξθηθή πξσηεύνπζα. Σν δξόκν είρε αλνίμεη ην 1930 ν Διεπζέξηνο
Βεληδέινο, γηα λα ηνλ αθνινπζήζεη ηξία ρξόληα αξγόηεξα ν Παλαγήο Σζαιδάξεο. Οη
ζπδεηήζεηο πνπ είρε ν Μεηαμάο κε ηελ ηνπξθηθή εγεζία επηβεβαίσζαλ ηνλ νύξην άλεκν
πνπ έπλεε ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιύσξεο ζπλάληεζεο ηνπ Μεηαμά κε ηνλ πξόεδξν ηεο Σνπξθηθήο
Γεκνθξαηίαο Κεκάι Αηαηνύξθ ππνγξακκίζηεθαλ εθαηέξσζελ νη ζηελνί δεζκνί πνπ
ζπλέδεαλ ηηο δύν γεηηνληθέο ρώξεο, δηαπηζηώζεθε ε απόιπηε θνηλόηεηα ησλ κεηαμύ ηνπο
ζπκθεξόλησλ θαη ηνλίζζεθε ηδηαίηεξα όηη ε ειιελνηνπξθηθή θηιία δελ απνηεινύζε κηα
πξόζθαηξε επηινγή, αιιά αληίζεηα έλαλ κόληκν ζύλδεζκν, ηνλ νπνίν ηίπνηα δελ
κπνξνύζε λα θινλίζεη1.
ην ηέινο ηεο ζπλνκηιίαο ηνπ Μεηαμά κε ηνλ Αηαηνύξθ, ν Σνύξθνο πξόεδξνο
δήηεζε από ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγό λα αλαθέξεη νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν πίζηεπε όηη
κπνξνύζε λα ζθηάζεη ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Δπσθεινύκελνο από ηελ επθαηξία,
ζηε ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα κε ηνλ εθηεινύληα
ρξέε πξσζππνπξγνύ Σδειάι Μπαγηάξ θαη ηνλ ππνπξγό Δμσηεξηθώλ Σεβθήθ Ρνπζδή
Αξάο, ν Μεηαμάο αλαθέξζεθε ζην δήηεκα ησλ εθαηέξσζελ κεηνλνηήησλ. Σόληζε,
κάιηζηα, όηη κνινλόηη δελ είρε ζειήζεη λα απαζρνιήζεη κε απηό ην ζέκα πξνζσπηθά ηνλ
Αηαηνύξθ, ζεσξνύζε όηη ήηαλ επηβεβιεκέλν λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο
κεηνλόηεηεο έηζη ώζηε λα εθιείςνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηα παξάπνλα πνπ
δηαηππώλνληαλ θαηά θαηξνύο από ηηο δύν θπβεξλήζεηο2.
Ο Μεηαμάο επζύο εμαξρήο δηεπθξίληζε όηη νπνηνδήπνηε θη αλ ήηαλ ην απνηέιεζκα
ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζπδεηήζεσλ θνξπθήο γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα, δελ ζα είρε
θακία δπζάξεζηε επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο Αζήλαο θαη Άγθπξαο. Πξόζεζή ηνπ, όπσο
εμήγεζε, δελ ήηαλ λα εμεηαζηνύλ κόλν ηα παξάπνλα ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, αιιά παξάιιεια θαη ηα αληίζηνηρα ηεο κνπζνπικαληθήο
κεηνλόηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Με απηά ηα δεδνκέλα, έζπεπζε λα πξνζζέζεη όηη, θαηά
ηε γλώκε ηνπ, ε πξνζθνξόηεξε κέζνδνο γηα ην δηαθαλνληζκό όισλ ησλ πξνβιεκάησλ
δελ ήηαλ άιινο από ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Άγθπξα, ε
1

Γηπισκαηηθό θαη Ιζηνξηθό Αξρείν ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο [ζην εμήο Γ.Ι.Α.Υ.Δ.], 1940,
8.3, «Πεξίιεςηο ζπλδηαιέμεσο ιαβνύζεο ρώξαλ κεηά ηεο Α.Δ. ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο
θαη ηεο Α.Δ. ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. Μεηαμά ελ Αγθύξα ηελ 19 ελ Οθησβξίνπ 1937».
2
Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν
ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1.

122

Αντϊνησ Κλάψησ

νπνία βέβαηα δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ παξά λα θηλείηαη εληόο ηνπ ζπκβαηηθνύ πιαηζίνπ πνπ
είρε πξνζδηνξηζηεί ην 1923 ζηε Λσδάλλε3.
Ζ πξόηαζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ γηα ηε ζύλαςε εηδηθήο ειιελνηνπξθηθήο
ζπκθσλίαο γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα εξρόηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνλ ηξόπν πνπ
ιίγα ρξόληα λσξίηεξα ν Βεληδέινο είρε αληηκεησπίζεη ην ίδην ζέκα. Ο Κξεηηθόο πνιηηηθόο
είρε ζπζηεκαηηθά επηδηώμεη λα ππνβαζκίζεη ηε ζεκαζία ησλ εθαηέξσζελ κεηνλνηηθώλ
δεηεκάησλ, θαζώο ζεσξνύζε όηη απηά κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεπηζύκεηεο
πεξηπινθέο ζηελ πνιηηηθή ηεο ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ν ίδηνο είρε εηζεγεζεί
θαη πξώηνο είρε εθαξκόζεη ην 1930. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επίζεκεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Άγθπξα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1930, ν Βεληδέινο κόλνλ
αθξνζηγώο –θαη θαηόπηλ ηεο επηκνλήο ηνπ Έιιελα πξεζβεπηή ζηελ Άγθπξα ππξίδσλα
Πνιπρξνληάδε– είρε αλαθεξζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ είρε κε ηελ
ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία4. Αληίζηνηρα, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1931, όηαλ ν πξσζππνπξγόο
θαη ν ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο, Ηζκέη Ηλνλνύ θαη Σεβθήθ Ρνπζδή Αξάο,
επηζθέθηεθαλ ηελ Αζήλα, ν Βεληδέινο ηνύο δήισζε όηη εκπηζηεπόηαλ ηελ ηύρε ηεο
ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο απνθιεηζηηθά ζηε θξνληίδα ηεο
ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, εθθξάδνληαο κάιηζηα ηελ πεπνίζεζε όηη ε ηειεπηαία ζα ιάκβαλε
ηα απαξαίηεηα κέηξα ρσξίο απηό λα ηεο δεηεζεί από ειιεληθήο πιεπξάο 5.
Με απηά ηα δεδνκέλα, δελ είλαη παξάμελν πνπ ε πξόηαζε ηνπ Μεηαμά θάλεθε λα
αηθληδηάδεη ηνπο Σνύξθνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. Δκθαλώο ακήραλνο, ν Αξάο απέθπγε λα
εηζέιζεη ζε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, ππνζηεξίδνληαο όηη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ
ειιεληθή κεηνλόηεηα ππάγνληαλ θαη’ αξρήλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ ππνπξγνύ
Δζσηεξηθώλ θαη όηη, θαηά ζπλέπεηα, ήηαλ απαξαίηεην λα ηεζνύλ ελώπηνλ ηνπ. Έηζη,
απνθαζίζζεθε νη εηζεγήζεηο ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ ζρεηηθά κε ηηο κεηνλόηεηεο λα
εμεηαζζνύλ ζε εηδηθή ζύζθεςε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ
πθππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο, νπθξή Καγηά θαη Ννπκάλ Μελεκεληδίνγινπ
αληίζηνηρα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζύζθεςεο, ν Μεηαμάο αλέπηπμε θαη πάιη ηηο
ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζπλελλόεζεο αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Άγθπξα
γηα ηα κεηνλνηηθά, ηνλίδνληαο παξάιιεια αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ αλπζηεξόβνπιν
ραξαθηήξα ησλ πξνηάζεώλ ηνπ, νη νπνίεο –όπσο εμεγνύζε– απνζθνπνύζαλ
απνθιεηζηηθά ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ θαη δελ

3

Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν
ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1.
4
Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1931, Β/69, Μαπξνπδήο, «Γεληθή Έθζεζηο. Πξνο Απάζαο ηαο Πξεζβείαο», αξ. 5106, [Αζήλα],
31 Ηαλνπαξίνπ 1931˙ Αξρείν Σππξίδσλα Πνιπρξνληάδε (Ίδξπκα Κσλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο), ζ. 93-95˙ Α.
Κιάςεο, Τν ειιελνηνπξθηθό Οηθνλνκηθό Σύκθσλν ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1930. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε
δηεπζέηεζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο Σύκβαζεο ηεο Λσδάλλεο γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκώλ, Αζήλα/Υαληά
2010, ζ. 275-277.
5
Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ (Μνπζείν Μπελάθε) [ζην εμήο Α.Δ.Β.], 173/θάθ. 61, «πλνκηιίαη ησλ
πξσζππνπξγώλ θαη ησλ ππνπξγώλ ησλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο θαηά ηαο ζπζθέςεηο ηεο
5εο θαη 6εο Οθησβξίνπ 1931».

Η επίςημη επίςκεψη του Ιωάννη Μεταξά ςτην Άγκυρα (Οκτϊβριοσ 1937)

ππέθξππηαλ θακία άιιε δηάζεζε εθόζνλ ε Διιάδα νύηε είρε, νύηε κπνξνύζε λα έρεη πνηέ
ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε βιέςε εθηόο ησλ ζπλόξσλ ηεο.6
Οη δηεπθξηλίζεηο ηνπ Μεηαμά απνζθνπνύζαλ αζθαιώο ζην λα θαζεζπράζνπλ ηελ
ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία ζρεηηθά κε ην ελδερόκελν αλαβίσζεο ηνπ ειιεληθνύ
αιπηξσηηζκνύ. Γελ ζηάζεθαλ όκσο ηθαλέο λα θάκςνπλ ηελ ηνπξθηθή επηθπιαθηηθόηεηα
έλαληη ηεο νπζίαο ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ. Ο Καγηά, αθνύ
πξνεγνπκέλσο ππνζηήξημε όηη νη κεηνλόηεηεο ζηελ Σνπξθία δηαβηνύζαλ απνιύησο
ειεύζεξεο θαη όηη εθαξκόδνληαλ απαξέγθιηηα όιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο
ηεο Λσδάλλεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζύλαςε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο ζα
εμέηαδε παξάιιεια ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο Γπηηθήο
Θξάθεο ήηαλ αδύλαηε δεδνκέλεο ηεο εληειώο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο πνπ ππήξρε
αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεία, ππνλνώληαο πξνθαλώο
ηνλ απζηεξά θνζκηθό ραξαθηήξα ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Δμάιινπ, ζε κηα πξνθαλή
πξνζπάζεηα λα απνθύγεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε επί ηεο πξόηαζεο ηνπ
Μεηαμά, ν Καγηά πξόζζεζε κε έκθαζε όηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ είρε θάηη ην
ηδηαίηεξν λα δεηήζεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο κνπζνπικαληθήο
κεηνλόηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαζώο ήηαλ απνιύησο ηθαλνπνηεκέλε από ηελ
αθξηβνδίθαηα εθαξκνγή ησλ ειιεληθώλ λόκσλ 7.
Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ηνπξθηθή πιεπξά δελ επηζπκνύζε ην ζπζρεηηζκό ησλ δύν
κεηνλνηήησλ ζην πιαίζην κηα εηδηθήο δηκεξνύο ζπκθσλίαο ζπλδεόηαλ αζθαιώο κε ηε
γεληθόηεξε αληίιεςε ηεο Άγθπξαο γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα. Ήηαλ πξνθαλέο όηη ε
ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ επηζπκνύζε λα πξνζζέζεη θη άιιεο ππνρξεώζεηο ζε απηέο πνπ
είρε αλαιάβεη κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. Πνιύ πεξηζζόηεξν, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε
λα ην πξάμεη ζε δηκεξέο επίπεδν, θαζώο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα έδηλε ζηελ Διιάδα
κεγαιύηεξα πεξηζώξηα αλάκημεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεηνλνηηθνύ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο.
Έηζη, έζησ θη αλ ε ζπκθσλία πνπ είρε εηζεγεζεί ν Μεηαμάο ζα βαζηδόηαλ ζηελ αξρή ηεο
ακνηβαηόηεηαο, θαζώο ζα θάιππηε εμίζνπ ηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηε κνπζνπικαληθή ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ην θίλεηξν ηεο
Σνπξθίαο δελ ήηαλ ηόζν ηζρπξό ώζηε λα απνδερζεί ηελ πξόηαζε ηνπ Έιιελα
πξσζππνπξγνύ. Αλ γηα ηελ Αζήλα ε ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ζηελ
νπνία ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, απνηεινύζε δήηεκα
ύςηζηεο πξνηεξαηόηεηαο, δελ ζπλέβαηλε ην ίδην γηα ηελ Άγθπξα ζε ζρέζε κε ηε
κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, γεγνλόο ην νπνίν θπζηθά ήηαλ γλσζηό
ζηηο αξκόδηεο ειιεληθέο ππεξεζίεο: «[…] ην ελδηαθέξνλ ησλ Τνύξθσλ ππέξ ησλ ελ Θξάθε
νκνγελώλ ηνπ», ζεκεησλόηαλ ραξαθηεξηζηηθά ζε έθζεζε ηεο Β΄ Πνιηηηθήο Γηεύζπλζεο
ηνπ ειιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, «είλαη αζπγθξίησο κηθξόηεξνλ ηνπ ελδηαθέξνληνο
εκώλ ππέξ ηνπ ελ Τνπξθία Διιεληζκνύ, εθ ηεο αληζόηεηνο δε απηήο εμεγείηαη όηη δελ
θαηέζηεζε δπλαηήλ ηελ εμαζθάιηζηλ σξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ νκνγελνύο ελ
6

Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν
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Τνπξθία ζηνηρείνπ, ν θόβνο εθαξκνγήο αλάινγσλ κέηξσλ εηο βάξνο ησλ κνπζνπικάλσλ
ηεο Γπηηθήο Θξάθεο» 8.
Ζ απξνζπκία ηεο Άγθπξαο λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν ζπλνκνιόγεζεο
ειιελνηνπξθηθήο ζπκθσλίαο γηα ηηο εθαηέξσζελ κεηνλόηεηεο επηβεβαηώζεθε θαη από ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν Μελεκεληδίνγινπ ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο. ε πιήξε
αξκνλία κε ηηο απόςεηο ηνπ Καγηά, ν Σνύξθνο πθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ επέκεηλε
ηδηαίηεξα ζην ζεκείν ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη δύν γεηηνληθέο ρώξεο
αληηκεηώπηδαλ ηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. Δπηρεηξώληαο, ηέινο, λα απνδπλακώζεη αθόκα
πεξηζζόηεξν ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο αλάγθεο ζπλνκνιόγεζεο εηδηθήο
ζπκθσλίαο γηα ηα κεηνλνηηθά, ν Μελεκεληδίνγινπ πξόζζεζε όηη από ηε ζηηγκή πνπ ε
πλζήθε ηεο Λσδάλλεο εθαξκνδόηαλ ηθαλνπνηεηηθά, ν ίδηνο δελ έβιεπε ηί ζεηηθό ζα
πξνζέθεξε ζηελ ήδε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ε ζπκθσλία πνπ είρε θαηά λνπ ν Μεηαμάο9.
Αληίζεηα, ε ειιεληθή πιεπξά επέκελε όηη ππήξραλ αθόκα πνιιά πεξηζώξηα
βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Γίλνληαο
αλάγιπθα ην ζηίγκα ησλ πξνζέζεσλ ηεο Αζήλαο, ν Έιιελαο πξεζβεπηήο ζηελ Άγθπξα
Ραθαήι Ραθαήι, ν νπνίνο παξίζηαην ζηε ζύζθεςε ηνπ Μεηαμά κε ηνπο Καγηά θαη
Μελεκεληδίνγινπ, επεζήκαλε όηη ππήξραλ πνιιά δεηήκαηα γηα ηα νπνία ε ζπλελλόεζε
αλάκεζα ζηηο δύν θπβεξλήζεηο ήηαλ όρη κόλν επθηαία, αιιά θαη επηβεβιεκέλε. Με απηά
ηα δεδνκέλα, αθόκα θη αλ επί ηεο ζξεζθεπηηθήο αξρήο ε ζπκθσλία πνπ είρε πξνηείλεη ν
Μεηαμάο απνδεηθλπόηαλ αλέθηθηε, ν Ραθαήι ππνζηήξημε όηη ζα ήηαλ δπλαηόλ λα
εμεπξεζνύλ πξαθηηθέο ιύζεηο ζε κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα, θέξλνληαο δύν
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: πξώηνλ, ηε θνξνινγία ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, ε νπνία ζπληεινύζε ζνβαξά ζηελ επίηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
δπζπξαγίαο «[…] δεκηνπξγνύζεο δε δηά ησλ εθάζηνηε εθηειέζεσλ θαη θαηαζρέζεσλ
αηκόζθαηξαλ ήθηζηα ελδεηθλπνκέλελ δηά ηελ κεηνλόηεηα»˙ θαη δεύηεξνλ, ηνλ θαλνληζκό
γηα ην δηνξηζκό από ην ηνπξθηθό θξάηνο κνλαδηθώλ επηηξόπσλ ζε θάζε ειιεληθό
θνηλνηηθό ίδξπκα, κεζόδεπζε πνπ παξαβίαδε όρη κόλν ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, αιιά
θαη ηνλ ίδην ηνλ ηνπξθηθό λόκν πνπ πξνζδηόξηδε ην πιαίζην απηνδηνίθεζεο ησλ
κεηνλνηήησλ10, θαζώο ν θαλνληζκόο ζηεξνύζε από ηε κεηνλόηεηα ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο ην δηθαίσκα ειεύζεξεο δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ ηεο 11.
Ζ επηινγή ηνπ Ραθαήι λα εγείξεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ απαζρνινύζαλ ηελ
ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Πόιεο, παξνπζία κάιηζηα ηνπ Μεηαμά, θαηαδείθλπε ηελ
ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απέδηδε ζε απηά ε Αζήλα. Δίλαη πξνθαλέο όηη κηα ηέηνηα θίλεζε
δελ ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη απαξαηήξεηε από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Απαληώληαο ζηα
8
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παξάπνλα ηνπ Έιιελα πξεζβεπηή, ν Μελεκεληδίνγινπ αλαγλώξηζε όηη ην δήηεκα ηεο
θνξνινγίαο ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ηνλ είρε απαζρνιήζεη πνιιέο θνξέο. Γηεπθξίληζε,
σζηόζν, όηη από ηε ζηηγκή πνπ ν λόκνο ήηαλ γεληθνύ ραξαθηήξα θαη δελ αθνξνύζε
απνθιεηζηηθά ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα, δελ ήηαλ δπλαηόλ λα γίλεη θακία εμαίξεζε. Ζ
κόλε πξαθηηθή ιύζε πνπ ζα κπνξνύζε λα εμεπξεζεί γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο
ήηαλ λα πξνβιεπόηαλ ε επηζηξνθή κε άιιε κνξθή ησλ θόξσλ πνπ αλαγθαζηηθά
θαηέβαιαλ ηα ειιεληθά ζρνιεία. Αληίζηνηρα, ν Καγηά, αλαθεξόκελνο ζην ζέκα ησλ
κνλαδηθώλ επηηξόπσλ, εμήγεζε όηη ην κέηξν είρε ιεθζεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ίδηαο ηεο
κεηνλόηεηαο, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ηεο νπνίαο δπζθνιεπόηαλ λα θαηαλνήζεη12.
Δθκεηαιιεπόκελνο ηελ επθαηξία, ν Ραθαήι παξαηήξεζε ζηνλ Καγηά όηη ην θιίκα
δπζπηζηίαο έλαληη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ην νπνίν δηαπίζησλε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, νθεηιόηαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ζηελ αλνρή πνπ γηα ρξόληα
επηδείθλπαλ νη ηνπξθηθέο αξρέο απέλαληη ζηνλ Παπά-Δπζύκ (Καξαρηζαξίδε)13. Ο
ηειεπηαίνο, έλαο έγγακνο νξζόδνμνο ηνπξθόθσλνο ηεξέαο από ηε Μηθξά Αζία, όρη κόλν
είρε –κε θξαηηθή ελζάξξπλζε–14 δεκηνπξγήζεη ηελ απηναπνθαινύκελε «Σνπξθνξζόδνμε
Δθθιεζία», κε απώηεξν ζθνπό ην ραξαθηεξηζκό όισλ ησλ Διιήλσλ ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο σο «Σνπξθνξζνδόμσλ», αιιά επηπιένλ είρε πξνρσξήζεη ζηελ
πξαμηθνπεκαηηθή θαηάιεςε δύν ειιελνξζόδνμσλ λαώλ ζηε ζπλνηθία ηνπ Γαιαηά, ελώ
κε δηάθνξνπο ηξόπνπο είρε πξνζπαζήζεη λα νηθεηνπνηεζεί αθόκα θαη κέξνο ηεο
θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο15. Με απηά ηα δεδνκέλα ππόςε, ν
Ραθαήι μεθαζάξηζε όηη ελαπόθεηην ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα κεηαβάιεη ηελ
θαηάζηαζε κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Παπά-Δπζύκ.
Ζ αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ Παπά-Δπζύκ, ην νπνίν είρε επζέσο ηεζεί θαη ζην παξειζόλ
από ειιεληθήο πιεπξάο ελώπηνλ ηνπ Αξάο 16, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζέζεηε αθόκα
έλαλ θξίθν ζηελ αιπζίδα ησλ ειιεληθώλ παξαπόλσλ, αλαγθάδνληαο ηνλ Καγηά ζε κεξηθή
αλαδίπισζε. Ο Σνύξθνο ππνπξγόο Δζσηεξηθώλ απέθπγε κελ επηκειώο λα ζπδεηήζεη επί
ηεο νπζίαο ην δήηεκα ηνπ Παπά-Δπζύκ, ππνζηεξίδνληαο όηη θαθώο απνδηδόηαλ ηόζν
κεγάιε ζεκαζία ζε έλα πξόζσπν αλάμην ιόγνπ, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ δελ κπνξνύζε «δηά
ιόγνπο εζληθηζηηθνύο λα ιάβε κέηξα». Σαπηόρξνλα, όκσο, ππνζρέζεθε όηη ζα κειεηνύζε
ην ζέκα πνπ είρε αλαθύςεη κε ηνλ θαλνληζκό γηα ην δηνξηζκό ησλ κνλαδηθώλ επηηξόπσλ
12
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ζηα κεηνλνηηθά ηδξύκαηα θαη εάλ πξάγκαηη ππήξρε δπζαξκνλία κεηαμύ ηνπ λόκνπ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπ θαλνληζκνύ, ηόηε ν ηειεπηαίνο ζα
ηξνπνπνηνύληαλ17.
Ήηαλ ζαθέο όηη ε ζπδήηεζε δελ είρε απνθέξεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνύζε ν
Μεηαμάο, θαζώο ε πξόηαζή ηνπ γηα ηε ζπλνκνιόγεζε εηδηθήο ειιελνηνπξθηθήο
ζπκθσλίαο γηα ηηο κεηνλόηεηεο είρε πξνζθξνύζεη ζηελ πάγηα επηθπιαθηηθόηεηα ηεο
Άγθπξαο θαη είρε ζηελ πξάμε απνξξηθζεί. Αληί ηεο ζπκθσλίαο, νη δύν πιεπξέο
θαηέιεμαλ ζηελ απόθαζε ζπλέρηζεο ησλ επαθώλ κεηαμύ ηνπ Ραθαήι θαη ηνπ
Μελεκεληδίνγινπ κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε πξαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
απαζρνινύζαλ ηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Μελ έρνληαο άιια
πεξηζώξηα, ν Έιιελαο πξσζππνπξγόο δήισζε ζηνπο Σνύξθνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ όηη δελ
είρε αληίξξεζε λα δνθηκαζηεί απηή ε κέζνδνο θαη όηη ν ίδηνο ήηαλ έηνηκνο λα εμεηάζεη
«κεηά πάζεο επκέλεηαο» ηπρόλ αηηήκαηα ηεο Άγθπξαο γηα ηε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα
ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Δκκέλνληαο ζηε ζέζε πνπ είρε δηαηππώζεη θαη λσξίηεξα, ν Καγηά
αξθέζηεθε λα επαλαιάβεη όηη ε Σνπξθία δελ δεηνύζε ηίπνηα άιιν παξά ηελ πηζηή
εθαξκνγή ησλ ειιεληθώλ λόκσλ, γηα λα ιάβεη ηελ απάληεζε ηνπ Μεηαμά όηη εμ ηδίαο
πξσηνβνπιίαο ζα έπξαηηε ό,ηη θαιύηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κνπζνπικάλσλ ηεο
Γπηηθήο Θξάθεο. Αληίζεηα, ν Μελεκεληδίνγινπ αλαθέξζεθε επζέσο ζηελ αλάγθε
δηδαζθαιίαο ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Θξάθεο
ζύκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο Σνπξθίαο, ππνλνώληαο πξνθαλώο ηελ πηνζέηεζε ηνπ
ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο αξαβηθήο γξαθήο. Γηα ην ιόγν απηό ν
Σνύξθνο πθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ έζεζε θαη ην δήηεκα ηεο εμεύξεζεο ησλ θαηάιιεισλ
δαζθάισλ. Δθκεηαιιεπόκελνο ηελ επθαηξία, ν Ραθαήι έζπεπζε λα ππνγξακκίζεη ηελ
αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ειιεληθώλ κεηνλνηηθώλ
ζρνιείσλ ζηελ Σνπξθία. Ούηε όκσο θαη ζε απηό ην ζέκα ε ειιεληθή πιεπξά έιαβε
ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε, θαζώο ν Καγηά πεξηνξίζηεθε λα δειώζεη όηη δελ απέθιεηε ηε
δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ ζε Έιιελεο κεηνλνηηθνύο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνύλ
ζηελ Διιάδα κε ζθνπό ηνλ θαηάιιειν θαηαξηηζκό ηνπο γηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα 18.
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε ζπλνκηιία νινθιεξώζεθε ρσξίο λα ππάξμεη θακία απηή
δέζκεπζε από ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ηέζεθαλ επί ηάπεηνο εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο: κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δξάζεο ηνπ
Παπά-Δπζύκ δελ ζα ιακβάλνληαλ, ε θνξνινγία ζηα ειιεληθά ζρνιεία δελ κπνξνύζε λα
αιιάμεη θαζώο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ηε ραξαθηήξηδε σο ξύζκηζε γεληθνύ θαη όρη
εηδηθνύ ραξαθηήξα, ελώ ην ζέκα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ κεηνλνηηθώλ
εθπαηδεπηεξίσλ δελ εμεηάζηεθε θαλ επί ηεο νπζίαο. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ ηνπξθηθώλ
πξνζέζεσλ είλαη ην γεγνλόο όηη αθόκα θαη ην δήηεκα ηνπ θαλνληζκνύ γηα ην δηνξηζκό
κνλαδηθώλ επηηξόπσλ ζε όια ηα κεηνλνηηθά ηδξύκαηα, γηα ην νπνίν ππήξμε κηα θάπσο

17

Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν
ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1.
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Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν
ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1.

Η επίςημη επίςκεψη του Ιωάννη Μεταξά ςτην Άγκυρα (Οκτϊβριοσ 1937)

ζαθέζηεξε ππόζρεζε από ηνλ Καγηά, δελ επηιύζεθε παξά κόλν ην 1949 19, όηαλ πιένλ,
ιόγσ ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο δηέλπαλ έλαλ ηδηόηππν κήλα ηνπ
κέιηηνο.
Ζ επηκνλή ηνπ Μεηαμά, ζε αληίζεζε κε ό,ηη είραλ πξάμεη νη πξνθάηνρνί ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζηε ζπδήηεζε γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα κε κέιε ηεο
ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζρεηηδόηαλ αζθαιώο κε ηνπο θόβνπο ηεο Αζήλαο ζρεηηθά κε ηε
κέιινλ ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Σνπξθίαο. Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε πνπ είρε
εγθαηληαζηεί ην 1930 είρε κελ ακβιύλεη ηελ θαηαπηεζηηθή πνιηηηθή ηεο Άγθπξαο εηο
βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, δελ είρε όκσο ζεξαπεύζεη όια ηα πξνβιήκαηα, έλα
από ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα νπνία παξέκελε εθείλν ηεο πνιηηηθήο εθηνπξθηζκνύ ησλ
κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ. Όπσο ήδε από ηνλ επηέκβξην ηνπ 1931 είρε επηζεκάλεη ν ηόηε
Έιιελαο πξεζβεπηήο ζηελ Άγθπξα ππξίδσλ Πνιπρξνληάδεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό ην
πξόγξακκα ζπλερηδόηαλ, νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο είηε ζα αλαγθάδνληαλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο κε πξννξηζκό ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ
ηελ ειιεληθή κόξθσζε ησλ παηδηώλ ηνπο, είηε ζα παξέκελαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε,
όπνπ όκσο ζα αδπλαηνύζαλ λα δηαηεξήζνπλ αθέξαηα ηελ εζληθή ζπλείδεζε ησλ
λεόηεξσλ κειώλ ηεο κεηνλόηεηαο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Πνιπρξνληάδε ην πηζαλόηεξν
ήηαλ λα ζπκβνύλ ηαπηόρξνλα θαη ηα δύν: ην εππνξόηεξν κέξνο ηεο κεηνλόηεηαο λα
κεηαλάζηεπε ζηελ Διιάδα, ελώ όζνη δελ είραλ ηα αλάινγα νηθνλνκηθά κέζα ζα
παξέκελαλ αλαγθαζηηθά ζηελ Σνπξθία, ππνθέξνληαο «ηνλ άδηθνλ θαη ζθιεξόλ
εθηνπξθηζκόλ ησλ ηέθλσλ ηνπ[ο]»20.
Ζ πξννπηηθή ηεο απνδπλάκσζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο κέζσ ηεο αιινίσζεο
ηνπ ακηγώο ειιεληθνύ ραξαθηήξα ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ δελ πξνβιεκάηηδε αζθαιώο
κόλν ηνλ Πνιπρξνληάδε. ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Βεληδέιν ην επηέκβξην ηνπ 1931, ν
Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Φώηηνο Β΄ εμέθξαδε επζέσο ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ
ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο ζηα θνηλνηηθά εθπαηδεπηήξηα «σο
νξγάλνπ δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο, γεγνλόο όπεξ ζνβαξώο ζίγεη ηελ
εζληθήλ ζπλείδεζηλ», θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ απόθαζε ηνπ ηνπξθηθνύ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο λα κελ εηζέξρνληαη ζηα ηνπξθηθά Παλεπηζηήκηα νη απόθνηηνη ησλ ειιεληθώλ
ζρνιείσλ, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ εμεηάδνληαλ επηηπρώο ζε όια ηα γπκλαζηαθά καζήκαηα
ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα. «Δηο ην γεγνλόο απνδίδνκελ ζεκαζίαλ», ηόληδε ν Φώηηνο, «δηόηη
εληόο νιίγνπ ε νκνγέλεηα ζα ζηεξεζεί νκνγελνύο ηαηξνύ, νκνγελνύο δηθεγόξνπ θαη θαζόινπ
19

A. Alexandris, The Greek Minority of Istanbul, ζ. 203.
Α.Δ.Β., 173/θάθ. 61, Πνιπρξνληάδεο πξνο Βεληδέιν, αξ. 1833, Νενρώξη, 28 επηεκβξίνπ 1931. Σξία
πεξίπνπ ρξόληα λσξίηεξα, ν Αιέμεο Κύξνπ, ππνπξόμελνο ηόηε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, αλαθεξόηαλ ζην
ίδην δήηεκα, παξαηεξώληαο ζρεηηθά: «Γελ ππάξρεη κέζε ιύζηο. Δίηε ζα θαηαβιεζή πξνζπάζεηα αη δηαξθείο εθ
κέξνπο ησλ Τνύξθσλ παξαβηάζεηο ησλ πεξί Μεηνλνηήησλ δηαηάμεσλ ηεο Σπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, είηε ζα
πξέπεη λα ππνδεηρζή εηο όινπο ηνπο εδώ νκνγελείο, νη κελ δπλάκελνη λα αλαρσξήζνπλ εηο Διιάδα, νη δε πησρνί
λα παύζσζηλ ζεσξνύληεο ην Γεληθόλ Πξνμελείνλ σο έζησ θαη αλεπίζεκνλ πξνζηάηελ ηνπο. Πνηνο δε ιόγνο
ππάξρεη λα αλαγξάθσληαη θαη’ έηνο εηο ηνλ πξνϋπνινγηζκόλ ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, όρη θαη ηόζνλ αθκαίνπ,
ζεκαληηθά πνζά δηαηηζέκελα δηά ηελ δηαηήξεζηλ ζρνιείσλ, όπνπ νη Διιελόπαηδεο δηδάζθνληαη ηελ ηνπξθηθήλ;»˙
βι. Αξρείν Αλδξέα Μηραιαθόπνπινπ (Διιεληθό Λνγνηερληθό θαη Ιζηνξηθό Αξρείν), θάθ. 2 (ππνθάθ. 2.2),
Κύξνπ πξνο Μηραιαθόπνπιν (επηζηνιή), Κσλζηαληηλνύπνιε, 25 Απξηιίνπ 1928.
20

127

128

Αντϊνησ Κλάψησ

νκνγελνύο επηζηήκνλνο, όπεξ επηβιαβέο δηα ηνλ εζληθόλ βίνλ απηήο»21. Αλάινγεο
αλεζπρίεο, εμάιινπ, εθθξάδνληαλ θαη από αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ
ειιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ22.
Σε δεηλή ζέζε ζηελ νπνία είραλ ζηαδηαθά πεξηέιζεη νη Έιιελεο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο πεξηέγξαςε κε γιαθπξό ηξόπν ζε κηα ζεηξά πέληε άξζξσλ πνπ
δεκνζηεύζεθαλ ζην Διεύζεξνλ Βήκα από ηηο 14 έσο ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1935, ν
δηαθεθξηκέλνο Κσλζηαληηλνππνιίηεο δεκνζηνγξάθνο Κσλζηαληίλνο παλνύδεο, ν
νπνίνο είρε εγθαηαζηαζεί από ην 1923 ζηελ Διιάδα. Μόιηο πέληε ρξόληα κεηά ηα
εγθαίληα ηεο ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο, ν παλνύδεο παξαηεξνύζε όηη παξά ηε
δηαηπκπαληδόκελε ζπκθηιίσζε, ε ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Πόιεο «δε αλαιηζθνκέλε,
θζίλνπζα θαη κε ζπλερή θόβνλ θαη αγσλίαλ. Γλσξίδεη όηη πξέπεη λα εθιείςε θαη όηη όζνη
δελ πάξνπλ ηελ απόθαζηλ λα θύγνπλ, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ εηο ηελ αζθαιώο επεξρνκέλελ
εθκεδέληζίλ ησλ, εηο ηνλ εθηνπξθηζκόλ. Γελ αξθεί δηά ηελ ζεκεξηλήλ λννηξνπίαλ ησλ
Τνύξθσλ ε λνκνηαγεία, ε πίζηηο, ε αθνζίσζηο ηνπ Έιιελνο ηεο κεηνλόηεηνο. Οθείιεη, αλ
ζέιε λα δήζε εηο ηελ Τνπξθίαλ λα ιεζκνλήζε ηειείσο ηελ θαηαγσγήλ ηνπ, ηνλ εζληζκόλ
ηνπ, ηαο παξαδόζεηο ηνπ, ηελ γιώζζαλ ηνπ, ην όλνκά ηνπ»23.
21

Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1931, Β/Ι (Β/28), Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Φώηηνο Β΄ πξνο Βεληδέιν (επηζηνιή),
Κσλζηαληηλνύπνιε, 23 επηεκβξίνπ 1931.
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ε αλαιπηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεηνλνηηθώλ δηαηάμεσλ ζηελ
Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία, ε νπνία είρε ππνβιεζεί ζηνλ Βεληδέιν ηηο παξακνλέο ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ
Άγθπξα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1930, ην δήηεκα ηεο νινέλα δηεπξπλόκελεο ρξήζεο ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο ζηα
ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία αλαιπόηαλ σο εμήο: «Γηα ζεηξάο όκσο κέηξσλ», ππνγξάκκηδε ν Έιιελαο
δηπισκάηεο, «ε Τνπξθηθή θπβέξλεζηο ηείλεη από εηώλ ήδε, εηο ηνλ εθηνπξθηζκόλ ησλ ζρνιώλ ησλ κεηνλνηήησλ
θαη ηελ δη’ απηώλ δηάδνζηλ ηεο Τνπξθηθήο γιώζζεο, δαπάλαηο ησλ κεηνλνηήησλ. Γελ είλαη απιώο ππνρξεσηηθή
ε δηδαζθαιία ηεο Τνπξθηθήο γιώζζεο –πξάγκα ην νπνίνλ ζα ήην επλόεηνλ–, αιιά δηα ηεο ζπλερνύο απμήζεσο
ησλ δηα ηελ δηδαζθαιίαλ ηαύηελ δηαηηζεκέλσλ σξώλ ηείλεη λ’ απνβή αδύλαηνο ν εηο ηελ κεηξηθήλ γιώζζαλ
άξηηνο θαηαξηηζκόο ησλ καζεηώλ. Δηο ηα ζρνιεία ηεο ζηνηρεηώδνπο εθπαηδεύζεσο ε Τνπξθηθή γιώζζα
απνξξνθά 8 ώξαο θαζ’ εβδνκάδα εηο ηαο θαησηέξαο ηάμεηο, θαη 12 εηο ηαο αλσηέξαο, εμ σλ 4 ώξαη, δηα ηελ
δηδαζθαιίαλ, εηο ηελ Τνπξθηθήλ επίζεο γιώζζαλ, ησλ καζεκάησλ ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο θαη παηξησηηθώλ
γλώζεσλ, καζεκάησλ σλ ε δηδαζθαιία εηο ηελ Διιεληθήλ απαγνξεύεηαη. Δάλ ινηπόλ ιεθζή ππ’ όςηλ όηη, ιόγσ
ηεο δηεκέξνπ θαζ’ εβδνκάδα (Παξαζθεπήλ θαη Κπξηαθήλ) αξγίαο, αη ώξαη δηδαζθαιίαο ησλ Διιεληθώλ ζρνιώλ
αλέξρνληαη εβδνκαδηαίσο εηο 30, θαζηζηά πξνθαλέο πόζνλ αλεπαξθώο θαη επνκέλσο αηειώο δηδάζθνληαη ελ
απηαίο ε κεηξηθή γιώζζα θαη ηα άιια καζήκαηα, εθ’ όζνλ κάιηζηα ρξεζηκνπνηνύληαη απαξαηηήησο ώξαη ηηλέο
θαη δηα ηελ δηδαζθαιίαλ ηεο γαιιηθήο γιώζζεο. […] Δλ ζρέζεη πξνο ηελ Τνπξθηθήλ θαη ηα εηο ηελ γιώζζαλ
ηαύηελ δηδαζθόκελα καζήκαηα πξέπεη λα πξνζηεζή όηη έρνπλ νξηζζεί σο θύξηα καζήκαηα, νη δε κε
επηηπγράλνληεο εηο απηά καζεηαί δελ είλαη θαλ δπλαηόλ λα κέλνπλ κεηεμεηαζηένη, αιι’ απνξξίπηνληαη, έζησ θαη
αλ έρνπλ απνιύησο ηθαλνπνηεηηθνύο βαζκνύο εηο ηα καζήκαηα ηα δηδαζθόκελα εηο ηελ κεηξηθήλ γιώζζαλ. Τν
κέηξνλ ηνύην ζπλεπάγεηαη, κεηαμύ άιισλ αηόπσλ, εθκεηάιιεπζηλ εθ κέξνπο ησλ Τνύξθσλ δηδαζθάισλ, νη
νπνίνη επξίζθνπλ ην κέζνλ ρξεκαηηζκνύ εηο βάξνο ησλ θηλδπλεπόλησλ λ’ απνξξηθζνύλ καζεηώλ, επηβαιιόκελνη
σο πξνγπκλαζηαί, όηαλ δελ έξρνληαη θαη εηο ζπκβηβαζκνύο ζπληνκνηέξαο δηαδηθαζίαο»˙ βι. Α.Δ.Β., 173/θάθ.
58, αθειιαξόπνπινο, «πγθξηηηθή εμέηαζηο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηνλνηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο
Λσδάλλεο ελ Διιάδη θαη Σνπξθία», [Αζήλα], 16 Οθησβξίνπ 1930.
23
Διεύζεξνλ Βήκα, 16 Φεβξνπαξίνπ 1935. Δηδηθά σο πξνο ην ζέκα ησλ νλνκάησλ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε
παξαηήξεζε ηνπ αληαπνθξηηή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε όηη «ηα επώλπκα ηα νπνία
ιήγνπλ εηο -ηάλ, -σθ, -εο, -δεο, -πνπινο, -αθεο ή έρνπλ άιιεο θαηαιήμεηο μεληθώλ γισζζώλ δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη. Οη έρνληεο ήδε επώλπκα κε ηνηαύηαο θαηαιήμεηο ηαο αληηθαζηζηνύλ κε ηελ θαηάιεμηλ –
νγινπ»˙ βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 25 Γεθεκβξίνπ 1934.

Η επίςημη επίςκεψη του Ιωάννη Μεταξά ςτην Άγκυρα (Οκτϊβριοσ 1937)

Ζ ζύκπησζε απηώλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύζαλ ηελ ειιεληθή
κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο απνηέιεζε αζθαιώο ην εξέζηζκα γηα ηε δηαηύπσζε
ηεο πξόηαζεο ηνπ Μεηαμά ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζπλνκνιόγεζεο εηδηθήο ζπκθσλίαο
αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Άγθπξα γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα. Γελ είλαη, εμάιινπ,
ηπραίν ην γεγνλόο όηη ηελ επνρή ηεο επίζθεςεο ηνπ Μεηαμά ζηελ ηνπξθηθή πξσηεύνπζα,
νη αλεζπρίεο ησλ αξκόδησλ ειιεληθώλ αξρώλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ Διιήλσλ ηεο
Πόιεο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαη ζε κεγάιν βαζκό ζπλνςίδνληαλ ηνλ Φεβξνπάξην
ηνπ 1932 από ηνλ εθεί γεληθό πξόμελν ηεο Διιάδαο Λεσλίδα Γάθν: «Γλσζηόλ βεβαίσο
ηπγράλεη ην πξόγξακκα ηεο Τνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο όπεξ απνβιέπεη εηο ηελ δηά παληνίσλ
ακέζσλ είηε εκκέζσλ ηξόπσλ αθνκνίσζηλ ή ελ αδπλακία εηο ηελ εθ Τνπξθίαο έμνδνλ ηεο
Μεηνλόηεηαο», ζεκείσλε ραξαθηεξηζηηθά24.
ύκθσλα κε ηνλ Γάθν, ε εθαξκνγή απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε δεκηνπξγήζεη δύν
δηαθξηηά ξεύκαηα κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο. Καη νη δύν νκάδεο
εθθηλνύζαλ από ηελ ίδηα βαζηθή παξαδνρή: όηη αξγά ή γξήγνξα ην πξόγξακκα ηνπ
εθηνπξθηζκνύ ζα εθαξκνδόηαλ πιήξσο, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηήζεη αδύλαηε ηε
ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο κε ηε κνξθή πνπ είρε
έσο ηόηε. Αληίζεηα, δηέθεξαλ σο πξνο ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ
πξώηε είρε ζρεκαηίζεη ηελ αθιόλεηε πεπνίζεζε όηη ε κόλε ελδεδεηγκέλε ηαθηηθή γηα ηε
κεηνλόηεηα ήηαλ ε άξζε θάζε αθνξκήο αληίζεζεο πξνο ην ηνπξθηθό πξόγξακκα θαη
γεληθά ε εκθάληζή ηεο «σο ζπκθσλνύζεο θαη πεηζαξρνύζεο εηο ην ζεκεξηλόλ εζληθηζηηθόλ
ηδεώδεο». Αλάκεζα ζηα κέιε απηήο ηεο νκάδαο ν Γάθνο δηεπθξίληδε όηη δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαλ κόλν πξόζσπα «έρνληα ηειείσο πεπσξσκέλελ ηελ εζληθήλ
ζπλείδεζηλ», όπσο γηα παξάδεηγκα ν Παπά-Δπζύκ, αιιά θαη νξηζκέλνη νη νπνίνη πίζηεπαλ
εηιηθξηλά όηη κηα ηέηνηα ηαθηηθή ζα κπνξνύζε λα εμαζθαιίζεη ηε δηαβίσζή ηνπο ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ρσξίο λα κεηαβάιεη θαηά βάζνο ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Ήηαλ δε
ραξαθηεξηζηηθό όηη ελώ αξρηθά είρε ειάρηζηνπο νπαδνύο πνπ εκθαλίδνληαλ δεηιά θαη
άηνικα, ζηαδηαθά είρε δηνγθσζεί. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο, ζπλέρηδε ν γεληθόο
πξόμελνο ηεο Διιάδαο, ήηαλ πεπεηζκέλνη όηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε, όζν θη αλ παξέκελε
πηζηή ζηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, νπδέπνηε ζα κεηέβαιε ηελ πνιηηηθή ηεο απέλαληη ζηε
κεηνλόηεηα. Χο απόδεημε απηνύ ηνπ ηζρπξηζκνύ, πξόβαιαλ ην γεγνλόο όηη ζε θάζε
παξέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ππέξ ηεο κεηνλόηεηαο, ε Άγθπξα έδηλε
ππνζρέζεηο, ηηο νπνίεο όκσο ζπρλά δελ ηεξνύζε, κε απνηέιεζκα ην κόλν πνπ
επηηπγραλόηαλ λα είλαη απιώο ε αλαβνιή ησλ κέηξσλ πνπ ζα έζηγαλ θαίξηα ηε
κεηνλόηεηα: σζηόζν, ηα θαηαπηεζηηθά κέηξα ζα εθαξκόδνληαλ θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ
θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απέκελε θακία άιιε ιύζε από ηελ πιήξε ζπλζεθνιόγεζε θαη ηελ
απνδνρή ησλ ηεηειεζκέλσλ25.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε δεύηεξε νκάδα ζπζπείξσλε ζηνπο θόιπνπο ηεο εθείλνπο
πνπ ν Γάθνο πεξηέγξαθε σο ηα πγηέζηεξα ζηνηρεία ηεο κεηνλόηεηαο θαη σο ζεξκνύο
24
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παηξηώηεο. Οη άλζξσπνη απηνί δηαηεξνύζαλ πάληνηε ζηξακκέλν ην βιέκκα πξνο ηελ
Διιάδα, από ηελ νπνία θαη κόλν πεξίκελαλ θαηαλόεζε θαη ελίζρπζε, αξλνύκελνη λα
δερζνύλ νπνηνλδήπνηε ζπκβηβαζκό κε ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, ηνλ νπνίν ραξαθηήξηδαλ σο
«θελάθε ππνθξύπηνπζα ηελ ζπλ ησ ρξόλσ αιινίσζηλ ηνπ εζληθνύ θξνλήκαηνο ηεο
Μεηνλόηεηνο». Παξά ην αξρηθό αγσληζηηθό ηνπο πλεύκα, ν Γάθνο δελ παξέιεηπε λα
ζεκεηώζεη όηη πνιιά από ηα κέιε ηεο δεύηεξεο νκάδαο δηαθξίλνληαλ από κεγάιε
απαηζηνδνμία θαη εκθάληδαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξα ζεκάδηα απνζάξξπλζεο θαη ελ
γέλεη θόπσζεο από ηνλ αδηάθνπν αγώλα 26.
Με απηά ηα δεδνκέλα, ν γεληθόο πξόμελνο αλαξσηηόηαλ εάλ αθνινπζώληαο ηελ
ηαθηηθή πνπ εηζεγνύληαλ ε «ελδνηηθή» νκάδα ηεο κεηνλόηεηαο ζα ήηαλ δπλαηόλ λα
εμαζθαιηζζεί ε νξηζηηθή δηαηήξεζε ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ή εάλ ην
κέγηζην πνπ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ζα ήηαλ απιώο ε παξακνλή ηνπ κόλν γηα ιίγα
ρξόληα. Δάλ ν ζηόρνο ήηαλ ν δεύηεξνο, ηόηε ν Γάθνο εθηηκνύζε όηη ε ηαθηηθή ησλ
ππνρσξήζεσλ είρε πηζαλόηεηεο λα ηειεζθνξήζεη, θαζώο ε πξννπηηθή ηεο ζηαδηαθήο
απνρώξεζεο ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθώλ ζα άκβιπλε ηελ θαηαπηεζηηθή πνιηηηθή ηεο
Άγθπξαο. Δάλ, όκσο, ν ζηόρνο ήηαλ ν πξώηνο, ηόηε θαηά ηε γλώκε ηνπ ε «ελδνηηθή»
ιύζε αλαπόθεπθηα ζα πξνιείαηλε ην έδαθνο ηεο πιήξνπο αθνκνίσζεο ησλ κειώλ ηεο
κεηνλόηεηαο. Κάηη ηέηνην ζα ζπλέβαηλε δηόηη νη Σνύξθνη, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνύλ όηη
δελ επξόθεηην γηα απόπεηξα εμαπάηεζήο ηνπο, ζα αμίσλαλ ακέζσο: πξώηνλ ηε κεηαβνιή
ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ην νπνίν ζα αλέρνληαλ κόλν σο απιή
ζξεζθεπηηθή αξρή ησλ Σνύξθσλ νξζνδόμσλ, δεύηεξνλ ηελ παξαίηεζε ησλ Διιήλσλ ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο από ην ζύλνιν ησλ κεηνλνηηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ, θαη ηξίηνλ ην
θιείζηκν ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ θαη ηε θνίηεζε όισλ ησλ ειιελνπαίδσλ ζε
ηνπξθηθά ζρνιεία κε θπζηθή θαηάιεμε ηνλ ζηαδηαθό αθειιεληζκό ηεο κεηνλόηεηαο.
«Τνύηνπ θαη κόλνπ θπζηθή, σο εηθόο, ζπλέπεηα», ππνγξάκκηδε ν Γάθνο, «ζα είλαη ν
πιήξεο εθηνπξθηζκόο ηεο κειινύζεο γελεάο ήηηο ζα δηδαρζή κόλνλ ηελ Τνπξθηθήλ γιώζζαλ
θαη ηελ Τνπξθηθήλ ηζηνξίαλ θαη ζα αλαπηπρζή εληόο ηήο αηκνζθαίξαο ηνπ Τνπξθηθνύ
εζληθηζκνύ. Τηο δύλαηαη λα ηζρπξηζζή όηη ππ’ απηνύο ηνπο όξνπο κόλε ε νηθνγέλεηα, ήηηο ζα
δηαηειή ελ θαηαζηάζεη ηξόκνπ κε ηπρόλ δώζε ιαβήλ εηο παξεμεγήζεηο, ζα θαηνξζώζε λα
δηαηεξήζε εηο ην βάζνο ησλ λεαξώλ ςπρώλ άζβεζηνλ ην ππξ ηήο πξνο ηελ Διιεληθήλ
Παηξίδα αγάπεο;»27.
Ο Γάθνο θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα όηη εθόζνλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ άιιαδε
ζηάζε έλαληη ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, αιιά πεξηνξηδόηαλ απιώο ζε ππνζρέζεηο, ζα
εδξαησλόηαλ ζε όινπο ε πεπνίζεζε ηεο πιήξνπο αδπλακίαο ηεο Διιάδαο λα παξέκβεη
απνθαζηζηηθά ππέξ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, νη
νπαδνί ηεο «ελδνηηθήο» νκάδαο κνηξαία ζα πνιιαπιαζηάδνληαλ, ελώ αληίζεηα νη
«εζληθά» ζθεπηόκελνη ζα απνζαξξύλνληαλ αθόκα πεξηζζόηεξν θαη ζα απνκαθξύλνληαλ
από ηε δηνίθεζε ησλ θνηλνηηθώλ ηδξπκάησλ. Ζ επηδείλσζε, εμάιινπ, απηήο ηεο
26
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θαηάζηαζεο δελ απνθιεηόηαλ λα είρε αξλεηηθό αληίθηππν αθόκα θαη ζηνλ ηξόπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ28.
Γλσξίδνληαο από πξώην ρέξη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηνπο θόιπνπο ηεο
ειιεληθήο κεηνλόηεηαο θαη ηηο πηέζεηο πνπ δερόηαλ από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, ν γεληθόο
πξόμελνο εθηηκνύζε όηη ζε πεξίπησζε πνπ, επξηζθόκελε ελώπηνλ αδπλακίαο λα
αληηκεησπίζεη κε άιινλ ηξόπν ηελ θαηάζηαζε, ε Αζήλα αλαγθαδόηαλ λα απνδερζεί ηηο
απόςεηο ηεο «ελδνηηθήο» κεξίδαο, ηόηε ν ειιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζα
νδεγνύληαλ αξγά ή γξήγνξα ζε εμαθάληζε, είηε κέζσ ηεο αθνκνίσζεο είηε κέζσ ηεο
απνδεκίαο. Δθόζνλ θάηη ηέηνην ζπλέβαηλε, ν Γάθνο εμεγνύζε όηη ε Διιάδα δελ ζα είρε
ππνζηεί κόλν ηελ απώιεηα ελόο ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ εθηόο εζληθώλ ζπλόξσλ
ειιεληζκνύ. Θα είρε, ηαπηόρξνλα, ππνζηεί θαη κηα ζηξαηεγηθή ήηηα: ηελ εηο βάξνο ηεο
αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο πνπ είρε θαζηεξώζεη ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, δεδνκέλνπ όηη
ε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζα παξέκελε ζηε ζέζε ηεο. Μηα
ηέηνηνπ είδνπο ήηηα, εμάιινπ, ελδερνκέλσο ζην κέιινλ λα ιάκβαλε δηαζηάζεηο πνιύ
κεγαιύηεξεο απ’ ό,ηη αξρηθά ζα δηαθαηλόηαλ, ηδίσο εάλ ζπλππνινγηδόηαλ ε λεπξαιγηθή
ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ εγθαηεζηεκέλνη νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο.
Καηά ζπλέπεηα, ν γεληθόο πξόμελνο ηαζζόηαλ ππέξ αθελόο ηεο πηνζέηεζεο
απνθαζηζηηθόηεξεο ζηάζεο από ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, έηζη ώζηε λα
απνζαξξύλνληαλ νη νπαδνί ηεο «ελδνηηθήο» νκάδαο, θαη αθεηέξνπ ηεο αλάιεςεο
πξσηνβνπιηώλ από ηελ πιεπξά ηεο Αζήλαο πξνθεηκέλνπ λα πεηζαλαγθαδόηαλ ε Άγθπξα
λα εγθαηαιείςεη ηελ ηαθηηθή ηνπ απνζπζρεηηζκνύ ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύζαλ ζηελ
ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ζηε κνπζνπικαληθή ηεο Γπηηθήο
Θξάθεο29.
Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε ηνπ Γάθνπ ελδερνκέλσο λα εμεγεί ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ν Μεηαμάο επέιεμε λα ζέζεη επζέσο ζηνπο Σνύξθνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ δήηεκα
ππνγξαθήο εηδηθήο ειιελνηνπξθηθήο ζπκθσλίαο γηα ηηο εθαηέξσζελ κεηνλόηεηεο. Μηα
ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία αθελόο ζα εμέηαδε κε πεξηζζόηεξν ιεπηνκεξεηαθό θαη
επηθαηξνπνηεκέλν ηξόπν ηα ζέκαηα πνπ είραλ αλαθύςεη, θαη αθεηέξνπ ζα θαζηζηνύζε ηε
κεηνλνηηθή πξνζηαζία αληηθείκελν δηκεξνύο πξνζηαζίαο θαη όρη πνιπκεξνύο, όπσο
ζπλέβαηλε κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, δίλνληαο έηζη ζηελ ειιεληθή πεξηζζόηεξεο
δπλαηόηεηεο παξέκβαζεο ππέξ ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Σνπξθίαο. Απηή ήηαλ πξνθαλώο θαη
ε αηηία γηα ηελ νπνία ε Άγθπξα όρη κόλν έζπεπζε λα απνξξίςεη ηελ εηζήγεζε ηνπ
Έιιελα πξσζππνπξγνύ, αιιά επηπιένλ λα δηαθεξύμεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό
ηξόπν όηη νη πεξηπηώζεηο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο δελ
κπνξνύζαλ λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ.
Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Μεηαμά λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο Σνπξθίαο
γηα ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο θαηέιεμε ζε απνηπρία, θαζώο δελ ζηάζεθε ηθαλή λα θάκςεη ηηο
28
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ηνπξθηθέο επηθπιάμεηο. Σν γεγνλόο όηη ζην επίζεκν θνηλό ειιελνηνπξθηθό αλαθνηλσζέλ,
πνπ δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλνκηιηώλ πνπ είρε ν
Έιιελαο πξσζππνπξγόο ζηελ Άγθπξα κε ηελ ηνπξθηθή πνιηηεηαθή θαη πνιηηηθή εγεζία,
απνπζίαδε έζησ θαη ε παξακηθξή αλαθνξά ζηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα30, κνινλόηη απηά
είραλ ζπδεηεζεί εθηελώο, απνηεινύζε ηελ πιένλ ζαθή έλδεημε γηα ηελ απξνζπκία ηεο
ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε ππνρώξεζε. Ήηαλ ζαθέο όηη νη
Σνύξθνη ηζύλνληεο αληηκεηώπηδαλ κε θαρππνςία θάζε ελδερόκελν ζύλαςεο εηδηθήο
ειιελνηνπξθηθήο ζπκθσλίαο γηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα, θαζώο δελ επηζπκνύζαλ λα
δηεπξύλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηεο Αζήλαο λα παξεκβαίλεη ππέξ ησλ κειώλ ηεο ειιεληθήο
κεηνλόηεηαο πνπ θαηνηθνύζαλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο.
Αλεμάξηεηα, πάλησο, από ηηο επηθπιάμεηο ηεο Άγθπξαο, νη αλεζπρίεο πνπ είραλ
σζήζεη ηνλ Μεηαμά λα δηαηππώζεη ηελ πξόηαζή ηνπ γηα ηε ζπλνκνιόγεζε κηαο ηέηνηαο
ζπκθσλίαο ζα επηβεβαηώλνληαλ ιίγα ρξόληα αξγόηεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη ηνπξθηθέο αξρέο, εθκεηαιιεπόκελεο ην γεγνλόο όηη ε Διιάδα
βξηζθόηαλ, ιόγσ ηεο θαηνρήο ηεο ρώξαο από ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ζε πξνθαλή
αδπλακία λα αληηδξάζεη ζζελαξά, εθκεηαιιεύζεθαλ ηελ επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα
εθαξκόζνπλ ζεηξά θαηαπηεζηηθώλ κέηξσλ εηο βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, κε
απνθνξύθσκα ηελ επηβνιή ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1942 έθηαθηνπ θόξνπ επί ηεο πεξηνπζίαο,
ηνπ πεξηβόεηνπ «βαξιίθ» (varlik vergisi)31. Φπζηθά, αθόκα θη αλ ε πξσηνβνπιία ηνπ
Μεηαμά είρε επνδσζεί, είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν εάλ ε Σνπξθία ζα είρε ηεξήζεη είηε
πξηλ είηε –πνιύ πεξηζζόηεξν– θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηηο όπνηεο
πξόζζεηεο δεζκεύεηο ζα είρε αλαιάβεη κε ηε ζπκθσλία πνπ είρε πξνηείλεη ηνλ Οθηώβξην
ηνπ 1937 ν Έιιελαο πξσζππνπξγόο. Αλεμάξηεηα, πάλησο, από απηό, ε θαηεγνξεκαηηθή
απόξξηςε από ηνπξθηθήο πιεπξάο αθόκα θαη ηνπ ελδερνκέλνπ ζπδήηεζεο ηεο ειιεληθήο
πξόηαζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απξνζπκία ησλ Σνύξθσλ ππνπξγώλ λα αληαπνθξηζνύλ
επκελώο έζησ θαη ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ εγέξζεθαλ από ηνλ Ραθαήι θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Άγθπξα (θνξνινγία θαη δηδαθηηθό πξνζσπηθό ησλ
κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θαλνληζκόο γηα ην δηνξηζκό κνλαδηθώλ
επηηξόπσλ ζηα θνηλνηηθά ηδξύκαηα ηεο κεηνλόηεηαο, δξάζε Παπά-Δπζύκ) απνηεινύζαλ
ζαθείο ελδείμεηο ησλ ελδόκπρσλ ηνπξθηθώλ δηαζέζεσλ. Οη ηειεπηαίεο ζα εθδειώλνληαλ
όρη κόλν κέζσ ηνπ «βαξιίθ», αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν επώδπλα κε ην πνγθξόκ ελαληίνλ
ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθώλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 195532 θαη αξγόηεξα, ην 1964, κε ηελ
απέιαζε ησλ Διιήλσλ ππεθόσλ από ηελ Σνπξθία, εμειίμεηο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε
ζηαδηαθή αξηζκεηηθή απνςίισζε ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.
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Αθξόπνιηο, 22 Οθησβξίνπ 1937, ζ. 1.
Γηα ην «βαξιίθ» θαη ην πώο απηό ιεηηνύξγεζε βι. αλαιπηηθόηεξα A. Alexandris, The Greek Minority of
Istanbul, ζ. 207-233.
32
Γηα ηα επηεκβξηαλά ηνπ 1955 βι. δηεμνδηθόηεξα π. Βξπώλεο, Ο κεραληζκόο ηεο θαηαζηξνθήο: ην
ηνπξθηθό πνγθξόκ ηεο 6εο-7εο Σεπηεκβξίνπ 1955 θαη ν αθαληζκόο ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, Αζήλα 2007.
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Η επίςημη επίςκεψη του Ιωάννη Μεταξά ςτην Άγκυρα (Οκτϊβριοσ 1937)

Antonis Klapsis
Greek-Turkish Rapprochement and Minority Questions:
The Official Visit of Ioannis Metaxas to Ankara (October 1937)
Summary

In October 1937 Ioannis Metaxas became the third Greek prime minister, after
Eleftherios Venizelos (October 1930) and Panagis Tsaldaris (September 1933), who paid
an official visit to Ankara. It was the era of Greek-Turkish rapprochement and this close
cooperation between Greece and Turkey became one of the cornerstones of Greek foreign
policy during the 1930s. Contrary to his predecessors, however, among the other issues of
political nature that he discussed during his visit to Ankara, Metaxas chose to raise yet
another important issue: that of the Greek minority of Istanbul. In this context, in order to
find practical solutions for all the problems faced by both the Greek minority of Istanbul
and the Moslem minority of Western Thrace, Metaxas went as far as proposing to the
Turkish government the signing of a special bilateral convention regarding the minority
issues. At the same time, the Greek ambassador in Ankara Rafail Rafail referred to
specific problems faced by the Greek minority. For their part, the Turkish officials
refused even to discuss the prospect of the signing of a special Greek-Turkish minority
convention and gave only vague –if any– promises for the settlement of some of the
issues raised by Rafail.
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Ζωγραυίζοντας την… εθνική ταστότητα.
Ο πίνακας τοσ Heideck και η παραλλαγή τοσ Βρσζάκη

Εισαγωγή
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε δηακόξθσζε ηεο λέαο ειιεληθήο εζληθήο
ηαπηόηεηαο/ηδενινγίαο ππό ηε δπλακηθή ηνπ Γπηηθνύ θηιειιεληζκνύ θαη κέζσ κηαο
ηδηαίηεξεο πηπρήο ησλ εθθξαζηηθώλ ηνπ κέζσλ: ηεο δσγξαθηθήο.
Ο θηιειιεληζκόο αλαδείρζεθε ην 18 ν αηώλα, αξρηθά, από ηελ εληξύθεζε ησλ
δπηηθνεπξσπατθώλ ειίη κε ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα. Θα επεξεάζεη ηε δξάζε θαη ηελ
εζληθή ηδενινγία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Θα ηξνπνπνηήζεη ην εζλνπνηεηηθό πιηθό πνπ
αλέδεημε ε εγρώξηα επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία (νξάκαηα, ζεζκνύο, γεσγξαθία,
θεληξηθόηεηα, ζηειέρε), πξνζθέξνληαο λέα πιηθά ζρεκαηηζκνύ ηεο λέαο εζληθήο ηνπ
ηαπηόηεηαο. Οη θνξείο ηνπ θηιειιεληζκνύ (απνζηνιέο αξραηνινγηθέο, θηινινγηθέο,
θαιιηηερληθέο, ζηξαηησηηθέο, πνιηηηθέο) είλαη απηνί πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
ζπγθξόηεζεο ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο-έζλνπο κε ην «βιέκκα» ζηξακκέλν ζηελ
Αζήλα.
Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, ην 1830, ε δηακόξθσζε ηεο λέαο εζληθήο
ηδενινγίαο/ηαπηόηεηαο βαζίζηεθε ζηε κεηαηξνπή ηνπ πιηθνύ πεξηβάιινληνο ζε ζπκβνιηθό
ρώξν. Οη δσγξαθηθνί πίλαθεο γίλνληαλ, όπσο ε πνιενδνκία θαη ε αξρηηεθηνληθή, έλα
εξγαιείν εζληθνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνύ ρώξνπ, θαζαξηζκνύ θαη εθδπηηθνπνίεζήο ηνπ. Δδώ
εμεηάδνπκε δύν πίλαθεο δσγξαθηθήο ησλ κέζσλ ηνπ 19νπ αηώλα, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ζέκα:
ηελ πνιεκηθή αηκόζθαηξα, ηελ ςπρνινγία θαη ηηο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνύζαλ ζην ζηξαηόπεδν
ησλ Διιήλσλ θαη Φηιειιήλσλ ζην ιόθν ηεο Καζηέιαο ηνπ Πεηξαηά1, ην 1827, θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ελάληηα ζηνπο Σνύξθνπο πνπ πνιηνξθνύζαλ ηελ Αθξόπνιε.
Σνλ πίλαθα ηνπ Βαπαξνύ Karl Gustav Heideck2, πνπ έρεη ηίηιν «ην ζηξαηόπεδν ησλ
Φηιειιήλσλ» (εηθ. 1) θαη ηνλ πίλαθα ηνπ Θόδσξνπ Βξπδάθε 3, κε ηίηιν «ην ζηξαηόπεδν
1

H ηόηε πξνζσξηλή ειιεληθή θπβέξλεζε όξηζε δηνηθεηή ησλ ειιεληθώλ δπλάκεσλ ηνλ Γεώξγην
Καξατζθάθε, ν νπνίνο, αθνύ πξνζπάζεζε λα απνδπλακώζεη ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζηελ Αλαηνιηθή
Ρνύκειε, πήγε λα βνεζήζεη ηνπο πνιηνξθεκέλνπο από ηνλ Κηνπηαρή παζά ζηελ Αθξόπνιε. ηηο αξρέο ηνπ
1827 εγθαηαζηάζεθε ζην ζηξαηόπεδν ηεο Καζηέιαο ηνπ Πεηξαηά, όπνπ ήηαλ ην αξρεγείν ησλ επηρεηξήζεσλ,
αιιά ην πάλσ ρέξη ην είραλ πάξεη νη μέλνη αμησκαηνύρνη, πνπ εγνύληαλ ησλ δπλάκεσλ ησλ Φηιειιήλσλ. Ο
Καξατζθάθεο ήξζε ζε αληίζεζε καδί ηνπο, γηα ηελ εγεζία θαη γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ.
2
Ο Karl Gustav Heideck (1788-1861) ζπκκεηείρε ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Πεινπόλλεζν, από
ην 1826, σο ζηξαηησηηθόο ηεο γεξκαληθήο απνζηνιήο. Σν 1829 επέζηξεςε ζηε Βαπαξία γηα λα μαλάξζεη ην
1833 σο κέινο ηεο Αληηβαζηιείαο πνπ ζπλόδεπζε ηνλ Όζσλα θαη θπβέξλεζε κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, κε
επζύλε ζηα ζηξαηησηηθά. Έκεηλε έσο ην 1835. πκκεηείρε παξαζθεληαθά ζηηο δηώμεηο ηνπ Κνινθνηξώλε θαη
ηνπ Πιαπνύηα. Θεσξείην ζπνπδαίνο δσγξάθνο κε θύξην αληηθείκελν ηηο πνιεκηθέο κάρεο.
3
Ο Θόδσξνο Βξπδάθεο (1814 Θήβα-1878 Μόλαρν) ήηαλ πξσηεξγάηεο ηεο αθαδεκατθήο λενειιεληθήο
δσγξαθηθήο, ζπνπδαζκέλνο ζηε Γεξκαλία. Μεηέθεξε ζηελ Διιάδα ηελ αηζζεηηθή ηνπ γεξκαληθνύ
ξνκαληηζκνύ. πνύδαζε ζηελ Διιεληθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία ηνπ Μνλάρνπ, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν
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ηνπ Καξατζθάθε ζηελ Καζηέια» (εηθ. 2), πνπ είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ πξώηνπ. Ζ
δηαθνξεηηθή ηηηινθόξεζε ηνπ ίδηνπ ζηξαηνπέδνπ ππνδειώλεη, κάιινλ, όηη ν Heideck
επηδηώθεη έλαλ ηνληζκό ηνπ θηιειιεληθνύ ζηνηρείνπ ελώ ν Βξπδάθεο ηνπ ειιεληθνύ. Οη
πίλαθεο απνηεινύλ έλαλ ηξόπν απεηθόληζεο κηαο λέαο λνκηκνπνηεηηθήο ηαπηόηεηαο4 θαη
πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε ηεο κε ηηο εγρώξηεο αληηζηαζηαθέο-ιατθέο ηαπηόηεηεο5,
αθνινπζώληαο ην ηέρλαζκα ηεο εηεξνρξνληζκέλεο αλαπαξάζηαζεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ
1821.
Ο υιλελληνισμός
Σνλ 18ν αηώλα, νη αλάγθεο ησλ αλεξρόκελσλ ηάμεσλ ησλ πόιεσλ ηεο Γπηηθήο
Δπξώπεο λα εγεκνλεύζνπλ ζε κηα πξαγκαηηθόηεηα θπξηαξρνύκελε από ηε ρξηζηηαληθή
νηθνπκεληθή δνκή, ηνλ παπηζκό, ηνλ θενπδαξρηζκό θαη ην αλαγελλεζηαθό-κπαξόθ, πνπ
εύξηζθαλ ηζηνξηθή λνκηκνπνίεζε ζηελ απηνθξαηνξηθή ηδενινγία ηεο Ρώκεο, κεηέζεζαλ
ηηο αλαδεηήζεηο ηνπο ζηελ ειιεληθή αξραηόηεηα, γηαηί απηή πξνζέθεξε παξαδείγκαηα
κηαο εζληθήο ζπγθξόηεζεο ησλ επξσπατθώλ θόζκσλ. Από ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα
αληινύζαλ ηε κνξθή, ηηο έλλνηεο ηνπ θάιινπο θαη ηεο πόιεο-θξάηνπο, από ηε Ρώκε
αληινύζαλ ηελ νπζία, ηελ αίζζεζε ηεο ηζρύνο θαη ηνλ ηκπεξηαιηζκό. Μέζα από ηηο
επεμεξγαζίεο ηνπ λενθιαζηθνύ θηλήκαηνο ε ειιεληθή αξραηόηεηα, θαηά ηνλ 18 ν αηώλα,
όρη κόλνλ απηνλνκείηαη από ηνλ ξσκατζκό αιιά ηνπνζεηείηαη θαη ζε κηα ππεξνρή
απέλαληί ηνπ. Σώξα, ε Αζήλα δελ ζεσξείηαη ππνδεέζηεξε ή ν πξνάγγεινο ηεο Ρώκεο
αιιά ην απνθνξύθσκα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Ζ κεηαηόπηζε ηεο αθεηεξίαο ζηελ αξραία
Διιάδα, κέζα από νγθώδεηο θεηκεληθέο θαη θαιιηηερληθέο αλαθνξέο, δεκηνπξγεί θαη ην
κνλνπώιην ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ6.
βαζηιηάο ηεο Βαπαξίαο Λνπδνβίθνο Α΄ γηα ηα νξθαλά ησλ αγσληζηώλ ηνπ 1821 θαη κεηά ζηελ Αθαδεκία ηνπ
Μνλάρνπ, κε θξαηηθή ππνηξνθία (. Λπδάθεο, «Θεόδσξνο Βξπδάθεο. Σν έξγν θαη ε επνρή ηνπ», Οη
Έιιελεο Ζσγξάθνη, Αζήλα 1977, ζ. 72-82).
4
Με ηνλ όξν «λνκηκνπνηεηηθή-εγεκνληθή» λνείηαη ε ηαπηόηεηα πνπ εηζάγεη ε θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα
κέζσ ησλ θξαηηθώλ ζεζκώλ, απνβιέπνληαο ζην λα νξζνινγηθνπνηήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο πάλσ ζηα
θνηλσληθά ππνθείκελα. Με ηνλ όξν «επαλαζηαηηθέο–ιατθέο» λννύληαη νη ηαπηόηεηεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί
από εθείλα ηα ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε ππνηηκεηηθή ζέζε θαη γη’ απηό επηβηώλνπλ ζε αξρέο
δηαθνξεηηθέο ή θαη αληίζεηεο κε εθείλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη θπξίαξρνη ζεζκνί ηεο θνηλσλίαο. Ο
θηιειιεληζκόο κπνξεί όκσο λα ηδσζεί σο πξνγξακκαηηθή ηαπηόηεηα, δειαδή σο έλα πιέγκα ηδεώλ, ζεζκώλ
θαη αηζζεηηθήο, κε ζηόρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο θνηλσληθήο δνκήο ζην ζύλνιό ηεο (Πξβι. M. Castels, Il
potere delle identità, Milano 2008, ζ. 6-7).
5
Δληόο ηνπ πιαηζίνπ ειιεληζκνύ-ξσκηνζύλεο (απηόρζνλε παξαγσγή ηδενινγίαο), νη Έιιελεο είραλ
επξύηεξε νπηηθή θαη ζπλείδεζε γηα ηα όξηα ηνπ θπζηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ηνπο ρώξνπ θαη, επηπιένλ, πην
πεξηθεξεηαθή νπηηθή ησλ πεγώλ ζπγθξόηεζεο ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο. Ζ αξραία Αζήλα θαηαλννύληαλ σο
κηα πεγή ηαπηόηεηαο αλάκεζα ζε άιιεο, θαηαλννύληαλ σο κηα κεξηθόηεηα θαη όρη σο ην απόιπην όιν.
6
Οη θαηεγνξίεο «Γπηηθνί» θαη «Δπξσπαίνη» είλαη ζύγρξνλεο θαη αλαζεσξνύλ ηελ θαηεγνξία
«Χξηζηηαλνί» πνπ ππήξρε ηζηνξηθά ζηε ζέζε ηνπο. Όπσο νη ζξεζθεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 11νπ-12νπ
αηώλα, πνπ μεθίλεζαλ νη εγέηεο ηνπ Καζνιηθηζκνύ, αλέδεημαλ ηηο ζηαπξνθνξίεο σο κηα λνκηκνπνηεηηθή
εθζηξαηεία ηδηνπνίεζεο ησλ Αγίσλ Σόπσλ, έηζη θαη νη αλαζεσξεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 18 νπ αηώλα, όπσο
Γηαθσηηζκόο, Νενθιαζηθηζκόο θαη Φηιειιεληζκόο αλέδεημαλ ηηο ηαμηδησηηθέο θαη αξραηνινγηθέο/
αξραηνζεξηθέο απνζηνιέο σο λνκηκνπνηεηηθή δηαδηθαζία ηδηνπνίεζεο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ηόπσλ. Οη
απνζηνιέο ησλ Dilletanti, νη αξραηνζήξεο,, νη ηαμηδηώηεο, νη πξάθηνξεο, νη αξραηνινγηθέο απνζηνιέο
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Ο θηιειιεληζκόο/λενθιαζηθηζκόο ελέηαμε ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα ζηνλ ππξήλα ηεο
παξάδνζεο ησλ Γπηηθώλ θνηλσληώλ, σο «ηδεώδεο»7, θαζηζηώληάο ηελ πιαίζην νξζνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο εζληθνπνηεηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. Απηή ε ηδεαηνπνίεζε δελ
ζπκπεξηιάκβαλε αξρηθά ηελ εζληθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ Διιήλσλ. Οη
απεηθνλίζεηο θαη νη αθεγήζεηο ησλ πεξηεγεηώλ παξήγαγαλ θπξίσο κηα πεξηζσξηνπνίεζε ή
θαη παξαζηηηζκό ηνπο. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1821 επαλαθαζόξηζε ην πεξηερόκελν ηνπ
θηιειιεληζκνύ. Αλάγθαζε λα εμεηαζζεί θαη ην αλζξώπηλν «ππόιεηκκα» απηνύ ηνπ ηδεώδνπο
θόζκνπ, δειαδή νη ζύγρξνλνη Έιιελεο, ηνπο νπνίνπο δελ αλαγλώξηζε όκσο σο πνιηηηζκηθνύο
θιεξνλόκνπο. Έηζη, ν θηιειιεληζκόο αλάγθαδε ηνπο Έιιελεο λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ
πξνγνληθό ηνπο πνιηηηζκό εμ αληαλαθιάζεσο, κέζσ ησλ αλαγθώλ θαη ησλ ηξόπσλ ησλ
Γπηηθώλ, δειαδή, κέζσ ηνπ αζελατζκνύ8. Ο αζελατζκόο είλαη πιέγκα ζεζκώλ, εηθόλσλ,
γεσγξαθίαο θαη θεληξηθόηεηαο πνπ έθαλε επθξηλή ηελ εγεκνλία ηεο Γύζεο επί ηνπ ηζηνξηθνύ
ρώξνπ ηνπ ειιεληζκνύ. Ζ βησκαηηθή ζρέζε ησλ ζύγρξνλσλ Διιήλσλ κε ηνπο αξραίνπο, αλ
θαη ππήξρε έληνλα ιόγσ ησλ ιανγξαθηθώλ, αζηηθώλ θαη γισζζηθώλ ζπλδέζκσλ, εληνύηνηο,
σο ηέηνηα απσζείηαη από ηνλ αζελατζκό ζην όλνκα κηαο ηδαληθνπνίεζεο ηεο αξραηόηεηαο
θαηά ην πξόηππν ηεο Γύζεο. Ζ δηαδηθαζία εζσηεξίθεπζεο ηεο Γπηηθήο ειιεληθόηεηαο ζηελ
εζληθή ηαπηόηεηα ησλ Διιήλσλ ήηαλ κηα δηαδηθαζία ζπλερνύο ηδενινγηθήο θαη πιηθήο
δηόγθσζεο ηεο Αζήλαο ζην ζώκα ηνπ ειιεληζκνύ.
ηελ Διιάδα κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε Γύζε απνηθηνπνίεζε εθ ησλ έζσ ην εζληθό ηεο
παξειζόλ, ελώ άιιεο ρώξεο, κε πινύζηα ηζηνξία, όπσο: Αίγππην, Ηλδία, Αιγεξία θιπ., ηηο
απνηθηνπνίεζε εμσηεξηθά, δελ άγγημε ην «κεδνύιη» ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη, ζ’ έλα επίπεδν
εθθξαζηηθώλ κέζσλ (δσγξαθηθή, πνιενδνκία, αξρηηεθηνληθή), ε απνηθηνπνίεζε αθνξνύζε
ηόζν ηελ εμσηεξηθή κνξθή, δειαδή ηελ αηζζεηηθή ησλ πξαγκάησλ, όζν θαη ην πεξηερόκελν,
ηελ αθήγεζε. Ωο πξνο ηελ εμσηεξηθή κνξθή νη δσγξαθηθνί πίλαθεο ηνπ 19νπ αηώλα, όπσο
π.ρ. απηόο ηνπ Δδέλ Νηειαθξνπά (1830), «Ζ θαηαζηξνθή ηεο Χίνπ», ππνθαζηζηνύζαλ ηελ
αηζζεηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο επαλάζηαζεο κε κηα εηθνληθή, ε νπνία ζρεκαηίζηεθε από
ηαμηδησηηθέο αθεγήζεηο θαη από ηδενινγηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ αηζζεηηθή ηεο γαιιηθήο
επαλάζηαζεο9. Καηαζθεύαδαλ κία αηζζεηηθή παξαξηεκαηνπνηεκέλε από ηελ γαιιηθή, πνπ
αληαλαθινύζε θαη κηα ζρέζε εγεκνλίαο10.

κνπζείσλ θαη ηδησηώλ, νη απνζηνιέο θαηαζθεπήο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ζρεδηαζκνύ ησλ πόιεσλ, νη
ζηξαηησηηθέο θαη δηπισκαηηθέο επεκβάζεηο Άγγισλ, Γάιισλ θαη Γεξκαλώλ απνηεινύλ εθδειώζεηο
ηδηνπνίεζεο ησλ ειιεληθώλ ηόπσλ.
7
. Γνπξγνπξήο, Έζλνο-Όλεηξν. Δηαθσηηζκόο θαη ζέζκηζε ηεο ζύγξνλεο Ειιάδαο, κηθξ. Αζ. Καηζηθεξόο,
Αζήλα 2007, ζ. 181.
8
Γ. Μάξηνο, Αζήλα: πξσηεύνπζα ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Πνιηηηθή, Θδενινγία θαη Χώξνο, Αζήλα
2005, ζ. 215.
9
R.-S. Peckham, Εζληθέο ηζηνξίεο, θπζηθά θξάηε. Εζληθηζκόο θαη πνιηηηθή ηνπ ηόπνπ ζηελ Ειιάδα, κηθξ.
Ν. Παπαδάθεο – Μ. Κόθθα, Αζήλα 2008, ζ. 9.
10
Ζ λενθιαζηθή ξνκαληηθή εηθνλνγξαθία ηεο ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ αλέδεημε κηα εμσξατζκέλε εθδνρή ησλ
ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη ηεο δσήο ζηελ Διιάδα, κε ππεξηνληζκέλε δξακαηηθόηεηα θαη ακθίβνιε ηζηνξηθή
αθξίβεηα (Μάξζα-Έιιε Χξηζηνθόγινπ, «Ζ λενειιεληθή ηέρλε», Σα κλεκεία ηεο UNESCO, Αζήλα 1999, η.
11, ζ. 399-417).
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ηελ πεξίπησζε όκσο ησλ πηλάθσλ ησλ Heideck θαη Βξπδάθε ην ζηνηρείν ηεο
εγεκνλίαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο αηζζεηηθέο κνξθέο αιιά θαη ζην ίδην ην πεξηερόκελν,
ζηελ αθήγεζε. Σα δύν έξγα γίλνληαη έλα ηέρλαζκα, ηόζν ηδηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνύ
παξειζόληνο όζν θαη επαλαθαζνξηζκνύ ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Μέζα από
ηηο θαληαζηηθέο απεηθνλίζεηο αγσληζηώλ θαη ηνπίσλ ε ηζηνξία απνθηά ππόζηαζε ζην
κύζν ηνπ πίλαθα. Οη ζεαηέο ηαπηίδνληαη κε ηνλ θαιιηηέρλε, ηνπ νπνίνπ ε επηζθόπεζε ζηα
γεγνλόηα γίλεηαη ε λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ θαζνξίδεη ηελ εζληθή ηαπηόηεηα. Σα
επαλαζηαηηθά γεγνλόηα, ην ηνπίν θαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο κνληάξνληαη κε ηέηνην ηξόπν
ώζηε λα εκπλεύζνπλ κηα εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα, γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο
απνηθηνθξαηηθέο αμηώζεηο ησλ Γπηηθώλ θαη λα γίλνπλ απνδεθηέο από ηνπο ηζαγελείο. Οη
πίλαθεο ζπληζηνύλ κηα νξηεληαιηζηηθή πξαθηηθή11, γηαηί πξνζπαζνύλ λα
επαλαδηακνξθώζνπλ θαη λα θαηεγνξνπνηήζνπλ ηνλ επαλαζηαηηθό νξακαηηζκό ελόο
ιανύ, αθξηβώο γηαηί απηόο δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηε ινγηθή ηεο Γύζεο, ιόγσ ηνπ όηη
δνκηθά εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο αληίζηαζεο ζ’ απηήλ ηελ ηαύηηζε, αθνύ δηακνξθώζεθε
αθ’ εαπηνύ θαη επόκελα ζα έπξεπε λα ππνηαρζεί κέζσ ελόο ζπλερνύο απνθιεηζκνύ ηνπ.
Οη πίλαθεο νξγαλώλνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο κε θόλην ηελ Αθξόπνιε. ’ απηήλ ηελ
νξγάλσζε όκσο ην ζεκαληηθόηεξν δελ είλαη ην ηζηνξηθό ζηνηρείν (πνιηνξθία από ηνπο
Σνύξθνπο) αιιά ε δηαρείξηζε ηνπ ζεκαηλόκελνπ ηεο Αθξόπνιεο. Γηαηί πνιεκνύλ γη’ απηήλ νη
Φηιέιιελεο; Γηαηί γίλεηαη κνηίβν ζε ρηιηάδεο έξγα δσγξαθηθήο, ηνπηνγξαθίαο θαη
ινγνηερλίαο; Ζ Αθξόπνιε είλαη κηα ηδενινγηθή θαηαζθεπή ζηα πιαίζηα ηεο αλαζεώξεζεο
ηεο πνιηηηζηηθώλ πεγώλ ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. Δίλαη πξντόλ ηεο ηαμηδησηηθήο νξκήο ησλ
Γπηηθώλ πνπ ζηόρεπε, κεηά ην 1750, από ηε κηα λα επαιεζεύζεη όια απηά πνπ έκαζαλ ζην
ζρνιείν γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη από ηελ άιιε λα δηεπξύλεη ην όξην ηνπ παξειζόληνο
ηνπ Γπηηθνύ αλζξώπνπ. Από ‘θεη μεθίλεζε, κέρξη εθεί πάεη ε κλήκε ηνπ, εθεί βξίζθνληαη ηα
εξγαιεία πνπ επαιεζεύνπλ ηνλ νξζό πξνζαλαηνιηζκό ηεο εζληθνπνίεζεο ηνπ.
Ζωγραυίζοντας στο πνεύμα τοσ…Ρενιέρη
Ο Heideck θαη ν Βξπδάθεο δσγξαθίδνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο γηα ην λέν ειιεληθό
έζλνο ζηα πιαίζηα κηαο κεγάιεο θξίζεο/ακθηζβήηεζεο ησλ δπηηθώλ ζεζκώλ ζηελ
Διιάδα. Ακθηζβήηεζε ηεο κνλαξρίαο θαη ηνπ θξάηνπο ηεο, ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνύ
ζπζηήκαηνο, ηεο θεληξηθόηεηαο ηεο Αζήλαο θαη ηεο άξρνπζαο αζελατθήο ειίη. Ζ
ρξενθνπία ηνπ 1843, ε δπζπξαγία δαλεηζκνύ θαη ν απνθιεηζκόο από ηελ δηεζλή
θεθαιαηαγνξά ελέηεηλαλ ηελ πίεζε ησλ Γπηηθώλ γηα ηελ δξαζηηθή αιιαγή ηεο
ηδενινγηθήο ζπγθξόηεζεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εθδπηηθηζκνύ. Οη
Έιιελεο, ιόγσ απηώλ ησλ πηέζεσλ, πξνζπαζνύζαλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ πνιηηηθή
ηνπο ππόζηαζε, αμηνπνηώληαο ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, απσζώληαο ηηο
βπδαληηλέο θιεξνλνκηέο ηνπο. Γηαηί, απηέο νη θιεξνλνκηέο θαηεγνξνύληαλ όηη
Αθόκε θαη νη εζνγξαθηθέο ζθελέο, σο θπξίαξρε ζεκαηνινγία ηνπ 19 νπ αη., ήηαλ έλαο ηξόπνο
νξηεληαιηζηηθήο δηεκβόιηλζεο θαη επηηξνπείαο δηακέζνπ ηνπ ππεξβνιηθνύ ηνληζκνύ ηεο αλαηνιηθήο
γξαθηθόηεηαο. Δπξόθεηην γηα γξαθηθέο, επράξηζηεο πξνζεγγίζεηο ηεο θαζεκεξηλήο, θπξίσο αγξνηηθήο δσήο
ησλ Διιήλσλ. Ζ ζύλζεζε ππάθνπε ζηνπο αθαδεκατθνύο θαλόλεο ρνιώλ ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο.
11
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ηξνθνδνηνύζαλ ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, πνπ εξρόηαλ ζε
αληίζεζε κε ηελ ηζρύνπζα δπηηθή γεσπνιηηηθή ηεο αθεξαηόηεηάο ηεο, θαζώο δηεπθόιπλαλ
θαη ηε Ρσζία, ηνλ ερζξό ηεο Γύζεο, λα έρεη πξνλνκηνύρεο ηδενινγηθέο ζρέζεηο κε ηνπο
νξζόδνμνπο θόζκνπο ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ θξίζε νδήγεζε ηνπο θξαηηθνύο δηαλννύκελνπο,
κε θινγεξόηεξν εθπξόζσπν ηνλ ηξαπεδίηε Μάξθν Ρεληέξε, λα αλαζθεπάζνπλ ηνλ
επαλαζηαηηθό νξακαηηζκό, πξνβάιινληαο ην ηδενιόγεκα πνπ ζπκππθλώλεηαη ζηε θξάζε
ηνπ: «ε Ειιάο είλαη Δύζηο […] απηό καο ζπκθέξεη λα είκαζηε»12.
Σν 1855, ν Βξπδάθεο επαλαθέξεη έλα ζέκα πνπ είρε εκπλεπζηεί από κηα θηιειιεληθή
νπηηθή ν Heideck, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ, ην
1827, σο αξρεγόο ηεο γεξκαληθήο απνζηνιήο. Εσγξαθίδεη ην ζέκα ηνπ ζην Μόλαρν, ελ
κέζσ ηνπ Κξηκατθνύ Πνιέκνπ, θαηά ηνλ νπνίν ε Ρσζία εηηάηαη από ηηο Αγγινγαιιηθέο
δπλάκεηο θαη απνδπλακώλεηαη ζηνπο Έιιελεο ε αίγιε ηεο. Οη πνιηηηθέο αλάγθεο θαη
ζθνπηκόηεηεο επαλαθαζνξίδνπλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή κε βάζε ηηο απόςεηο ηνπ
Ρεληέξε13.
Δίρε δηακνξθσζεί ε αίζζεζε ζηηο αθαδεκατθέο ειίη ηεο Γύζεο όηη νη Έιιελεο δελ
είραλ δηακνξθώζεη κηα δπλακηθή θαηαλόεζεο ηεο αμίαο ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπο παξειζόληνο.
Απηή ε αίζζεζε εληζρπόηαλ θαη από ηελ άξλεζε ησλ γεγελώλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
ππόδεημε ησλ Φηιειιήλσλ λα επηιεγεί ε Αζήλα σο πξσηεύνπζα ηνπ λένπ ειιεληθνύ
θξάηνπο. ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαλ, από ην 1832, γηα ην πνηά ζέζε ήηαλ ελδεδεηγκέλε
λα γίλεη πξσηεύνπζα, ηελ πξόηαζε ησλ γεγελώλ λα γίλεη ν Ηζζκόο, κέρξη λα θηάζνπκε
ζηελ «αιεζηλή πξσηεύνπζα», ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, νη Φηιέιιελεο ηε ζεσξνύζαλ
«κσξία»14. Απηό κπνξεί λα ην αλαγλσξίζεη θαλείο θαη ζην γξάκκα πνπ ζπλέηαμαλ νη
καζεηέο ηνπ Βαμέγγεπνπ ρνιείνπ ηεο Οπάζηγθηνλ ηεο Ακεξηθήο «πξνο ηνπ λένπο ηεο
Διιάδαο», κεηά από ηελ παξόηξπλζε ελόο δαζθάινπ ηνπο, ν νπνίνο είρε επηζθεθζεί ηελ
Αζήλα ην 1831 θαη δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα Αζελά ηνλ Ηνύλην ηνπ 1832. Έγξαθαλ
κε δηδαθηηθίζηηθε έπαξζε: «Αηζζαλόκεζα κίαλ επραξίζηεζηλ ζπληξέρνληεο εηο ηελ
αλέγεξζηλ ηεο δόμεο ηεο πνηέ πεθεκηζκέλεο Καζέδξαο ηεο καζήζεσο θαη ζνθίαο […]
Νένη ηεο Ειιάδνο δελ εκπνξνύκελ λα αο εμεγήζσκελ όια θαιά πνπ ζέινπλ πξνθύςεη
από ελ ρνιείνλ εηο Αζήλαο. Δηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνύηνπ ζαο πξνηξέπνπκε κόλν λα
πξνρσξήζεηε εηο ηελ ηειεηνπνίεζηλ ηνπ έξγνπ [...] όηη ζέιεηαη πξνζπαζήζεη λα θαηαζηήζεηε
πάιηλ ηαο Αζήλαο ην ''όκκα ηεο Ειιάδνο'', ''ηελ πόιηλ ηνπ θόζκνπ''»15. Δθηόο ηνπ όηη νη
«καζεηέο» θξαηνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ηελ πςειή θαηαλόεζε ηεο αξραίαο Διιάδαο,
απηή, ζηελ αλαπαξαζηαζηαθή θαληαζίσζε ηνπο, γίλεηαη αληηιεπηή κε επίθεληξν ηελ
Αζήλα, γη’ απηό θαη ε «κέιινπζα Παηξίδα» ζα πξέπεη λα απνβιέπεη λα ηελ θαηαζηήζεη
12

Μ. Ρεληέξεο – Π.Ν. Γελλεκαηάο, Σί είλαη ε Ειιάο;, Αζήλα 1998, ζ. 54.
Ο Ρεληέξεο εγθισβίδεη ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο.
«Η δύζηο είλαη ε Γεξκαλία, ε Αγγιία, ε Γαιιία, ε Αλαηνιή ε Ρσζία». ε κηα ηέηνηα απόπεηξα
εηεξνπξνζδηνξηζκνύ ηεο ηαπηόηεηαο αλαγάγεη απζαίξεηα ηε Ρσζία ζε ερζξό, ζε ζπλώλπκν ηεο
βαξβαξόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ ζηνρνπνηεί εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο γεγελνύο ηαπηόηεηαο, όπσο: Βπδάληην,
Κσλζηαληηλνύπνιε, Οξζνδνμία, πνπ παξαπέκπνπλ ζε επηξξνέο κε ηε Ρσζία.
14
Γ. Μάξηνο, Αζήλα, ζ. 694
15
Αζελά, θύιιν 25εο Ηαλνπαξίνπ 1832, Ναύπιην.
13
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ην «όκκα ηεο Ειιάδνο». ηα πιαίζηα ηέηνησλ απόςεσλ, ε επηινγή ηεο Αζήλαο σο
πξσηεύνπζαο δελ ζα θαζνξηζζεί από νξζνινγηθά (λεσηεξηθά) θξηηήξηα, όπσο:
γεσγξαθηθή ζέζε, νδηθό, παξαγσγηθό θαη νηθηζηηθό δίθηπν, ηνπηθνί θαη πνιηηηθνί
ζπζρεηηζκνί, αιιά από ζπκβνιηθά, από ηελ ζέζε ηεο δειαδή ζην δπηηθό ππόδεηγκα
ειιεληθόηεηαο.
Ο Βξπδάθεο16, όπσο θαη ν Heideck, δσγξαθίδεη εληόο ηεο παξαδνρήο όηη ε εζληθή
ηαπηόηεηα δελ πθίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο, όηη είλαη
δεηνύκελν θαη όηη απηό πνπ ππάξρεη είλαη κηα εθθπιηζκέλε εθδνρή ηεο, ιόγσ ηεο ηζρπξήο
επίδξαζεο αλαηνιίηηθσλ ζηνηρείσλ. Ζ εζληθή ηδενινγία θαη ηζηνξία έπξεπε λα
αλαδηαηππσζνύλ θαζαξά κε ην πλεύκα πνπ έζεζε ν Ρεληέξεο από ην 1842: «δερόκελε ε
Ειιάο δη’ όισλ ησλ πόξσλ ηνπ ζώκαηόο ηεο ηνλ δπηηθόλ πνιηηηζκόλ, πηνζεηνύζα ησλ
δπηηθώλ εζλώλ ηνπο πνιηηηθνύο θαη δηαδηθαζηηθνύο λόκνπο, ηνλ δηνηθεηηθόλ νξγαληζκόλ,
ηαο θνηλσληθάο ειεπζεξίαο θαη ηαο ηέρλαο, δελ δέρεηαη μέλα ζηνηρεία αιι’ νηθεηνπνηείηαη
ηα δηθά ηεο [...]»17. Οη άιιεο πεγέο εζληζκνύ, όπσο: Βπδάληην, Οξζνδνμία, βαιθαληθόο
δηαθσηηζκόο, θιεθηαξκαηνιηζκόο, είραλ λόεκα εθόζνλ ηθαλνπνηνύζαλ ηελ
εθδπηηθνπνίεζε.
Ετεροτρονισμένες αυηγήσεις της επανάστασης τοσ ΄21
Ζ ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν πηλάθσλ εθθξάδεη κηα ζρέζε εγεκνλίαο, αθνύ ν πίλαθαο
ηνπ Βξπδάθε δσγξαθίδεηαη εληόο ησλ ζεκάησλ θαη ηεο δνκήο ηεο αθήγεζεο ηνπ Heideck.
Ο Heideck επηλνεί ηελ λέα εζληθή ηαπηόηεηα ησλ Διιήλσλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
ηδεαηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο ζηελ εζληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία ησλ
γεξκαληθώλ θόζκσλ θαη εληόο ησλ εκπεηξηώλ ηνπ ζηνλ επαλαζηαηηθό ηνπο αγώλα, θαζώο
θαη ζηελ Αληηβαζηιεία, θαηά ηελ νπνία ήηαλ έλαο από ηνπο δηώθηεο ηνπ Κνινθνηξώλε
θαη ηνπ Πιαπνύηα.
Οη πίλαθεο νξγαλώλνληαη γύξσ από δύν κνξθνινγηθά επίπεδα θαη δύν
αλζξσπνινγηθά. Σα κνξθνινγηθά είλαη απηό ηεο Αζήλαο-Αθξόπνιεο θαη ηνπ ιόθνπ ηεο
Καζηέιαο, ελώ ηα αλζξσπνινγηθά είλαη απηό ηεο νκάδαο ησλ αξρεγώλ θαη ησλ μέλσλ
ζηξαηησηώλ, ζην πάλσ κέξνο ηνπ ιόθνπ ηεο Καζηέιαο θαη ηεο νκάδαο ησλ Διιήλσλ
πνιεκηζηώλ ζην θάησ κέξνο. ηελ νκάδα ησλ αξρεγώλ, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε

16

Ο Βξπδάθεο αληηπξνζσπεύεη ηελ θαζαξή εθδνρή ηνπ Βαπαξηθνύ Φηιειιεληζκνύ. Ζ Αθαδεκία Καιώλ
Σερλώλ ηνπ Μνλάρνπ θαζόξηδε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ρνιείνπ ησλ
Σερλώλ, πνπ ηδξύζεθε ζηελ Αζήλα ην 1836 θαη αξγόηεξα νλνκάζηεθε Πνιπηερλείν, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο
θαζεγεηέο μέλνπο θαη θπξίσο Βαπαξνύο. Ζ ζρέζε ησλ δύν ηδξπκάησλ ήηαλ ζηελή. Οη θαιύηεξνη Έιιελεο
απόθνηηνη έπαηξλαλ ππνηξνθίεο γηα ηε Βαπαξηθή Αθαδεκία θαη όηαλ επέζηξεθαλ ζηελ Διιάδα δηνξίδνληαλ
θαζεγεηέο ζην ρνιείν ησλ Σερλώλ. Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθαιίζηεθε κηα ζρέζε εγεκνλίαο κεηαμύ ηνπο
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηώλα. ηελ Αθαδεκία Καιώλ Σερλώλ ηνπ Μνλάρνπ ζπνύδαζαλ όινη ζρεδόλ
νη κεγάινη, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, δσγξάθνη: Λύηξαο, Γύδεο, Βξπδάθεο, Λεκπέζεο, Βνινλάθεο,
Ηαθσβίδεο.
17
Μ. Ρεληέξεο – Π.Ν. Γελλεκαηάο, Ση είλαη ε Ειιάο;, ζ. 54.

Ο πίνακας του Heideck και η παραλλαγθ του Βρυζάκη

πξνο ηελ Αζήλα-Αθξόπνιε, θπξηαξρεί λνεκαηηθά θπξίσο ν Γεξκαλόο αμησκαηνύρνο 18, κε
ηε δηόπηξα, πνπ ζηνρεύεη ζηελ Αθξόπνιε θαη δίλεη ηνλ παικό θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό
ηνπ αγώλα· πξνζαλαηνιηζκό, πνπ ζηνλ πίλαθα ηνπ Βξπδάθε εληζρύεηαη θαη κε ην «ρέξη»
ηνπ Καξατζθάθε. Ο Βξπδάθεο εμηζνξξνπεί, έηζη, ηελ ππεξνρή ζηε ζηξαηεγηθή
επεμεξγαζία ηεο κάρεο ησλ μέλσλ αμησκαηνύρσλ, πνπ επηδηώθεη λ’ αλαδείμεη ν Heideck.
Γηαηί, παξαηεξνύκε ζηνλ πίλαθα ηνπ ηειεπηαίνπ κηα ηεξαξρνπνίεζε ηεο εγεηηθήο νκάδαο,
κε θπξίαξρνπο ηνπο Φηιέιιελεο, νη νπνίνη έρνπλ έλαλ επηηειηθό θαη ζηξαηεγηθό ξόιν,
ελώ νη Έιιελεο νπιαξρεγνί έρνπλ έλαλ νξγαλσηηθό θαη ζπκπιεξσκαηηθό. Έηζη, ν
Μαθξπγηάλλεο δελ βξίζθεηαη ζηελ πξώηε γξακκή ηεο ζηξαηεγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο
κάρεο αιιά ζε κηα δεύηεξε, λα ζπλνκηιεί κ’ έλαλ ππξνβνιεηή. ηνλ πίλαθα ηνπ
Βξπδάθε, ε εγεηηθή νκάδα ζπγθξνηείηαη από Έιιελεο νπιαξρεγνύο (Καξατζθάθεο,
Μαθξπγηάλλεο, Σδαβέιαο, Ννηαξάο) θαη μέλνπο (Gordon, Fauvier, Hastings),
θαζηζηώληαο πην ηζνξξνπεκέλεο ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Γηνξζώλεη κελ ηελ πνζνηηθή
ζρέζε, δελ δηνξζώλεη όκσο θαη ηελ πνηνηηθή. Έηζη, ν ηζύλσλ λνπο θαη ε ζπλείδεζε ηνπ
αγώλα θαη ζηνλ Βξπδάθε ήηαλ νη μέλεο απνζηνιέο.
Σν άιιν επίπεδν ην απνηεινύλ νη νκάδεο ησλ Διιήλσλ πνιεκηζηώλ, ζην θάησ κέξνο
ησλ πηλάθσλ, νξγαλσκέλνη ζε επηκέξνπο παξέεο, νη νπνίεο δηάγνπλ ζηηγκέο ραιάξσζεο.
Απηνί θαίλεηαη λα κελ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα κε ηελ νκάδα ησλ αξρεγώλ θαη
Φηιειιήλσλ ζηξαηησηώλ. Γελ θνηηάδνπλ πξνο ηελ Αθξόπνιε. Σν ρέξη ηνπ αλώλπκνπ
θεληξηθνύ πνιεκηζηή, ζηνλ πίλαθα ηνπ Βξπδάθε, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν αληίζεηα από
απηό ηνπ Καξατζθάθε, όπσο θαη ην ρέξη ηνπ εξρόκελνπ πνιεκηζηή ζηελ παξέα ηνπ
ιανπηηέξε, ζηνλ πίλαθα ηνπ Heideck, δείρλεη ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε από ην
πξνζαλαηνιηζκό ηεο εγεηηθήο νκάδαο19. Έηζη θαίλεηαη όηη ε νκάδα ησλ απιώλ Διιήλσλ
πνιεκηζηώλ ζηνράδεηαη δηαθνξεηηθά από ηελ νκάδα ησλ αξρεγώλ.
Ζ θεληξηθή παξέα ζηνλ Heideck είλαη νξγαλσκέλε γύξσ από ηνλ θαζηζηό ιανπηηέξε
θαη ραιαξώλεη. ηνλ Βξπδάθε είλαη νξγαλσκέλε γύξσ από ηνλ όξζην πνιεκηζηή πνπ ηνλ
θσηίδεη, αλάγνληάο ηνλ ζε θεληξηθή θηγνύξα, πνπ ππνλνεί έλαλ αληίζεην ζπιινγηζκό,
ίζσο θαη κηα άιιε εζληθή ή πνιεκηθή ζηξαηεγηθή ή άιιε ςπρνινγία. Απηόο ν αληίζεηνο
πξνζαλαηνιηζκόο ηνλίδεηαη, ζηνλ κελ πίλαθα ηνπ Βξπδάθε, κε ηελ θηγνύξα ηνπ
Γεξκαλνύ αμησκαηνύρνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή παξέα ζηα αξηζηεξά ηνπ
πίλαθα20, ζηνλ πίλαθα δε ηνπ Heideck, κε ην λα παξνπζηάδεηαη ην ζηξαηόπεδν ησλ
Φηιειιήλσλ πην δσληαλό θαη ζε εγξήγνξζε ζε ζρέζε κε ην λσρειηθό ησλ Διιήλσλ.
Δλδερόκελα, ηελ ππεξνρή ησλ Φηιειιήλσλ ή ησλ Διιήλσλ λα ηελ θαζνξίδεη θαη ε
ππνθεηκεληθόηεηα, ε εζληθόηεηα ηνπ θάζε δσγξάθνπ. Καη ζηνπο δύν όκσο ππνλνείηαη όηη
18

Ο δηνπηξνθόξνο αμησκαηηθόο ζηνλ πίλαθα ηνπ Βξπδάθε είλαη ν Heideck. Απηό κάιινλ ζπληζηά
επηηίκεζε θαη απνδνρή ηνπ θαζνδεγεηηθνύ ηνπ ξόινπ ζηελ επαλαζηαηηθή θαη εζλνπνηεηηθή δηαδηθαζία.
19
ηνλ Heideck, ν πνιεκηζηήο πνπ κεηαθέξεη έλαλ πξνβιεκαηηζκό ή θάπνηα είδεζε είλαη ζε θίλεζε πίζσ
από ηελ θεληξηθή παξέα, ελώ ζηνλ Βξπδάθε έξρεηαη κπξνζηά θαη κπαίλεη απηόο πιένλ ζε πξώην πιάλν ζηε
ζέζε ηνπ ιανπηηέξε, πνπ κεηαθηλείηαη ζ’ έλα δεύηεξν πιάλν. Έηζη, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν πίλαθαο ηνπ
Βξπδάθε είλαη κηα ζηηγκή κεηά από ηνλ πίλαθα ηνπ Heideck.
20
Πξόθεηηαη γηα ηνλ Βαπαξό δσγξάθν Karl Krazeisen, αμησκαηνύρνπ ηεο Βαπαξηθήο Απνζηνιήο ζηελ
Διιάδα θαη θαζεγεηή ηνπ Βξπδάθε ζηελ Αθαδεκία ηνπ Μνλάρνπ. Πξνθαλώο ε ζθελή ζέιεη λα ηνλίζεη ηνλ
θαζνδεγεηηθό ξόιν ησλ Βαπαξώλ/Φηιειιήλσλ ζηελ επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία.
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νη μέλνη είραλ ζαθέζηεξε ζηόρεπζε θαη ζπλείδεζε από ηνπο γεγελείο γηα ηνλ ξόιν ηεο
Αζήλαο ζηελ επαλαζηαηηθή θαη εζληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία. ηνπο πίλαθεο ινηπόλ
ζπγθξνηείηαη εηεξνρξνληζκέλα ν εζληθόο νξακαηηζκόο ησλ Διιήλσλ κε βάζε ηε ζρέζε
ηνπο κε ην θιαζηθό παξειζόλ. Ζ ζηξνθή ηνπ Γεξκαλνύ αμησκαηνύρνπ κε ηε δηόπηξα,
πνπ είλαη ην ζηαζεξό κνηίβν θαη ζηνπο δύν πίλαθεο, κπνξεί λα παξαιιειηζηεί
ζεκεηνινγηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζύιιεςε ησλ Κιεάλζε θαη άνπκπεξη ζην ζρέδηό
ηνπο γηα ηελ Αζήλα21. Ζ πβξηδηθή ζρέζε κνλάξρε-Αθξόπνιεο, πνπ εδώ γίλεηαη
θηιέιιελα αμησκαηνύρνπ-Αθξόπνιεο, επαλαμηνινγεί ηε βαξύηεηα ησλ ηζηνξηθώλ
γεγνλόησλ θαη ηόπσλ ζηελ εζληθή ηαπηόηεηα, κε βάζε απηήλ ηε ζρέζε. Ζ Αθξόπνιε
νξίδεηαη σο ε θνξπθή, ην θέληξν βάξνπο ησλ εζληθναπειεπζεξσηηθώλ ζηόρσλ. Δπόκελα,
ζπκβνιίδεη ηελ βαξύηεηα ηνπ αξραηνειιεληθνύ παξειζόληνο ζηελ εζληθνπνηεηηθή
δηαδηθαζία θαη δηνξζώλεη αλαδξνκηθά ηελ εζληθή ηδενινγία.
Απνπζηάδεη ε αιεζηλή αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηόδνπ. Οη βπδαληηλέο εθθιεζίεο
θαη ηα κνλαζηήξηα ήηαλ ηόηε ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ ειιεληθνύ ηνπίνπ, όπσο καο
πιεξνθνξνύλ νη πνηεηηθέο εθθάλζεηο ηεο επνρήο: «έρσ ζαξάληα δπν θνξθέο θαη εμήληα
δπν ξαρνύιεο/θάζε ξαρνύια θαη εθθιεζηά θάζε θνξθή θαη βξύζε». Οη πίλαθεο θαζαξίδνπλ
ηε κλήκε από ηα πεξηηηά ζηνηρεία πνπ λνζεύνπλ ην πξόγξακκα θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ
Βαπαξώλ/Φηιειιήλσλ. Σν ηνπίν είλαη αξραηνπξεπέο. Οη αγσληζηέο αθνπκπνύλ ζε
θνκκάηηα αξραίσλ θηηζκάησλ. Οη θνπζηαλέιεο είλαη θσηηζκέλεο, επηηεδεπκέλεο, κάιινλ
κηα επξσπατθή πξόζιεςή ηνπο· θαζαξέο θαη αηζαιάθσηεο· κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε
θνκκάηηα αξραίσλ θηόλσλ. Σν βπδαληηλό ππόζηξσκα, ην αλζξσπνινγηθό θαη ην
ηνπηνγξαθηθό είλαη εληειώο ππνβαζκηζκέλν. Σν Βπδάληην απνδίδεηαη κε ηνλ ηεξέα ζηε
δεμηά κεξηά ησλ πηλάθσλ. Απνηειεί κηα ζθόπηκε πξνζπάζεηα πνζνζηνπνίεζεο/
ειαρηζηνπνίεζεο ηεο παξνπζίαο ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ αγώλα ηεο αλεμαξηεζίαο.
θνπηκόηεηα, πνπ ζηνλ πίλαθα ηνπ Βξπδάθε ηνλίδεηαη θαη κε ην όηη ν παπάο θνξάεη
θνπζηαλέια. Απηή ε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βπδαληηλν-νξζόδνμνπ ππνζηξώκαηνο
ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο δηνξζώλεη ηελ ηζηνξηθή αίζζεζε όηη νη Έιιελεο μεζεθώζεθαλ
«κε ηνλ ηαπξό ζην ρέξη». Δηζάγεη ηελ αίζζεζε όηη ε επαλάζηαζε θηλεηνπνηήζεθε από
ηηο θνιόλεο θαη ηα αεηώκαηα ηνπ Παξζελώλα.
Μεξηθνί μέλνη θαιιηηέρλεο απεηθόληδαλ, κε πην αληηθεηκεληθό ηξόπν, ηελ θνηλσληθή
εθπξνζώπεζε ηεο επαλάζηαζεο, όπσο, π.ρ., ν Άγγινο George Percy Jacomb-Hood22. ην
ραξαθηεξηζηηθό έξγν ηνπ «Δλ ηνύησ Νίθα», ην πνζνζηό ηνπ θιήξνπ ζηελ εγεζία ηνπ αγώλα
είλαη ζπληξηπηηθό (εηθ. 3). Ο Άγγινο δσγξάθνο θηλείηαη κάιινλ ζηα πιαίζηα κηαο
δηνξζσηηθήο εθδνρήο ηνπ θηιειιεληζκνύ, πνπ εθθξάζηεθε από ηνλ Μπάπξνλ, απηήλ ηεο
θαηαλόεζεο θαη όρη ηνπ εμσξατζηηθνύ δηδαθηηζκνύ. Ίζσο απηό λα νθείιεηαη θαη ζηε
21

Οη βαζηθνί ππιώλεο ηνπ ζρεδίνπ ησλ Κιεάλζε θαη Schaubert ήηαλ ην παιάηη θαη ε Αθξόπνιε. Ζ
λνεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε ηνπο θαζνξηδόηαλ από ηελ νδό Αζελάο, ε νπνία κεηέθεξε ηελ εηθόλα ηεο
Αθξόπνιεο ζην παιάηη κε ηέηνην ηξόπν πνπ κόλνλ ε Απιή λα ηελ ηδηνπνηείηαη άκεζα. Σν παιάηη–Αθξόπνιε
νξηδόηαλ σο ην θέληξν βάξνπο ηεο εζλνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Καζηζηνύζε ηελ Αζήλα σο ην απόιπην ζεκείν
απ’ όπνπ εθπνξεπόηαλ ε λέα εγεκνληθή-λνκηκνπνηεηηθή ηαπηόηεηα (Γ. Μάξηνο, Αζήλα, ζ. 371).
22
Μ. ηεθαλίδεο, Ειιελνκνπζείνλ: Επηά αηώλεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο, Αζήλα 2009, η. Β΄, ζ. 10.
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γεσπνιηηηθή ζπγθπξία πνπ δεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο, ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα, όπνπ ε
αλάπηπμε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο επέβαιιε κηα ελζσκάησζε θαη όρη απώζεζε ηνπ
βπδαληηληζκνύ από ηνλ αζελατζκό. Ζ ζπγθξηηηθή απηή παξάζεζε ζέιεη λα δείμεη όηη ε εζληθή
ηαπηόηεηα ζπγθξνηείηαη κελ θαη από θάπνηα ζηνηρεία ηνπ βπδαληηλνύ ππνζηξώκαηνο αιιά
πάληνηε ζηα πιαίζηα κηαο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο εγεκνλίαο ησλ αξραηνειιεληθώλ
ζηνηρείσλ. Καη απηό γηαηί ηα ηειεπηαία παξαρσξνύλ δηθαηώκαηα ζηνπο Γπηηθνεπξσπαίνπο
σο πξνο ηελ πνιηηηθή ζπγθξόηεζε ησλ Διιήλσλ.
Ζ απνπζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο, είηε σο ερζξόο/Οζσκαλνί, είηε σο θνηλσλία
ξαγηάδσλ, ηνλίδεη επηπιένλ ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπ ζπκβνιηζκνύ ηεο Αζήλαο ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ Φηιειιήλσλ. ηνπο πίλαθεο ινηπόλ δνύκε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο
εληνπηόηεηαο θαη ηελ θπγή πξνο κηα λέα ειιεληθόηεηα, πνπ πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνύλ
νη Γπηηθνί αμησκαηνύρνη κε ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα βηώλνπκε ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο επαλάζηαζεο κε ραξαθηεξηζηηθά
εηεξνρξνληζκέλα, γηα λα θαηαζθεπαζηεί/παξαραξαρζεί ε ηζηνξία, απαιείθνληαο ζηνηρεία πνπ
ζπγθξνηνύλ δηαθνξεηηθά ην επαλαζηαηηθό ηνπίν. Απνθεύγνληαη, π.ρ., λα ζεκεησζνύλ ε
ζαλάζηκε αληίζεζε Καξατζθάθε θαη μέλσλ αμησκαηνύρσλ (Σζώξο, Κόρξαλ, Heideck), ε
καδηθή παξνπζία ησλ παπάδσλ ζηελ επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία, ε βπδαληηληθόηεηα ηνπ ηνπίνπ
θιπ. Πξσηίζησο, όκσο, νη πίλαθεο ζέινπλ λα ππνδειώζνπλ όηη ε αλάθηεζε ηεο Αζήλαο ήηαλ
ην θεληξηθό γεσγξαθηθό δήηεκα ηεο επαλάζηαζεο.
Ζ θηιειιεληθή αλαζεσξεηηθή δσγξαθηθή πξνζθέξεη ζηνπο Έιιελεο κηα πξννπηηθή
αλαγλώξηζήο ηνπο σο ζπλερηζηώλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ εθόζνλ εμαγληζζνύλ-θαζαξηζηνύλ
από ηηο «βξσκηέο» ησλ ελδηάκεζσλ ρξόλσλ (Βπδάληην, αληίζηαζε ζηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία), θαζώο ηνπο πξνζθέξεη θαη έλα πιέγκα ζεκείσλ γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
αθνκνηώζνπλ ηελ λέα εζληθή ηνπο ηδενινγία. Σνπο πξνζθέξεη ηνλ αζελατζκό. Γηα ηνπο
Έιιελεο, όκσο, ε αλάδεημε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ σο ηδενηύπνπ, αληί λα ιεηηνπξγήζεη σο
θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο ιεηηνύξγεζε σο παξαλόεζε ηεο ηζηνξηθήο ηνπο πνξείαο. Γηαηί
εμαλαγθάζηεθαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ δηθή ηνπο παξάδνζε έκκεζα, κέζσ επεμεξγαζηώλ θαη
εκπεηξηώλ Άιισλ. Ο αζελατζκόο, επαλακπζνπνηώληαο ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, κε πιαίζην
ηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ Γπηηθώλ εζληζκώλ, επαλαθαζόξηζε ηνλ εζληζκό ησλ
Διιήλσλ όρη ζηε βάζε λα δνπλ σο Έιιελεο αιιά ζηε βάζε λα γίλνπλ Φηιέιιελεο.
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ηος Ππόηςπος Ειδικού Σσολείος Αθηνών (1937-1940)

Ειζαγωγή
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ε θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ θαη νη
εζληθνί θφβνη γηα εθθπιηζκφ ηεο θπιήο, παξάιιεια κε ηνπο εζληθνχο αληαγσληζκνχο,
γέλλεζαλ ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηε ιήςε πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ πνπ άιιαμαλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζην παηδί. Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ
ζηξάθεθε θπξίσο ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο κεηξφηεηαο θαη
ζπκπνξεχηεθε κε ηε γελίθεπζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
παηδηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αληίιεςε ηνπ ζψκαηνο σο νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο.
Καζψο ε πγεία αλαδείρζεθε ζε δεκφζην αγαζφ, πνπ ζπλδέζεθε κε ηηο θνηλσληθέο
αιιαγέο θαη κε ηα λέα θνηλσληθά αηηήκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε γηα θξαηηθή
πξφλνηα, ην ηαηξηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχζαλ ηελ εμάπισζε ησλ αζζελεηψλ. Έηζη ε αλάγθε γηα
δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ αλαδείρζεθε κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο
θαη θπιεηηθήο πγηεηλήο1. Μέζα ζην ηδενινγηθφ απηφ πιαίζην ν θφβνο ηεο εζληθήο
ζπξξίθλσζεο δηαξθψο αχμαλε ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε δεκφζηα πγεία, ελψ ε
δξάζε γηα ππεξεζίεο πξφλνηαο κεηαηνπίδνληαλ απφ ηε θηιαλζξσπία ησλ ηδησηηθψλ
νξγαλψζεσλ ζηελ πνιηηηθή. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο
θνηλσληθήο δξάζεο ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη νξγαλψζεσλ2 θαη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε (welfare-state)3.
Κοινωνική ιαηπική και Εςγονιζμόρ
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ, φζν ην ζψκα απνθηνχζε ηδηαίηεξε
αμία, δχν θπξίαξρα ξεχκαηα αληαγσλίδνληαλ λα επηθξαηήζνπλ ην έλα απέλαληη ζην άιιν
ζηε δηεζλή ζθελή. Η θνηλσληθή ηαηξηθή θαη ν Δπγνληζκφο πνπ είραλ αλάγθε έλα ηζρπξφ
θξάηνο, ζε κηα επνρή πνπ νη δεκνγξαθηθέο ζπληζηψζεο ζπλδένληαλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν κε ηελ πνηφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο4.
1

Βαζηιηθή Θενδψξνπ – Γέζπνηλα Καξαθαηζάλε, Τγηεηλήο παξαγγέικαηα. Ιαηξηθή επίβιεςε θαη θνηλσληθή
πξόλνηα γηα ην παηδί ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα, Αζήλα 2010.
2
R. B. Fosdic, The story of the Rockfeller Foundation, New Jersey 1989. D. B. Oliver, The British Red
Cross in Action, London 1966. Β. Θενδψξνπ – Γ. Καξαθαηζάλε, Τγηεηλήο παξαγγέικαηα, ζ. 297.
3
G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton NJ 1990. P. Flora – A. J.
Heidenheimer, The Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick NJ 1981. Όιγα.
Β. ηαζηλνπνχινπ, Κξάηνο πξόλνηαο, Αζήλα 2004.
4
Gabriele Moser – J. Fleischhacker, «People’s Health and Nation’s Body: The Modernization of Statistics
Demography and Social Hygiene in the Weimar Republic», The Politics of the Healthy Life. An International
and Health Publication, ed. E. Rodriguez-Ocanᾶ, Steffield 2002, ζ. 151-179.
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Δηδηθφηεξα, ε θνηλσληνινγηθή ζηξνθή ζηελ ηαηξηθή ζθέςε ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο
ηνπ 20νχ αηψλα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ αθαδεκατθνχ θιάδνπ ηεο θνηλσληθήο
ηαηξηθήο, πνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ επγνληζκφ, ηε βαθηεξηνινγία θαη ηηο θνηλσληθέο
επηζηήκεο πνπ αλαπηχζζνληαλ. Η θνηλσληθή ηαηξηθή επηθεληξψζεθε ζηηο
πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ θαη ησλ
νκάδσλ, θαζψο θαη ζηελ αξξψζηηα πξνζπαζψληαο λα ειέγμεη ην βαζκφ επίδξαζήο ηνπο.
Οη θνηλσληθνταηξηθνί κεηαξξπζκηζηέο ηνπ κεζνπνιέκνπ πίζηεπαλ φηη ε ίδηα ε
ηαηξηθή επηζηήκε κπνξεί λα κεηεμειηρζεί ζε θνηλσληθή επηζηήκε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο
πγείαο ησλ πνιηηψλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε κέηξα θνηλσληθά5. Κχξηνη εθθξαζηέο ηεο
θνηλσληθήο ηαηξηθήο ήηαλ ν Βέιγνο René Sand θαη ν εξβνθξνάηεο Antrija Stampar, νη
νπνίνη ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζε δηαθφξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη νξγαλψζεηο 6.
Η Δπγνληθή ή Δπγνληζκόο εζηίαζε κε ηηο ηδέεο ηεο ζηε γελεηηθή επίδξαζε δηαθφξσλ
ζηνηρείσλ θαη θιεξνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πγεία θαη αλαδήηεζε λα βξεη εθείλα ηα
ζηνηρεία πνπ ζεσξνχζε θαηάιιεια γηα ηε δεκηνπξγία κηαο «πγηνχο θπιήο».7
Οη επγνληζηέο πνζνηηθνπνίεζαλ ηηο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο θαη αλέδεημαλ ηελ
πνζνηηθνπνίεζε ζε επηζηήκε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θπιεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ηε θξνληίδα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία θπιεηηθά
εχξσζησλ απνγφλσλ λνκηκνπνίεζε γη’ απηνχο ηελ θξαηηθή παξέκβαζε γηα ην ζθνπφ
απηφλ. Έηζη, θαζψο ε ζσκαηηθή επξσζηία ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ππνζηήξηδε ηελ
ζηξαηησηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ έζλνπο, ην θξάηνο δαπαλνχζε ρξήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ λα αζθήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο εζληθήο επηβίσζεο8.
Ο Εςγονιζμόρ ζηην Ελλάδα
Η ηαηξνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ Διιάδα θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
Νέαο Αγσγήο ζε ηαηξνθνηλσληθνχο ζεζκνχο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο
αζζεληθψλ παηδηψλ απφ ην 1890 έσο θαη ην 1930, παξφιν πνπ ήηαλ θαηψηεξνη ησλ
πξνζδνθηψλ ησλ γηαηξψλ πνπ ηνπο εκπλεχζζεθαλ, έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ
επηζηεκνληθή πιαηζίσζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ην ζρνιηθφ κεραληζκφ.
Σαπηφρξνλα πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην δεηνχκελν γηα ηνλ Δπγνληζκφ θαη ηελ
παηδνθνκία, πνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο εχξσζηεο λέαο γεληάο9.
Οη Έιιελεο επγνληζηέο επεξεάζηεθαλ θπξίσο απφ ηνπο Γάιινπο παηδηάηξνπο. Ο
γαιιηθφο Δπγνληζκφο ήηαλ ιηγφηεξν θνηλσληθά δαξβηληζηηθφο, αθνχ αξλνχληαλ ηνλ
απφιπην θιεξνλνκηζκφ θαη αληηκεηψπηδε κε ζθεπηηθηζκφ ηε ζηείξσζε ζηα πιαίζηα θαη
ησλ αλζξσπηζηηθψλ παξαδφζεσλ ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο. Οη Γάιινη επγνληζηέο

5

D. Porter, «How did Social Medicine Evolve, and Where Is It Heading?», PloS Medicine 3 (2006) ηεχρνο
10, ζ. 1667-1672.
6
P. Zylberman, «Fewer Parallels than Antitheses: Renѐ Sand and Andrija Stampar on Social Medicine,
1919-1955», Social History of Medicine 17 (2004) ηεχρνο 1, ζ. 77-92.
7
Β. Θενδψξνπ – Γ. Καξαθαηζάλε, Τγηεηλήο παξαγγέικαηα, ζ. 283.
8
Μ. Μσπζείδεο, Η θαιιηπαηδία άιινηε θαη ζήκεξνλ, Κσλζηαληηλνχπνιε 1912.
9
Β. Θενδψξνπ – Γ. Καξαθαηζάλε, Τγηεηλήο παξαγγέικαηα, ζ. 26.
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ζηξάθεθαλ ζηελ πξνγελλεηηθή παηδνθνκία ηνλίδνληαο ηελ ππνρξέσζε ηνπ αηφκνπ
απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηε θπιή σο κηα ππνρξέσζε πνιηηηθή.
Η ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα, επηδίσθε, θπξίσο απφ κέξνπο ησλ
παηδηάηξσλ, ηελ πηνζέηεζε ήπησλ επγνληζηηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο παηδηθήο
ζλεζηκφηεηαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηέξσλ ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. εκαληηθά
ζέκαηα ηεο ίδηαο ζπδήηεζεο απνηέιεζαλ ην πξνγακηαίν πηζηνπνηεηηθφ θαη ε ζηείξσζε,
εζεινληηθή ή ππνρξεσηηθή. Δηδηθφηεξα, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγακηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ,
γηαηξνί θαη λνκηθνί ζπκθσλνχζαλ φηη ήηαλ αλαγθαία. Οη ελζηάζεηο φκσο θαη νη
πξνβιεκαηηζκνί πνπ θαηαηέζεθαλ κε εζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν, νδήγεζαλ ηνπο
γηαηξνχο πνπ θαηείραλ θπβεξλεηηθά αμηψκαηα λα πηνζεηήζνπλ κέηξα ζεηηθνχ
επγνληζκνχ, φπσο ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ ζηα βηνινγηθά ηνπο θαζήθνληα γηα ηε
δεκηνπξγία εχξσζησλ θαη δπλαηψλ απνγφλσλ θαη θνηλσληθήο πγηεηλήο γηα ηε βειηίσζε
ησλ ζπλζεθψλ παηδνθνκίαο, θξνληίδαο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Η επηρεηξεκαηνινγία
ηνπο ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηε ζέζε φηη ην κέιινλ ηεο θπιήο δελ ήηαλ δήηεκα πνζφηεηαο,
αιιά πνηφηεηαο ηνπ βηνινγηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη ππνζηήξημαλ ηελ ίδξπζε ζεζκψλ
θνηλσληθήο πγηεηλήο κε ζθνπφ λα ελδπλακψζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα ζρεηηθά ηδξχκαηα γηα
ηε θξνληίδα θαη κέξηκλα ησλ παηδηψλ10.
Η
δεκφζηα ζπδήηεζε κέζα απφ θείκελα επγνληζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ
δεκνζηεχηεθαλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο 11, επηθεληξψζεθε ζηνλ θίλδπλν
εθθπιηζκνχ ηεο λέαο γεληάο θαη νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο
κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζε κέηξα επγνληθνχ ραξαθηήξα ηελ πεξίνδν
δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνπο Φηιειεχζεξνπο.
Ήδε απφ ην 1925, ν παηδίαηξνο Κ. Υαξηηάθεο, ηκεκαηάξρεο Ιαηξηθήο Αληηιήςεσο
ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, θαηέβαιε επίκνλεο θαη επίπνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα νξγαλψζεη
ηα πξψηα θξαηηθά ηλζηηηνχηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο12, θαζψο ζεσξνχζε ηελ
παηδνθνκία σο ην πην ζεκαληηθφ κέηξν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δπλαηήο λέαο γεληάο. Οη
ηδέεο ηνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ Κνηλσληθή Τγηεηλή ηεο νπνίαο θιάδν ζεσξνχζε ηελ
παηδνθνκία θαη ηελ Δπγνληθή. Σελ πεξίνδν απηή θαη άιινη δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο,
φπσο ν γπλαηθνιφγνο Μσπζήο Μσυζίδεο, δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνχ Τγεία, ηαχηηδαλ
ηνπο ζηφρνπο ηεο παηδνθνκίαο θαη ηεο Δπγνληθήο13.
Ο Υαξηηάθεο, αλ θαη ππνζηήξηδε φηη ε Δπγνληθή δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο
λφκνπο θαη ηε βία, δέρηεθε ηελ πξφηαζε λα απαγνξεπηνχλ νη γάκνη κεηαμχ ησλ ιεπξψλ 14
θαη «λα θαζηεξσζή ην πηζηνπνηεηηθό Τγείαο ησλ όζσλ ζα παληξεύσληαη. Καη θπζηθά λ’

10

Β. Θενδψξνπ – Γ. Καξαθαηζάλε, Τγηεηλήο παξαγγέικαηα, ζ. 427-429.
Σέηνηα πεξηνδηθά είλαη Σν Παηδί, Τγεία θαη Παηδνινγία. Σελ πεξίνδν απηή αλάινγα δεκνζηεχκαηα
βξίζθνπκε θαη ζηα Πξαθηηθά ηεο Αλζξσπνινγηθήο Δηαηξείαο.
12
Κ. Υαξηηάθεο, «Κνηλσληθή Τγηεηλή», Έξεπλα, έηνο Β΄ (εηδηθφ ηεχρνο), Αζήλα-Αιεμάλδξεηα 1928, ζ. 1516.
13
Μ. Μσπζείδεο, Δπγνληθή θαη παηδνθνκία, Αζήλα 1925.
14
Η πξφηαζε απηή δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. Ν. Γξαθνπιίδεο, Τγεία θαη Γάκνο, Αζήλα 1933, ζ. 30.
11
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απαγνξεπζή ζηνπο αηειείο, ειηζίνπο, θαζπζηεξεκέλνπο, ξαρηηηθνύο, θ.ιπ. ν γάκνο ή
ηνπιάρηζηνλ ε ηεθλνγνλία»15.
Γηα ηνλ Λακπαδάξην ε παηδνθνκία δελ δηέθεξε πνιχ απφ ηελ Δπγνληθή. Σελ πξψηε
ηελ φξηδε σο ηελ επηζηήκε πνπ δηεξεπλνχζε ηε γλψζε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηε
δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, ελψ ηε δεχηεξε σο ηε κειέηε ησλ
θιεξνλνκεκέλσλ ζηνηρείσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ επγνληθψλ ζεσξηψλ θαη ηελ πγηεηλή
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο16. Δπεξεαζκέλνο απφ
ηηο απφςεηο ηνπ Adolph Pinard17 (γηαηξνχ γπλαηθνιφγνπ, θαζεγεηή Παηδηαηξηθήο θαη
πξνέδξνπ ηεο Γαιιηθήο Δπγνληθήο ρνιήο), ππνζηήξημε ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο
παηδνθνκηθψλ θέληξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηφδνπ θχεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ
παξνρή ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζνθφκσλ.
Ο ζεκαληηθφηεξνο φισλ, κε ηηο πην πξνσζεκέλεο απφςεηο γηα ηελ Δπγνληθή ήηαλ ν
Απφζηνινο Γνμηάδεο18 πνπ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη, φηαλ ηα θξάηε κε βάζε ηελ
πξαθηηθή Δπγνληθή πεηχρνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηα θιεξνλνκηθά θεθάιαηα ησλ
νηθνγελεηψλ θαη λα εμνπδεηεξψζνπλ ηα θιεξνλνκηθά ζηίγκαηα κε ηελ θαιπηέξεπζε ησλ
ζπλζεθψλ δσήο ηνπο, ηφηε ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ δελ ζα πξέπεη λα
ζηεξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά ζηελ αμία ηνπ βηνινγηθνχ
ηεο θεθαιαίνπ19.
Τπνζηήξημε επίζεο φηη ην θξάηνο φθεηιε λα πάξεη κέηξα, γηαηί ε ειιεληθή θπιή είρε
«επηθηλδύλσο παξαθκάζεη»20 θαη είρε αηνλήζεη ε θπζηθή επηινγή ησλ βηνινγηθά
αλψηεξσλ ζε αληίζεζε κε ηνπο βηνινγηθά θαηψηεξνπο πνπ πνιιαπιαζηάδνληαλ
επηθίλδπλα21. Οη ζέζεηο ηνπ ήηαλ αξθεηά αθξαίεο, αθνχ ζεσξνχζε φηη έπξεπε λα γίλεηαη
θαηακεξηζκφο ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο αλάινγα
κε ηε βηνινγηθή ηνπο αμία22. ηηο απφςεηο ηνπ δηαθαίλνληαη ζηνηρεία αθξαίνπ εζληθηζκνχ,
αθνχ ηφληδε φηη νη Έιιελεο πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηνλ εζηθφ εθθπιηζκφ θαη ηελ θπιεηηθή

15

Κ. Υαξηηάθεο, «Η ελ Διιάδη πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηνο θαη ησλ πξψησλ παηδηθψλ ειηθηψλ», Διιελίο,
έηνο Γ΄(1926) ηεχρνο 2, ζ. 57.
16
Α΄ Γπλαηθείνλ πλέδξηνλ, «Γπλαίθεο θαη Παηδνινγία», Αηαμηλφκεην Αξρείν Δ. Λακπαδάξηνπ, Διιεληθφ
Λνγνηερληθφ θαη Ιζηνξηθφ Αξρείν (Δ.Λ.Ι.Α.).
17
Κ. Υαξηηάθεο, «Κνηλσληθή Τγηεηλή», Διιελίο 6 (1927) ηεχρνο 11, ζ. 233-235 θαη ηεχρνο 12, ζ. 259-262.
18
Αξρείν Απφζηνινπ Γνμηάδε, Ιζηνξηθφ Αξρείν Μνπζείνπ Μπελάθε.
19
Α. Γνμηάδεο, «Κνηλσληθή Βηνινγία. Βηνινγηθή Πνιηηηθή», Διιεληθά Γξάκκαηα 3 (1928) ηεχρνο 1, ζ. 4951, 50.
20
Α. Γνμηάδεο, «Βηνινγηθή Πνιηηηθή κε βάζε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο», Διιεληθά
Γξάκκαηα 3 (1928) ηεχρνο 27, ζ. 95-98. Α. Γνμηάδεο, «Πνίαλ ηαθηηθήλ νθείιεη λα αθνινπζήζε ε θνηλσλία
θαη ε πνιηηεία; Βηνινγηθά πξνβιήκαηα», εθεκ. Διεύζεξνλ Βήκα 15/03/1931, ζ. 3.
21
εβαζηή Σξνπκπέηα, «Δπγνληζηηθέο απαληήζεηο ζηελ πξφθιεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο (1900-1940)», Γεκόζηα Τγεία θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή. Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε επνρή ηνπ
(πξαθηηθά ζπλεδξίνπ), επηκ. Ισ. Κπξηφπνπινο, Αζήλα 2008, ζ. 335-355.
22
Α. Γνμηάδεο, «Δλαξθηήξηνο ιφγνο εθθσλεζείο ελ ηε Βνπιή θαηά ην Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ
Πξνζηαζίαο Μεηξφηεηαο θαη Παηδηθψλ Ηιηθηψλ ελ ηε 20ή Οθησβξίνπ 1930», Σν Παηδί, έηνο Α΄ (1930)
ηεχρνο 4, ζ. 5-17.
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έθπησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλάληεζή ηνπο κε μέλνπο, θπξίσο κεηά απφ
πνιέκνπο23.
Καζψο ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ επηθεληξψζεθε ζην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο
ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε ηαηξηθνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ
θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ24, ελψ ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ ην έξγν ηνπ πγηεηλνιφγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ρνιηαηξηθήο Τπεξεζίαο γηα
ηελ πγηεηλή ηνπ καζεηή θαη ηνπ δαζθάινπ, ηε δηδαζθαιία ηεο πγηεηλήο θαη ηελ νξγάλσζε
ηδξπκάησλ θνηλσληθήο πγηεηλήο. Με βάζε απηφ, ζρνιίαηξνη θαη εθπαηδεπηηθνί
ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία «παξαζρνιηθψλ έξγσλ Κνηλσληθήο Τγηεηλήο
θαη Πξφλνηαο» ζηα νπνία αλήθαλ θαη ηα ζρνιεία «βξαδπλφσλ» καζεηψλ 25.
Η ανάπηςξη ηηρ Παιδολογίαρ
Η πξφνδνο ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νχ αηψλα θαη ε ρξήζε
πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ απφ ην πεδίν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζην πεδίν ηεο
παηδαγσγηθήο, βνήζεζαλ λα αλαπηπρζεί ε πεηξακαηηθή παηδαγσγηθή θαη ε θπζηνινγηθή
έξεπλα ηνπ παηδηνχ κε απνηέιεζκα λα «παξαρζεί» κηα λέα επηζηήκε, «ε θαινπκέλε
Δπηζηήκε ηνπ Παηδόο ή Παηδνινγία»26.
Η αλάπηπμε ηεο Παηδνινγίαο κε γνξγφ ξπζκφ θαη ε εμάπισζε ησλ ηδεψλ ηεο ζε φιεο
ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ηελ αλέδεημαλ κέζα ζε δχν δεθαεηίεο ζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
επηζηήκεο. Γηαπξεπείο επηζηήκνλεο δεκνζίεπζαλ πιήζνο εξγαζίεο θαη εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα κε βάζε ηα νπνία ηα θξάηε δεκηνχξγεζαλ λένπο εηδηθνχο ζεζκνχο θαη
ηδξχκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
Γηα ηνπο επηζηήκνλεο απηνχο, ηξεηο ήηαλ θπξίσο νη επηζηήκεο ζηηο νπνίεο
εμεηδηθεπφηαλ ε Παηδνινγία. Η ρνιηθή Τγηεηλή πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ ζσκαηηθή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ε Παηδαγσγηθή Φπρνινγία πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ εζηθή θαη
δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ε Ιαηξν-παηδαγσγηθή ή Οξζνθξεληθή πνπ
αζρνινχληαλ κε ηε δηάγλσζε θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο27.
Ο φξνο «Παηδνινγία» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο Η.Π.Α. απφ ηνλ Oscar
Cristman ην 1893, καζεηή ηνπ παηδαγσγνχ G. S. Hall28, φπνπ ε Παηδνινγία γλψξηζε
κεγάιε αλάπηπμε. ηα πιαίζηα ηεο λέαο επηζηήκεο δεκνζηεχηεθαλ πιήζνο επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο απφ ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο, φπσο νη Meumann, Binet, Claparède,
23

Β. Θενδψξνπ – Γ. Καξαθαηζάλε, Τγηεηλήο παξαγγέικαηα, ζ. 423.
Γ. Βιάκνο, Τγηεηλή ηνπ ζρνιείνπ, Αζήλα 1904. Βαζηιηθή Θενδψξνπ – Γέζπνηλα Καξαθαηζάλε,
«Τγηεηλήο παξαγγέικαηα: ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία ησλ καζεηψλ θαη ε ππεξεζία ζρνιηθήο πγηεηλήο ηηο
πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα», Η Παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηώλα (2ν Γηεζλέο πλέδξην), Πάηξα 2002.
25
Δ. Λακπαδάξηνο, Μαζήκαηα ζρνιηθήο πγηεηλήο, Αζήλα 1928, ζ. 13-14. Δ. Λακπαδάξηνο, «Ιαηξεία,
Πνιηθιηληθαί θαη Κέληξα ρνιηθήο Αληηιήςεσο. Σν Πξφηππνλ Παηδνινγηθφλ Κέληξνλ Αζελψλ», ρνιηθή
Τγηεηλή, έηνο Β΄ (1938) ηεχρνο 16, ζ. 7-16.
26
Δ. Λακπαδάξηνο, Παηδνινγία θαη ρνιηθή Τγηεηλή, Αζήλα 1916, ζ. 6.
27
Δ. Λακπαδάξηνο, Δηζαγσγή εηο ηελ επηζηήκε ηνπ παηδόο, Αζήλα 1912. Δ. Λακπαδάξηνο, ηνηρεία
Παηδνινγίαο, Αζήλα 1916, ζ. ηδ΄.
28
Μ. Depaepe, «The Heyday of Paedology in Belgium (1899-1914): A Positive Dream that did not Come
True», International Journal of Educational Research 27 (1998) ηεχρνο 8, ζ. 687-697.
24
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θ.ά. Απφ ην 1890 έσο ην 1914, ην Βέιγην έγηλε ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Δθεί
θεκηζκέλνη επηζηήκνλεο φπσο νη Medard C. Schuyten, Josefa Ioteyko, θ.ά, ίδξπζαλ
παηδνινγηθά εξγαζηήξηα, δίδαμαλ ηε λέα επηζηήκε ζηνπο δαζθάινπο ησλ θαλνληθψλ
ζρνιείσλ θαη νξγάλσζαλ ή ζπκκεηείραλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε κειέηε
ηνπ παηδηνχ θαη ηελ πγηεηλή ηνπ ζρνιείνπ29. Πνιιέο επίζεο ρψξεο εηζήγαγαλ ηελ
πεηξακαηηθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 30 θαη ε Παηδνινγία έγηλε γλσζηή ζε φιεο
ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή31 θαη ηελ Ιαπσλία32.
Οη παηδνιφγνη ππνζηήξημαλ φηη ε γλψζε ηεο Παηδνινγίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα
ηνλ παηδαγσγφ, γηαηί κε βάζε απηή κπνξεί λα έρεη κηα αθξηβή εηθφλα ηεο ζσκαηηθήο,
δηαλνεηηθήο θαη εζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ καζεηή ηνπ. Γη’ απηφ, ζηα παηδνινγηθά
εξγαζηήξηα επηδίσμαλ κε θάζε είδνπο παξαηεξήζεηο, κεηξήζεηο θαη πεηξάκαηα πνπ
δαλείζηεθαλ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, λα εμεγήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ παηδηνχ33, γηαηί πίζηεπαλ φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο παηδνινγηθήο γλψζεο34: α) ε
θνηλσλία ζα γηλφηαλ πεξηζζφηεξν νξζνινγηζηηθή, β) ε αχμεζε ησλ παηδηψλ ζα γηλφηαλ
πην απνηειεζκαηηθή, γ) ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα ζα πεξηνξηδφηαλ, δ) ε εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή ζα βειηησλφηαλ, ε) νη ζρνιηθέο επηδεκίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνιεθζνχλ, ζη) ηα
παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο (αλάπεξα θαη παξαβαηηθά) ζα ηχραηλαλ ηδηαίηεξεο θαη
ηθαλνπνηεηηθήο θξνληίδαο ζε εηδηθά ηλζηηηνχηα θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα
γίλνπλ ρξήζηκα ζηελ θνηλσλία θαη δ) ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε επηινγή
επαγγέικαηνο ζα γηλφηαλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε παηδηνχ 35.
Η Παιδολογία ζηην Ελλάδα
Ο φξνο «Παηδνινγία» γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηνλ
Λακπαδάξην, ην 1912, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ γηα ηελ
Παηδνινγία θαη ηε ρνιηθή Τγηεηλή ζην Γηδαζθαιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο 36 κε ζθνπφ λα

29

Μ. Depaepe, «The Pedologist Medard Carolus Schuyten: A Crazy Positivist or Just a Starry-Eyed
Idealist?», History of Educational Studies. Geschichte der Erziehungswissenschaft. Histoire des Sciences de
I’ Education, ed. P. Drewek – Ch. Lüth, Ghent 1998, ζ. 209-229.
30
Βαιέξηα . Μνχρηλα, Παηδηθή Ψπρνινγία, Αζήλα 1990.
31
I. Dussel, «Victor Mercante (1870-1934)», International Bureau of Education 26 (1996) ηεχρνο 2, ζ.
415-431.
32
M. Depaepe, «The International Organization of Paidology Before World War I», History of
International Relations in Education, Conference Papers for the 9th Session of the I.S.C.H.E., ed. S.
Komlósi, 1(1987) ηεχρνο 1, ζ. 129-138.
33
M. Depaepe, Heyday of Paedology, ζ. 690. Δ. Λακπαδάξηνο, ηνηρεία Παηδνινγίαο, ζ. ηδ΄- θγ΄.
34
Δ. Λακπαδάξηνο, ηνηρεία Παηδνινγίαο, ζ. θ΄- θβ΄.
35
M. Depaepe, Heyday of Paedology, ζ. 690. E. Λακπαδάξηνο, ηνηρεία Παηδνινγίαο, ζ. ηδ΄- θγ΄. Δ.
Λακπαδάξηνο, Μαζήκαηα ζρνιηθήο πγηεηλήο, ζ. 14-21.
36
Δ. Λακπαδάξηνο, «Αη παηδνινγηθαί επηζηήκαη θαη ε εμέιημηο απηψλ εηο ηα δηάθνξα θξάηε», Παηδνινγία
(1920) ηεχρνο 2, ζ. 54-58.
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πξνζαλαηνιίζεη ηνπο παηδαγσγνχο ζηε λέα επηζηήκε θαη λα παξνπζηάζεη ηελ εμέιημε θαη
ηε ρξεζηκφηεηά ηεο γηα ηνλ παηδαγσγφ37.
Οη Έιιελεο επηζηήκνλεο πνπ αζπάζηεθαλ ηηο αξρέο ηεο Παηδνινγίαο,
επηθεληξψζεθαλ ζηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, ην
θνξησκέλν ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ηελ άγλνηα γχξσ απφ ηα ζέκαηα πγηεηλήο. Οη
παηδνιφγνη-γηαηξνί, δηαηχπσζαλ επίζεο άπνςε θαη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ
παηδαγσγηθή πξαθηηθή θαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ζεψξεζαλ
«απαξαίηεηνλ ζπκπιήξσκα πάζεο ζπγρξόλνπ εθπαηδεπηηθήο κεηαξξπζκίζεσο» ηε
ζπκκεηνρή ηνπ εηδηθνχ γηαηξνχ (ζρνιηάηξνπ) ζην ζρνιείν38.
Οη ηδέεο ηεο Κνηλσληθήο Τγηεηλήο, ηνπ Δπγνληζκνχ θαη ηνπ ξεχκαηνο ηεο
Παηδνινγίαο, επεξέαζαλ ζεκαληηθά Έιιελεο γηαηξνχο πνπ ζπνχδαζαλ ζην εμσηεξηθφ
φπσο ν Λακπαδάξηνο, ν Υαξηηάθεο, ν Γνμηάδεο, θ.ά. Οη γηαηξνί απηνί, πνιινί απφ ηνπο
νπνίνπο αλήθαλ ζην θφκκα ησλ Φηιειεχζεξσλ ηνπ Βεληδέινπ, πξνζπάζεζαλ κέζα απφ
ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ θξάηνπο λα πεηχρνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ
παηδηνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζε κηα επνρή πνπ ε Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή είρε νμχλεη ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα.
Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαηά ην πξφηππν ησλ παηδνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ
ηεο Δπξψπεο, ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ παηδνινγηθά εξγαζηήξηα θαη ζηελ Διιάδα39.
Σαπηφρξνλα γηα ηελ εμάπισζε ησλ αξρψλ ηεο Παηδνινγίαο εθδφζεθε ην πεξηνδηθφ
Παηδνινγία (1920-1921)40, ην νπνίν έγηλε επίζεκν φξγαλν ηεο Διιεληθήο Παηδνινγηθήο
Δηαηξείαο (Δ.Π.Δ.) πνπ ηδξχζεθε ην 1920 κε πξφεδξν ηνλ Υξ. Μαιαλδξίλν θαη
αληηπξφεδξν ηνλ Λακπαδάξην θαη κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ ζεκαληηθψλ Διιήλσλ
παηδνιφγσλ41.
Η δπάζη ηος Εμμανοςήλ Λαμπαδάπιος για ηην πποζηαζία ηηρ παιδικήρ ηλικίαρ
Ο Λακπαδάξηνο επεξεάζηεθε απφ ηηο απφςεηο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο Κνηλσληθήο
Τγηεηλήο, ηεο Δπγνληθήο θαη ηεο Παηδνινγίαο, ηα νπνία γλψξηζε κέζα απφ ηηο ζπνπδέο
ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο ξφινο ηνπ ππήξμε ζεκαληηθφο ζηηο εμειίμεηο πνπ
αθνξνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληή ηεο
ρνιηθήο Τγηεηλήο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, δηαηεξνχζε ζηελή ζρέζε κε ην ππνπξγείν
Τγηεηλήο θαη ππνζηήξηδε φηη ε ππεξεζία ηνπ «Μεγάισο ζπλεηέιεζελ εηο ηελ ίδξπζηλ απηνύ,
σο γλσζηόλ, παξαρσξήζαζα κάιηζηα επίιεθηα κέιε ηνπ ζρνιηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ δηα ηελ
νξγάλσζηλ απηνύ» θαη φηη ην ππνπξγείν Τγηεηλήο «επηδνθηκάδνλ πιήξσο ηαο αξράο
37

Δ. Λακπαδάξηνο, «Η εμέιημηο θαη απνζηνιή ηεο Παηδνινγίαο», ρνιηθή Τγηεηλή, έηνο Α΄ (1936), ηεχρνο
1, ζ. 7-19. Δ. Λακπαδάξηνο, Αη παηδνινγηθαί επηζηήκαη, ζ. 57. Δ. Λακπαδάξηνο, «Η πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ
καζεηνχ», ρνιηθή Τγηεηλή (1936) ηεχρνο 2, ζ. 1-8.
38
Δ. Λακπαδάξηνο, ηνηρεία Παηδνινγίαο, ζ. θε΄.
39
Δπηζηεκνληθαί έξεπλαη γελνκέλαη ελ ησ Δξγαζηεξίσ Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θαηά ηα πξώηα έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 1928-1938, Αζήλα 1938, ζ. 8.
40
Δ. Λακπαδάξηνο, Δμέιημηο θαη απνζηνιή ηεο Παηδνινγίαο, ζ. 19.
41
«Αλαθνίλσζηο», Παηδνινγία (1920) ηεχρνο 3, ζ. 81. Κ. Υαξηηάθεο, «Ο ζθνπφο ηεο Παηδνινγίαο»,
Παηδνινγία (1920) ηεχρνο 1, ζ. 1.
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ηαύηαο, πάληνηε εδήηεζε ηελ γλώκελ καο επί ησλ δεηεκάησλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο
ειηθίαο» 42.
Χο πξντζηάκελνο ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο ζπλεξγάζηεθε ηδηαίηεξα κε άιιεο ππεξεζίεο
θαη νξγαλψζεηο γηα λα πξνάγεη ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ Διιελνπαίδσλ,
φπσο ην Παηξησηηθό Ίδξπκα θαη ηνλ Δξπζξό ηαπξό. Όπσο αλέθεξε: «άλεπ ηεο επηθνπξίαο
ησλ δύν ηνύησλ νξγαλώζεσλ, ε ρνιηθή Αληίιεςηο παξ’ εκίλ ζα θαζπζηέξεη ιόγσ
ειιείςεσο κέζσλ πξνο νξγάλσζίλ ηεο». πλεξγάζηεθε επίζεο κε κεγάιεο νξγαλψζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ43, κε κηθξφηεξεο νξγαλψζεηο θαη ζσκαηεία ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη κε
δηάθνξα ππνπξγεία ζηα νπνία παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ «πξνζύκσο θαη αθηινθεξδώο»44.
Οη ζεκαληηθέο ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο ππεξέηεζε ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηνπ έδσζαλ πξφζβαζε ζηελ εθάζηνηε πνιηηηθή
εμνπζία, αλ θαη αλήθε ηδενινγηθά ζην ρψξν ησλ Φηιειεχζεξσλ θαη εθθξαδφηαλ πνιηηηθά
απφ ην θφκκα ησλ Βεληδειηθψλ. Χζηφζν, δελ αζρνιήζεθε νπζηαζηηθά κε ηελ πνιηηηθή,
αιιά εθθξαδφηαλ πξννδεπηηθά κε έκκεζν ηξφπν κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο
πγηεηλήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα παξακείλεη ηζρπξφο παξάγνληαο ηεο εθπαίδεπζεο
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα εμειηρζεί επαγγεικαηηθά, παξά ηελ ελαιιαγή ησλ
θπβεξλήζεσλ, κέζα απφ ζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ρνιηθή Τγηεηλή (πξντζηάκελνο ηεο
ρνιηθήο Τγηεηλήο απφ ην 1911 κέρξη ην 1936, θαζεγεηήο ηεο Τγηεηλήο θαη ηεο
Παηδνινγίαο ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην 1936)45, κε
απνθνξχθσκα ηε ζέζε ηνπ ηαηξηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο ηελ πεξίνδν
ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Ι. Μεηαμά46.
Ο Λακπαδάξηνο αγσλίζηεθε αθνχξαζηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη
ηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο θνηλσλίαο ζηηο αξρέο ηεο πγηεηλήο. Πίζηεπε φηη γηα λα
αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα «ηεο βιαβεξάο επηδξάζεσο» ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ
ζρνιείνπ ζηνλ παηδηθφ νξγαληζκφ ζα έπξεπε λα αιιάμεη κνξθή ην ζρνιείν, λα
βειηησζνχλ νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο ηνπ δαζθάινπ, λα γίλεη κηα
νπζηαζηηθή θαη ζε βάζνο εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ ζα ιάκβαλε ζνβαξά ππφςε ηεο
«ηνπο λόκνπο ηεο βηνινγηθήο εμειίμεσο ηνπ νξγαληζκνύ» 47.
Η ίδπςζη ηος Ππόηςπος Ειδικού Σσολείος Αθηνών (Π.Ε.Σ.Α.)
Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, κε ηελ πγηεηλνινγηθή αλακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ καζεηή, νη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηα
42

Δ. Λακπαδάξηνο, Δληαύζηα Έθζεζηο πεξί ησλ πεπξαγκέλσλ ελ ηε Τπεξεζία ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο θαηά ην
ζρνιηθόλ έηνο 1930-1931, Αζήλα 1931, ζ. 53.
43
«Πεξίζαιςηο Δγγχο Αλαηνιήο. Ακεξηθαληθή Πεξίζαιςηο Δγγχο Αλαηνιήο, φξνη δηαγσληζκνχ πξνο
ζπγγξαθήλ βηβιίνπ ρνιηθήο Τγηεηλήο», Τγεία, έηνο Β΄ (1925) ηεχρνο 14, ζ. 298.
44
Δ. Λακπαδάξηνο, Δληαχζηα Έθζεζηο, ζ. 54.
45
Δ. Λακπαδάξηνο, Η πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ καζεηνχ.
46
«Ο θαζεγεηήο θ. Δ. Λακπαδάξηνο πξνο ην ζρνιηαηξηθφ ζψκα», ρνιηθή Τγηεηλή, έηνο Α΄ (1937) ηεχρνο
10, ζ. 6-7. «Σνπνζεηήζεηο θαη πξναγσγαί εηο νξγαληθάο ζέζεηο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ
Παηδείαο», εθεκ. Διεύζεξνλ Βήκα 14/08/1937.
47
Δ. Λακπαδάξηνο, Δμέιημηο θαη απνζηνιή ηεο Παηδνινγίαο.
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παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εληάζεθαλ ηαπηφρξνλα κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα
παξνρή ζε απηά θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. ηηο ζπδεηήζεηο απηέο
ζπκκεηείραλ θπξίσο γηαηξνί θαη παηδαγσγνί πνπ αζπάδνληαλ ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο
Τγηεηλήο, ηεο Παηδνινγίαο θαη ηεο Δπγνληθήο θαη αλήθαλ νη πεξηζζφηεξνη ζηνλ πνιηηηθφ
ρψξν ησλ Βεληδειηθψλ48.
Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν Λακπαδάξηνο ν νπνίνο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν
ελδηαθέξζεθε ελεξγά γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηνπο
«άξξσζηνπο» καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο πξνζκεηξνχζε θαη ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ή/θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο. Ο ίδηνο
ππνζηήξημε φηη ην δήηεκα ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ ήηαλ αξκνδηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ
γηαηξνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ εηδηθνχ πγηεηλνιφγνπ, ν νπνίνο αλ ππνβαιφηαλ «εηο εηδηθήλ
πξνπόλεζηλ» κπνξνχζε λα αλαιάβεη κε επηηπρία θαη ην δήηεκα «ησλ ζσκαηηθώο θαη
ςπρηθώο αλαπήξσλ θαη ειαηησκαηηθώλ καζεηώλ»49.
Μεηά ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο λα νξγαλσζνχλ εηδηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα
πνπ πξνβιέπνληαλ ζηα λνκνζρέδηα ηνπ 1913 θαη 1929, ν Λακπαδάξηνο50 αλαθέξζεθε γηα
πνιινζηή θνξά ζην δήηεκα ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ππνζηεξίδνληαο φηη γηα λα
ζπκπιεξσζεί ην πξφγξακκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ Έιιελα καζεηή, είλαη
αλάγθε «λα ηδξπζνύλ θαη παξ’ εκίλ εηδηθά ζρνιεία δηα ηνπο βξαδύλναο, ηπθινύο, θαη
θσθαιάινπο […] νύρ ήηηνλ έλα θαθόλ, ίζσο όρη ην κηθξόηεξνλ, ηεο παξ’ εκίλ
εθπαηδεύζεσο είλε θαη ε έιιεηςηο βνεζεηηθώλ ζρνιείσλ»51.
Σειηθά ην πξψην ζρνιείν γηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα
κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν (Α.Ν.) 453 ηεο 26/30 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1937 κε ηελ επσλπκία
«ρνιείνλ Αλσκάισλ θαη Καζπζηεξεκέλσλ Παίδσλ». Ο λεφηεξνο λφκνο, ν Α.Ν. 1049
ηεο 22/27 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 193852, κεηνλφκαζε ην ζρνιείν ζε «Πξφηππνλ Δηδηθφλ
ρνιείνλ Αζελψλ» (Π.Δ..Α.), θαζψο ν φξνο «ρνιείνλ Αλσκάισλ» θξίζεθε απφ ηελ
πξψηε δηεπζχληξηά ηνπ, ηε Ρφδα Ικβξηψηε, φηη ήηαλ απάλζξσπνο θαη αληηθνηλσληθφο53. Ο
Οξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ..Α., φπνπ εμεηδηθεχνληαλ φια ηα ζέκαηα πνπ ην
αθνξνχζαλ, δεκνζηεχηεθε αξρηθά ζην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα (Β.Γ) ηνπ 1937 θαη ζηε
ζπλέρεηα ζην Β.Γ. ηνπ 193954.
48

Κ. Υαξηηάθεο, «Κνηλσληθή Τγηεηλή», Διιελίο, έηνο Η΄ (1928) ηεχρνο 3, ζ. 63-65.
Απηφζη.
50
Δ. Λακπαδάξηνο, Δληαύζηα Έθζεζηο.
51
Δ. Λακπαδάξηνο, Δληαύζηα Έθζεζηο, ζ. 59-60.
52
Α.Ν. 1049/1938, Φ.Δ.Κ. 24/27 Ιαλνπαξίνπ 1938 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ
Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ 453/1937».
53
Ρφδα Ικβξηψηε, «Δηδηθά ρνιεία γηα Αλψκαια θαη Καζπζηεξεκέλα Παηδηά», Παηδαγσγηθή (1937) ηεχρνο
13, ζ. 180-183.
54
Β.Γ. 13 Ινπλίνπ 1937 (Φ.Δ.Κ. αξ. 228, 15 Ινπλίνπ 1937) «Πεξί εθηειέζεσο ηνπ ππ’ αξηζ. 453/1937
Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ ''πεξί ηδξχζεσο ζρνιείνπ αλσκάισλ θαη θαζπζηεξεκέλσλ παίδσλ''» θαη Β.Γ. 14
Απξηιίνπ 1939 (Φ.Δ.Κ. αξ. 170, 2 Μαΐνπ 1939) «Πεξί εθηειέζεσο ηνπ ππ’ αξηζ. 1049/1938 Α.Ν., Πεξί
ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Α.Ν. 453/1937». Γεκνζηεχηεθε επίζεο ην Β.Γ. 14 Απξηιίνπ 1939
(Φ.Δ.Κ. αξ. 169, 2 Μαΐνπ 1939) «Πεξί ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξνηχπνπ
Δηδηθνχ ρνιείνπ Αζελψλ» πνπ είρε έλα κφλν άξζξν θαη αθνξνχζε ηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ ζρνιείνπ.
49
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Με βάζε ηελ επηζηακέλε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ην Π.Δ..Α., αλ θαη ηζηνξηθά
έρεη θαηαγξαθεί σο πξνζσπηθφ επίηεπγκα ηεο Ικβξηψηε, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ,
εθηφο απφ ηνλ Μεηαμά θαη ηελ ίδηα, έρεη θαη ηξίην ζπκκέηνρν. Ο ζπκκέηνρνο απηφο είλαη
ν Λακπαδάξηνο, ν νπνίνο επεξεαζκέλνο απφ ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ ρνιείσλ ζηελ
Δπξψπε, κε ηελ αξζξνγξαθία ηνπ γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν (1916-1937), ππνζηήξημε
ηελ αλάγθε ίδξπζεο Δηδηθψλ ρνιείσλ ζηελ Διιάδα γηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε
θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ή/θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο55.
Γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Λακπαδάξηνπ λα ηδξχζεη Δηδηθφ ρνιείν ζηελ Διιάδα,
ππάξρεη ε καξηπξία ηεο ίδηαο ηεο Ικβξηψηε, ε νπνία αλαθέξεη: «κηα κηθξή πξνζπάζεηα επί
ηεο ππνπξγίαο ηνπ θ. Γ. Παπαλδξένπ γξήγνξα θαηαπνληίζηεθε θάησ από ηηο επείγνπζεο
αλάγθεο γηα ηα θαλνληθά ζρνιεία. Σα ζρέδηα ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο θ. Δκ. Λακπαδαξίνπ έκελαλ ζην ραξηί πάιη, γηα ιόγνπο
νηθνλνκηθνύο»56. Γηα ην ζέκα απηφ, ν ίδηνο ν Λακπαδάξηνο αλαθέξεη φηη ε ππεξεζία ηεο
ρνιηθήο Τγηεηλήο, ηεο νπνίαο ππήξμε πξντζηάκελνο, ζε ζπλεξγαζία κε παηδαγσγνχο είρε
εθπνλήζεη έλα ζρέδην γη’ απηφ57.
Η έθθξαζε ηεο Ικβξηψηε «έκελαλ ζην ραξηί πάιη», απνδεηθλχεη φηη ππήξμε θαη άιιε
πξνζπάζεηα ηνπ Λακπαδάξηνπ γηα ηελ ίδξπζε Δηδηθνχ ρνιείνπ πνπ δελ θαξπνθφξεζε
θαη πηζαλφλ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 1913, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν
Λακπαδάξηνο σο πξντζηάκελνο ηνπ γξαθείνπ ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο.
Η Ικβξηψηε γλσξίδεη ηνλ Λακπαδάξην απφ ην 1920, φηαλ ν Γιελφο ηελ έθεξε θνληά
ζηελ νκάδα ησλ πξννδεπηηθψλ παηδαγσγψλ θαη γηαηξψλ (Γεικνχδν, Λακπαδάξην,
Γνμηάδε, Υαξηηάθε)58, νη νπνίνη κέζα απφ ζεκαληηθέο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο
πξνζπαζνχζαλ λα πεηχρνπλ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο
ηνπ καζεηή59. Ήηαλ επίζεο ελήκεξε θαη γηα ηελ αξζξνγξαθία ηνπ Λακπαδάξηνπ.
Αληίζεηα ε ίδηα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
αξζξνγξαθία ηεο κέρξη ην 1937, δελ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Η κφλε πεξίνδνο πνπ αξζξνγξάθεζε γη’
απηήλ ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ δηνξίζηεθε δηεπζχληξηα ζην Π.Δ..Α. (1937-1940). Αθφκε
θαη κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη παξά ηελ πεηπρεκέλε εξγαζία ηεο ζην Π.Δ..Α.,
ε αξζξνγξαθία ηεο γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ειάρηζηε, ελψ ε πνιηηηθή
ελαζρφιεζή ηεο ππεξθάιπςε ηελ παηδαγσγηθή 60.
Τπνζέηνπκε επνκέλσο πσο ε πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ρνιείνπ δελ έγηλε ζηνλ
Μεηαμά απφ ηελ Ικβξηψηε, νχηε ήηαλ δηθή ηεο ε έκπλεπζε, φπσο ηζρπξίδεηαη ν
Καιαληδήο. Έλα ηέηνην ζρνιείν νξακαηίζηεθε ν Λακπαδάξηνο θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ ην
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Δ. Λακπαδάξηνο, Τπαίζξηα ρνιεία, Αζήλα 1923. Δ. Λακπαδάξηνο, Μαζήκαηα ζρνιηθήο πγηεηλήο.
Ρ. Ικβξηψηε, Δηδηθά ρνιεία, ζ. 180.
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Δ. Λακπαδάξηνο, Δληαύζηα Έθζεζηο.
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«Καηαζηαηηθφλ ηεο Διιεληθήο Παηδνινγηθήο Δηαηξίαο», Παηδνινγία έηνο Α΄(1920), ηεχρνο 5, ζ. 171175.
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Αλησλία Υαξίζε – νθία Ηιηάδνπ-Σάρνπ – Γ. Αλαζηαζίνπ, «Οη απαξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νχ αηψλα: Ο ξφινο ηεο Παηδνινγίαο θαη ηνπ
Λακπαδάξηνπ», Θέκαηα Ιζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 10 (2012), ζ. 759.
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ηηο 21/02/1947 θαη 28/02/1947.
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θαζεζηψο λα αμηνπνίεζε ηηο γλψζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο πνπ εθάξκνζε.
χκθσλα κε ηελ δηθή καο αλάγλσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ Π.Δ..Α., ν Μεηαμάο
πξνζπαζψληαο λα πξνβιεζεί σο ιατθφο εγέηεο, αμηνπνίεζε κεηξηνπαζείο επηζηήκνλεο
δηαθφξσλ πνιηηηθψλ ρψξσλ, σο πξνπέηαζκα δεκνθξαηηθφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα
απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη έξγα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Ο Λακπαδάξηνο, κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ θαζεγεηή ηεο Παηδνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελψλ έρνληαο πξφζβαζε
ζην θαζεζηψο, αληηιήθζεθε απφ πνιχ λσξίο ηηο πξνζέζεηο ηνπ Μεηαμά θαη έζηξεςε ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε ίδξπζε ελφο Δηδηθνχ ρνιείνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν ν Λακπαδάξηνο
ππνζηήξηδε ηελ ΔΛ.Δ.Π.Α.Π. (1937) ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξψηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ γηα
καζεηέο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο.
Ο Μεηαμάο, επεηδή δηέβιεςε ζηελ πξφηαζε ηνπ Λακπαδάξηνπ ηε δπλαηφηεηα λα
επηηειέζεη έλα ζεκαληηθφ έξγν θνηλσληθήο πξφλνηαο πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ επνρή, ηελ
απνδέρηεθε θαη αλέζεζε ηελ πξνεξγαζία θαη ηηο επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο πηζαλφλ ζηνλ
Λακπαδάξην, ν νπνίνο επεμεξγάζηεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (Α.Ν. 453/ 1937) γηα ηελ
ίδξπζε ηνπ ρνιείνπ.
Έηζη, ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ..Α. θαηαξηίζζεθε ήδε απφ ην 1937 θαηά
ην πξφηππν ησλ ζρνιείσλ ηεο Αγγιίαο θαη ηνπ Βειγίνπ, ηα νπνία είρε επηζθεθηεί θαη
ήηαλ θαηά ηε γλψκε ηνπ ζαπκάζηα νξγαλσκέλα 61.
Δπίζεο ν Λακπαδάξηνο δηέζεηε ηελ εκπεηξία, αθνχ είρε νξγαλψζεη ήδε ην πξψην
ππαίζξην ζρνιείν62. Σν ρνιείν ηδξχζεθε βηαζηηθά, αξρηθά κε έλα κφιηο άξζξν ζην λφκν
θαη κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, ελψ ε νξγάλσζε θαη νη
ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηα Β.Γ. 228/1937, 169/1939 θαη
170/1939 θαη κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ Α.Ν. 1049/1938. Απηφ πνιχ πηζαλφλ νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη ν Λακπαδάξηνο είρε ζπκκεηάζρεη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο
ηνπ 1913 θαη 1929 πνπ απέηπραλ θαη θαηερφηαλ απφ ηελ αγσλία λα ιεηηνπξγήζεη ην
ρνιείν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, έζησ θαη κε ειιείςεηο ζην λνκνζεηηθφ ηνπ πιαίζην.
Δπηπιένλ ζηνηρείν φηη ην ρνιείν ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Λακπαδάξηνπ, ήηαλ
θαη ν αξρηθφο ηίηινο πνπ ηνπ δφζεθε, πνπ ήηαλ θαζαξά ηαηξνθεληξηθφο, κε απνηέιεζκα
ζηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ λφκν ε Ικβξηψηε λα ηνλ αιιάμεη. Ο Καιαληδήο κάιηζηα αλαθέξεη
φηη ε Ικβξηψηε ζηελαρσξήζεθε γηα ην φλνκα, επεηδή δελ ξσηήζεθε θαη δελ ιήθζεθαλ
ππφςε νη απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ63.
Δθείλν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο είλαη φηη πξηλ αθφκε θαηαηεζεί ν Α.Ν.
1049/1938, πνπ πξνέβιεπε ηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην ζρνιείν ιεηηνχξγεζε
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Δ. Λακπαδάξηνο, Πξφηππνλ Παηδνινγηθφλ Κέληξνλ, ζ. 11.
Γέζπνηλα Καξαθαηζάλε – Βαζηιηθή Θενδψξνπ, «Σν θίλεκα ηεο ππαίζξηαο αγσγήο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο
ηνπ 20νχ αηψλα. Κνηλσληθή αληίιεςε θαη ηαηξηθν-παηδαγσγηθέο αλαδεηήζεηο», Θέκαηα Ιζηνξίαο ηεο
Δθπαίδεπζεο (2003) ηεχρνο 2, ζ. 55-78. Ο Λακπαδάξηνο παξαζέηεη ηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ
ζην βηβιίν ηνπ Τπαίζξηα ρνιεία αλαθέξνληαο φηη «εμεπνλήζε ππό επηηξνπήο απαξηηδνκέλεο ππό ησλ θ.θ. Γ.
Γιελνύ, Αι. Γεικνύδνπ θαη Δκκ. Λακπαδαξίνπ θαη’ αίηεζηλ ηνπ παηξησηηθνύ Ιδξύκαηνο (πξώελ Παηξησηηθνύ
πλδέζκνπ)». Δ. Λακπαδάξηνο, Τπαίζξηα ρνιεία, ζ. 221.
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Κ. Καιαληδήο, ηνλ αζηεξηζκό ηνπ Γεκήηξε Γιελνύ. Κώζηαο σηεξίνπ, Ρόδα Ικβξηώηε, Μηράιεο
Παπακαύξνο, Αζήλα 1985, ζ. 114.
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βηαζηηθά «Από 10εο Μαΐνπ κέρξη 20ήο Ινπλίνπ 1937»64 κε απνζπαζκέλε ζηε ζέζε ηεο
δηεπζχληξηαο ηελ Ικβξηψηε 65.
Ο Λακπαδάξηνο, πνπ επηζπκνχζε λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα ην Δηδηθφ ρνιείν, αλέιαβε
λα ζπληάμεη ηνπο λφκνπο θαη ηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπηπιένλ, γηα έλα ζρνιείν
επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο ήζειε ην Π.Δ..Α., επέιεμε γηα ηελ δηεχζπλζή ηνπ
έλαλ εθπαηδεπηηθφ έκπηζην θαη ζπλεξγάζηκν κε θνηλέο καδί ηνπ απφςεηο, πνιηηηθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο. Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο ήηαλ ε Ικβξηψηε, ηελ νπνία γλψξηδε απφ παιηά θαη
είρε εθηηκήζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο. Όπσο άιισζηε θαίλεηαη, ήηαλ θνηλφ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο. Έλαο
αθφκε ιφγνο πνπ ζηξάθεθε ζηελ Ικβξηψηε ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη είραλ πεξηνξηζηεί
πνιχ νη δπλαηφηεηεο επηινγήο ηνπ, θαζψο πνιιά ζηειέρε ηνπ πξννδεπηηθνχ ρψξνπ
εθηνπίζηεθαλ ή θπιαθίζηεθαλ66.
Η Ικβξηψηε απφ ηελ πιεπξά ηεο, πνπ απφ ην 1934 είρε αλαιάβεη ηε ζέζε ηεο
δηεπζχληξηαο ζην Γπκλάζην ηνπ Κηιθίο67, αληαπνθξίζεθε άκεζα ζηε πξφηαζε ηνπ
Λακπαδάξηνπ λα αλαιάβεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ. Η ηνπνζέηεζε απηή
εμππεξεηνχζε ηηο επηδηψμεηο ηεο πνπ αθνξνχζαλ ιφγνπο: α) πξνζσπηθνχο, αθνχ δελ
θηλδχλεπε λα απνιπζεί, φπσο ζπλέβαηλε κε άιινπο πξννδεπηηθνχο δηαλννχκελνπο πνπ
εθηνπίδνληαλ θαη δηψθνληαλ απφ ην θαζεζηψο, β) επαγγεικαηηθνχο, αθνχ κπνξνχζε λα
κείλεη θνληά ζην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε, δηεπζχλνληαο έλα ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο
πνπ απνηεινχζε λέν εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ ζηελ Διιάδα, γ) εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ζην
ζρνιείν κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Λακπαδάξηνπ κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ πξννδεπηηθέο
παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο, δ) πνιηηηθνχο, γηαηί
κέζα ζηελ απηαξρηθφηεηα ηνπ θαζίδνληνο θαζεζηψηνο, κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα
θαη δξάζε ηεο ζα εθθξαδφηαλ πνιηηηθά, δηεπζχλνληαο έλα ζρνιείν ζηεξηγκέλν ζηηο αξρέο
ηνπ «ιατθνχ ζρνιείνπ», ε) θνηλσληθνχο, αθνχ κέζα απφ ην ζρνιείν ζα εθάξκνδε ηελ
θνηλσληθή πξφλνηα, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο θαη πξνο φθεινο ησλ ιατθψλ ηάμεσλ.
Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία ε Ικβξηψηε
αληαπνθξίζεθε ζηελ πξφηαζε ηνπ Λακπαδάξηνπ ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη κέρξη ηφηε
αξθεηέο θνξέο πξηλ είρε απνδερηεί ή είρε δεηήζεη ηελ βνήζεηα θίισλ θαη ζπλεξγαηψλ γηα
λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα, φπσο ζηα «Μαξαζιεηαθά» θαη ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε
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Ρ. Ικβξηψηε, «Έθζεζηο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ Αζελψλ. Απφ 10εο Μαΐνπ κέρξη 20ήο
Ινπλίνπ 1937», ρνιηθή Τγηεηλή (1937) ηεχρνο 8, ζ. 22-38.
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Α.Ν. 1049/1938.
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Υξ. Σδήθαο, «Ο ηδενινγηθφο έιεγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην κεζνπφιεκν: Απφ ηε δεκνθξαηία ηνπ
Βεληδέινπ ζηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά», Η ειιεληθή παηδεία από ην 18 ν σο ηνλ 20ν αηώλα. Δξεπλεηηθέο
ζπληζηώζεο (Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ πκπνζίνπ), Φιψξηλα 2005, ζ. 239-256.
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Υξνλνπνχινπ, Παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξάζε ηεο Ρόδαο Ικβξηώηε, Αζήλα 2002 (δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή), ζ. 114.
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Γεξκαλία, ή γηα λα αλαδεηρζεί ζε ζέζεηο ζεκαληηθέο, φπσο ζηε δηνίθεζε ηνπ .Δ.Γ.Γ. θαη
ηνπ Δ.Ο.68.
Ο Λακπαδάξηνο βέβαηα θαη ε Ικβξηψηε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο πξνζπάζεζαλ
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδξπζε ελφο ζρνιείνπ. Ξεθίλεζαλ
έλα πείξακα ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ θαη ζηνπο δχν. Να εθαξκφζνπλ ζε έλα Δηδηθφ ρνιείν,
κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ην δηέθξηλαλ, ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηηο δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο ηεο Νέαο Αγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρνιηθή Τγηεηλή γηα πξψηε θνξά ζηελ
Διιάδα,ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα παξάζρνπλ θνηλσληθή πξφλνηα ζε έλα κέξνο
ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξαγκαηηθά ηελ είρε αλάγθε. Σν εγρείξεκά ηνπο απφθηεζε
κεγαιχηεξε αμία ζηα πιαίζηα ηνπ απηαξρηθνχ, εζληθηζηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Μεηαμά69.
Οη δχν Α.Ν. ηεο ίδξπζεο θαη ηα Β.Γ. επηθχξσζαλ επίζεκα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο,
νξίδνληαο ηνλ Λακπαδάξην αλαπιεξσηή πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ70 θαη
ππεχζπλν αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ καζεηψλ θαη 71 ηελ Ικβξηψηε δηεπζχληξηα. Ο
Λακπάδαξηνο θαλεξά ηθαλνπνηεκέλνο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Π.Δ..Α., δήισζε εκθαηηθά
φηη «ηα ζρέδηα θαη επραί ηεο ππεξεζίαο ρνιηθήο Τγηεηλήο πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ε
αληίιεςηο ησλ αηπρώλ ηνύησλ πιαζκάησλ ιακβάλεη ηελ αξκόδνπζαλ επηζηεκνληθήλ
θαηεύζπλζηλ» 72.
Σςμπεπάζμαηα
Η ίδξπζε ηνπ ρνιείνπ απφ ηνλ Ι. Μεηαμά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ην 1937 έσο ην
1940 νθείινληαλ ζηηο δηεξγαζίεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ζηνλ Λακπαδάξην πνπ
πξσηνζηάηεζε. Ο ίδηνο ν Μεηαμάο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην πξφβαιε
σο έξγν θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πξνπέηαζκα θηινιατθήο πνιηηηθήο 73.
Η ζπλεξγαζία ηνπ Λακπαδάξηνπ κε ηνλ Μεηαμά ζηελ ίδξπζε ηνπ Π.Δ..Α. δελ
εγείξεη εξσηεκαηηθά εμαηηίαο ησλ πξννδεπηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ πξψηνπ θαη ησλ
θαζηζηηθψλ ηνπ δεπηέξνπ. Αληίζεηα, πξνθχπηεη σο απηνλφεην απνηέιεζκα ηεο
επηζηεκνληθήο-επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ηνπ Λακπαδάξηνπ, ν νπνίνο απφ ην 1911
έσο ην ζάλαηφ ηνπ ην 1943, πξνέηαζζε αδηάιεηπηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα
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Ο Α.Ν. 1049/1938 πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απαξηηδφκελν απφ: α) έλαλ
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ζηελ πνιηηηθή θαη ζπλεξγαδφηαλ κε ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο εμνπζίεο ηεο ρψξαο κέζα απφ
ζεκαληηθέο ζέζεηο επζχλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ74.
Η ηδέα ηεο ίδξπζεο ηνπ Π.Δ..Α. θαη ε νξγάλσζή ηνπ αλήθεη ζηνλ Λακπαδάξην, ν
νπνίνο επί ζεηξά εηψλ ππνζηήξημε ηελ αλάγθε ίδξπζεο Δηδηθψλ ρνιείσλ ζηελ Διιάδα.
Η Ρφδα Ικβξηψηε αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Λακπαδάξηνπ. Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ην πξψην
ζρνιείν γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα πνπ απνηέιεζε πξφηππν γηα ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ.

74

Απηφζη.

Εμμανουήλ Λαμπαδάριοσ - Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών

Antonia Harissi
The Contribution of Emmanuel Lampadarios in the Foundation and Operation
of the «Model Special School of Athens»
Summary
The present study focuses on the establishment and operation of the «Model Special
School of Athens» (Π.Δ..Α) in the period from 1937 to 1940, which, although it was
established as an educational institution of social welfare, it signaled the very first effort
of the Greek state to introduce the public special education. Although until recently the
dominant view in the relevant literature contends that the Model Special School of
Athens was a personal achievement of Roza Imvrioti, the current paper provides strong
evidence that at least its conception, planning and establishment cannot be exclusively
attributed to her own efforts.
Vital seems to be the contribution of Dr. Emmanuel Lampadarios, who, under the
influence of the ideological movements of the social medicine, the French eugenics and
paedology, for a long time engaged in providing education and social welfare to sick
students, including students with intellectual disabilities and emotional and/or
behavioural disorders.
Doctor Lampadarios, almost during his entire life, affixed his professional identity
in the policy and constituted a strong contributor to the shaping of the educational policy
through the posts he retained within the field of School Hygiene and Medicine. During
the period of Metaxas’ dictatorship and after the failed institutional efforts of establishing
special education schools in Greece in 1913 and 1929, Lampadarios cooperated with
Metaxas and Roza Imvrioti for the establishment and operation of the Model Special
School of Athens.
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