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άββαηο 31 Μαΐοσ 2014
09:00

Γεληθή ζσλέιεσζε

09:30

Γηάιεηκκα

09:45 Α. Πασιοπούιοσ, «γςναῖκερ ἀνδπόφονοι», «γςναῖκερ κοινόν κτῆμα»,
«ἀνδπόγςνοι»: H εζλνγξαθία ηνπ θύινπ ησλ ιαώλ ηνπ βνξξά θαη ε
θνηλσληθνπνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο Αζήλαο ηνπ 5νπ αη. π.Υ.
10:00 Γ. Μηζίοσ, Αληηγόλε θαη αηνκηθή ζπλείδεζε.
10:15 Γ. Γεφργαθάθες, Σν θίλεκα ηνπ Βηηαιηαλνύ (513-515). Μηα πξόηαζε
εξκελείαο ησλ ζθνπώλ ηνπ επαλαζηάηε.
10:30 Γ. Σζηαπιές, Οη αγηνινγηθέο πεγέο ηεο Αβαξνζιαβηθήο πνιηνξθίαο ηεο
Κσλζηαλζηηλνύπνιεο ην 626.
10:45 π. Παληειεήκφλ Σζορκπαηδόγιοσ, Ζ δνγκαηηθή αιιεινγξαθία κεηαμύ
Γεξκαλνύ παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο (±650-730) θαη ηεθάλνπ
κεηξνπνιίηνπ νπλίθ (±685-735).
11:00 Γ. Χαρηδάλες, Απόπεηξα ζπλάληεζεο Αζσληηώλ εγνπκέλσλ κε ηνλ
απηνθξάηνξα Βαζίιεην Β΄ (976-1025). Οξηζκέλεο παξαηεξήζεηο.
11:15 σδήηεζε
ix

11:30 Γηάιεηκκα
Ζ. Βαιηάθος, Σν Γπλακεξόλ ηνπ Νηθνιάνπ Μπξεςνύ.
Γ. Βειέλες, Δπηγξαθηθέο καξηπξίεο γηα ηνπο Πεηξαιείθεο.
Α. Σάληζες, Ζ ρξνλνιόγεζε ηνπ λανύ ηεο Οδεγήηξηαο ζηνλ Μπζηξά.
Π. Αλδρούδες, Ο βπδαληηλόο δηθέθαινο αεηόο ζηελ Σξαπεδνύληα θαη ζηελ
ρεξζόλεζν ηεο Κξηκαίαο (14νο-15νο αη.).
12:45 Γ. Γραθούιες, Ζ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνπ 15νπ αη. θαηά ηνλ Cristoforo
Buondelmonti: ην ρεηξόγξαθν 71 ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο.
13:00 Ν. Σόκπρος, Ηεξά ιείςαλα ζηελ ππεξεζία ηεο πνιηηηθήο: ε πεξίπησζε ηεο
θάξαο ηνπ απνζηόινπ Αλδξέα.
11:45
12:00
12:15
12:30

13:15 σδήηεζε

άββαηο Απόγεσκα
17:00 Θ. Εακπάθε, Σν θνξνινγηθό δηάηαγκα ηνπ ραιίθε ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz
(β. 717-720 κ.Υ.).
17:15 Ζ. Γηαλλάθες, Παξαηεξήζεηο ζην ηζηνξηθό έξγν ηνπ al-Muṭahhar ibn Ṭāhir
al-Maqdisī.
17:30 Έ. επεληδή, Γηάδνζε ησλ αξραηνειιεληθώλ ζπγγξακκάησλ θαη γλώζε ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο θαηά ηνλ Μεζαίσλα ζηε Γύζε.
17:45 Β. Νέδος, Ζ πξνέιεπζε ηεο εκπνξηθήο δηαηηεζίαο ζηηο εκπνξνπαλεγύξεηο ηεο
Κακπαλίαο: θξαηηθή ή «ηδησηηθή»; Έλα ηζηνξηνγξαθηθό δίιεκκα.
18:00 Μ. Γεκεηρηάδες, Θέαηξν θαη θνηλσλία ζηε Μεζαησληθή Γύζε: Ζ πνιηηηθή
εξγαιεηνπνίεζε ηoπ ζεάηξνπ από ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο (13 νο-15νο αη.).

18:15 . Μασροκαηίδες, Ζ ζπκβνιή ηνπ εκπνξίνπ έξγσλ ηέρλεο ησλ θιακαλδηθώλ
πόιεσλ ζηελ αλαδόκεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ Κάησ Υσξώλ ηνλ 15 ν αηώλα:
πνιηηηθή παξέκβαζε θαη ν ζεζκόο ησλ pand.
18:30 σδήηεζε
18:45 Γηάιεηκκα
19:00 π. Β. Μήιηος, Κξήλεο, ζπληξηβάληα θαη ινπηξά ζηα παιαηά Γηαλληηζά. Νέα
δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα ύδξεπζεο ηεο νζσκαληθήο
πόιεο.
19:15 Δ. Παλέιε, Παξαηεξήζεηο ζε κεηαβπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο κε
εηθνλνγξαθηθέο ηδηαηηεξόηεηεο από ηνλ λαό ηεο Κνίκεζεο Θενηόθνπ ζηελ
Πνξηαξηά Πειίνπ (1581).
19:30 Ν. Σρούπθοσ, Ο λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζηελ Αζηξίηζα
Καξδίηζαο (1740).
x

19:45 Α. Μήιηοσ, Ζ επηδξνκή ηνπ Francesco Morosini ζηνλ Βόιν (1655).
20:00 π. Καρύδες, Σν δήηεκα ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο ζηνλ
βελεηνθξαηνύκελν ηόλην ρώξν. Μηα έξεπλα ζε εμέιημε.
20:15 Π. Σδηβάρα, Σν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ Δπζηξαηίνπ «ηνῦ ἐθ Βπζθνπθίνπ ηῆο ἐλ
Ἠπείξῳ Κνισλίαο»: ζπκβνιή ζηε ινγηνζύλε ηνπ 18νπ αηώλα.
20:30 σδήηεζε

Κσρηαθή 1 Ηοσλίοσ 2014
09:00 M. Miotto, Από ηελ αζ-αθξά ζην Μεζνιόγγη. Ζ εμέιημε ηνπ ζηξαηνύ ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη από ηα νζσκαληθά πξόηππα ζηνλ εθζπγρξνληζκέλν ηαθηηθό
ζηξαηό (1812-1826).
09:15 Δ. Ποσιηάζες, Ζ ζηαδηαθή έληαμε ηνπ παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄ ζην
«εζληθό πάλζενλ».
09:30 Χ. Ραχηζίλες, Ο θαπεηάλ Φνύθαο ζηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα.
09:45 Θ. Κσρηαθίδες, Ο ξόινο ηνπ Βαηηθαλνύ ζηηο δηπισκαηηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ
ηύρε ηεο Αγίαο νθίαο Κσλζηαληηλνππόιεσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
10:00 Κ. Χαηδόποσιος – Α. Αρκελάθες, Οη αλαρσξήζεηο ησλ Αξκελίσλ από ηελ
Διιάδα ζηελ νβηεηηθή Αξκελία ην 1924 θαη ην 1925..
10:15 Α. Σδηερηδής, Ζ έθηαθηε ζύγθιεζε Δλδεκνύζεο πλόδνπ από ηνλ
Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε Βαζίιεην Γ΄ ζύκθσλα κε επηζηνιή ηνπ Λανδηθείαο
Γσξνζένπ πξνο ηνλ Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο Γελλάδην (8 Απγνύζηνπ
1928).
10:30 σδήηεζε
10:45 Γηάιεηκκα
11:00 Α. Κιάυες, ηε δίλε ηεο δηεζλνύο θξίζεο: νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ηελ
πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο θαη ε πκπιεξσκαηηθή πλζήθε ηεο 27εο
Απξηιίνπ 1938
11:15 Α. Αζαλαζηάδες, Ζ έλλνηα ηνπ «bošnjaštvo» ζηελ δηακόξθσζε ηεο εζληθήο
ζπλείδεζεο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο.
11:30 Α. Μοσδαθίηε, Όςεηο ηεο ηδενινγηθήο θαη πνιηηηθήο ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο ζηα
Βαιθάληα. Ο Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο ζηελ εζληθή αθήγεζε ησλ Βόζλησλ
Μνπζνπικάλσλ.
11:45 Α. Ορθαλού, Βηβιηνζήθεο ζην Πξηγθηπάην ηεο άκνπ (1834-1912). Μία
ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο εμέιημήο ηνπο.

xi

12:00 Ηφ. Μποσλόβας – Δ. Βατάρογιοσ, Απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
θαηαζηεκάησλ γηα ηνλ ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα.
12:15 σδήηεζε
12:30 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.

xii

Εισηγήσεις

Διονσζία Μιζίοσ
«Ανηιγόνη» και αηομική ζσνείδηζη. Το πρόησπο ηης Ανηιγόνης

Αθνξκή γηα ηε κειέηε απηή απνηέιεζαλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ Γάιινπ ηζηνξηθνχ
Paul Veyne γηα ηε «ιαηξεία, επζέβεηα θαη εζηθή ζηνλ ειιελνξσκατθό παγαληζκό» θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ «Αληηγφλε» ηνπ νθνθιή ζην ζρεηηθά πξφζθαην βηβιίν ηνπ «Ζ
Διιελνξσκατθή απηνθξαηνξία»1. Οη αξραίεο ειιεληθέο ηξαγσδίεο απνηεινχλ πξντφληα
ηεο επνρήο ηνπο, έρνπλ φκσο κία δηαρξνληθή ζεκαζία, γηαηί παξνπζηάδνπλ «ζπιινγηζκνύο
γηα ηνλ άλζξσπν»2, νη νπνίνη, φπσο θαη νη πξσηαγσληζηέο ηνπο, κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ
κέζα ζην πιαίζην ηεο επνρήο ησλ εθάζηνηε ζθελνζεηψλ, ζεαηψλ ή θαη αλαγλσζηψλ ηνπο.
«Αιιά δελ είλαη απηή αθξηβώο ε έλλνηα θαη ε δύλακε νξηζκέλσλ κύζσλ, λα καο
παξαζύξνπλ κέζα ζη‟ απιάθη ηνπο, λα καο ππνρξεώλνπλε κάιηζηα λα ηνπο αθνινπζνύκε
έμσ από ηελ επνρή ηνπο θαη κέζα ζηε δηθή καο;» αλαξσηηέηαη ν Jacques Lacarriere3. Ο
ηζηνξηθφο φκσο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηελ εξκελεία πνπ ηνχ επηηξέπεη ην ηζηνξηθφ
πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Ο Paul Veyne επαλαιακβάλεη ηελ
θιαζηθή4 εξκελεία γηα ηελ «Αληηγφλε», φηη ν νθνθιήο, αξρίδνληαο απφ ηε ζχγθξνπζε
ησλ ηεξψλ άγξαθσλ λφκσλ5 κε ηνπο αλζξψπηλνπο, θαηαιήγεη λα καο δψζεη ην
κεγαιχηεξν έξγν γηα ην «θαζήθνλ λα ελεξγεί θαλείο θαηά ζπλείδεζε απέλαληη ζηηο
απνθάζεηο ελόο ηπξάλλνπ»6. Θεσξψ φηη ε εξκελεία απηή είλαη αλαρξνληζηηθή7. ίγνπξα ε
1

P. Veyne, Η Διιελνξσκατθή απηνθξαηνξία, κηθξ. Δηξήλε Μεηνχζε, Αζήλα 2013, ζ. 500-644 θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ «Αληηγφλε» ζ. 565-566.
2
Jacqueline de Romilly, Αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, κηθξ. Δι. Γακηαλνχ-Υαξαιακπνπνχινπ, Αζήλα 1990,
ζ. 9.
3
J. Lacarriere, Σν ειιεληθό θαινθαίξη: κηα θαζεκεξηλή Διιάδα 4000 εηώλ, Αζήλα 2002, ζ. 196. Θα ήζεια
λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Απφζηνιν Σδειέηε, βηβιηνζεθάξην ζηε βηβιηνζήθε ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ,
γηαηί κνχ ζχζηεζε ην πνιχηηκν απηφ κηθξφ βηβιίν αιιά θαη γεληθά γηα ηελ γελλαηφδσξε βνήζεηά ηνπ. Σν
1942 ν Εαλ Αλνχηγ θαη ην 1945 ν Μπέξηνιη Μπξερη έθαλαλ ηελ Αληηγφλε ζχκβνιν ηεο αληίζηαζεο θαηά
ησλ λαδί, ελψ ην 1951 ν Άξεο Αιεμάλδξνπ δηπιαζηάδνληαο ηελ Αληηγφλε, ηνπνζεηψληαο ηελ ζηελ πξψηε
πξάμε ζηελ Καηνρή θαη ζηε δεχηεξε ζηνλ Δκθχιην, ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο εξσηθήο ζπζίαο ζε αληηεξσηθνχο
θαηξνχο. Σν 2014 παίρηεθε ε φπεξα «Θεβαίνη» ηνπ Βξεηαλνχ ζπλζέηε Σδνχιηαλ Άληεξζνλ, βαζηζκέλε ζηνλ
ζεβατθφ θχθιν-ηξηινγία ηνπ νθνθιή («Οηδίπνπο ηχξαλλνο», «Οηδίπνπο επί Κνισλψ», «Αληηγφλε»). Βι. θαη
H. Hunger, Lexikon der griechischen und romischen Mythologie mit Hinweisen auf das Fortwirkenantiker
Stoffe und Motive in der bildenden Kunst, Literatur und Musik des Abendlandes bis zur Gegenwart, Wien
1959, ζ. 41-42.
4
Πξφθεηηαη γηα ηελ εξκελεία ζηελ νπνία καο έρεη παξαζχξεη ν Μ. P. Nilsson, Geschichte der griechischen
Religion, η. 1, Μφλαρν 1967, ζ. 756-757.
5
Γηα ηνπο άγξαθνπο λφκνπο νη νπνίνη «δελ εθαξκόδνληαη από ηνπο δηθαζηέο ζε θακηά πεξίπησζε» βι. J. de
Romilly, Ο λόκνο ζηελ ειιεληθή ζθέςε από ηηο απαξρέο ζηνλ Αξηζηνηέιε, κηθξ. Μπάκπε Αζαλαζίνπ, Αζήλα
1995, ζ. 36 θ.εμ.
6
P. Veyne, Η Διιελνξσκατθή απηνθξαηνξία, ζ. 565-566.
7
J. Lacarriere, Σν ειιεληθό θαινθαίξη, ζ. 196: «Η Αληηγόλε αλήθεη ζ‟ απηά ηα ηδηαίηεξα, ηα κνλαρηθά
πιάζκαηα πνπ ιακπξύλεη έλαο ππνδεηγκαηηθόο ζάλαηνο, αιιά πνπ αλακθίβνια δελ ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ
ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Θεβώλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο».
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Αληηγφλε ελεξγεί ζχκθσλα κε απηφ πνπ ηήο ππαγνξεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, ε αγάπε
ηεο γηα ηνλ λεθξφ αδειθφ ηεο, ηνλ Πνιπλείθε, πνπ ν Κξέσλ έρεη δηαηάμεη λα κείλεη
άηαθνο. Ζ έλζηαζή κνπ φκσο γηα ηελ παξαπάλσ εξκελεία είλαη φηη γηα ηνλ νθνθιή θαη
ηνπο ζεαηέο ηνπ ε Αληηγφλε δελ ήηαλ θαη δελ έπξεπε λα είλαη έλα ζεηηθφ αιιά έλα
αξλεηηθφ πξφηππν, ην νπνίν νη πνιίηεο έπξεπε λα απνθεχγνπλ, γηα λα κε δηαζαιεχεηαη ε
ηάμε ηεο πφιεο. Οη Αξραίνη δελ γλψξηδαλ ηελ ειεπζεξία νχηε ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή
νχηε ζηελ εθπαίδεπζε νχηε ζηε ζξεζθεία. Ζ αηνκηθή ειεπζεξία ηνχο ήηαλ άγλσζηε θαη
δελ πίζηεπαλ φηη κπνξνχζε λα ππάξμεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη
ζηνπο ζενχο ηεο8. Ζ πφιε-θξάηνο αζθνχζε ηελ απφιπηε επηβνιή ηεο πάλσ ζηνπο πνιίηεο
ηεο. «Σν θπξίαξρν θξάηνο, απηή ήηαλ ε έλλνηα πνπ άθεζαλ σο θνηλή θιεξνλνκηά νη
αλαξίζκεηεο θαη αζήκαληεο πόιεηο»9. Γη’ απηφ θαη ν Κξέσλ πνπ εθπξνζσπεί ηνλ ζθιεξφ,
ηνλ απφιπην λφκν ηνπ θξάηνπο, αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα σο ηχξαλλνο, σο
ραξαθηεξηζηηθή κάιηζηα πεξίπησζε ηπξάλλνπ. Γελ ήηαλ φκσο απηή θαη ε θπξίαξρε
άπνςε ηεο επνρήο ηνπ νθνθιή, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν δελ είρε δηθαηψκαηα, αιιά
έπξεπε λα ππαθνχεη ζην ζχλνιν, ζηελ πφιε.
Καη πξψηα-πξψηα ν Κξέσλ δελ είλαη ηχξαλλνο, είλαη ν λφκηκνο «βαζηιεύο ηεο
ρώξαο»10. ε κηα επνρή πνπ ε δηαδνρή ζηελ εμνπζία είλαη θιεξνλνκηθή, ν Κξέσλ σο
αδειθφο ηεο Ηνθάζηεο, σο κέινο ηεο δπλαζηείαο ησλ Λαβδαθηδψλ, κεηά ην ζάλαην ηνπ
Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε δηθαηνχηαη λφκηκα ην ζξφλν11. Καη ν ρνξφο πνπ ηνλ απνηειεί
ην ζπκβνχιην ησλ γεξφλησλ επγελψλ, νη πξφθξηηνη ηεο Θήβαο, ηνχ αλαγλσξίδεη ην
δηθαίσκά ηνπ ζηελ εμνπζία θαη επηθξνηεί ηα φζα ιέεη: «έρεηο ην δηθαίσκα λα

8

Βι. N. D. Fustel de Coulanges, Η αξραία πόιε, κηθξ. Λίλα ηακαηηάδε, εηζαγσγή Μ. Β. αθειιαξίνπ,
Αζήλα 1991, ζ. 345 θ.εμ.
9
R. K. Sinclair, Γεκνθξαηία θαη ζπκκεηνρή ζηελ αξραία Αζήλα, κηθξ. Δ. Σακβάθε, Αζήλα 1997, ζ. 7.
10
«Αληηγφλε» ζη. 155. Ο φξνο «ηχξαλλνο» πνπ ζπλαληνχκε ζηνπο πνηεηέο, είλαη ζπλψλπκνο ηνπ
«βαζηιεχο» βι. A. Andrews, Η ηπξαλλία ζηελ αξραία Διιάδα, κηθξ. Μαίξε Κάζνπ, Αζήλα 1992. Ζ χβξηο ηνπ
Κξένληα δελ είλαη ε απαγφξεπζε ηεο ηαθήο ηνπ Πνιπλείθε, αιιά ε ηζρπξνγλσκνζχλε θαη αθξνζχλε ηνπ α)
γηαηί αζέβεζε ζηνλ Γία (ζη. 1040-1041) θαη πξφζβαιε ηνλ κάληε Σεηξεζία (ζη. 1054) (πξβι. θαη
«Φνίληζζαη» Δπξηπίδε ζη. 911 θ.εμ., φπνπ ν Κξέσλ αξλείηαη λα ζπζηάζεη γηα ράξε ηεο Θήβαο ην γην ηνπ
Μελνηθέα) θαη β) γηαηί αξλήζεθε ζηνπο ληθεκέλνπο Αξγείνπο ηελ άδεηα λα ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ή λα
ηνπο πάξνπλ καδί ηνπο, ζέκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε δχν ηξαγσδίεο, ζηνπο «Δπηά επί Θήβαο» ηνπ Αηζρχινπ
θαη ηηο «Ηθέηηδεο» ηνπ Δπξηπίδε. Βι. Σ. Κφληνο, Σν αξραίν αζελατθό ζέαηξν πξνκαρώλαο ηεο αζελατθήο
δεκνθξαηίαο, Αζήλα 1981, ζ. 25-26 γηα κηα εξκελεία ηεο «Αληηγφλεο» πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίζεζε
αλάκεζα ζηελ νιηγαξρηθή Θήβα θαη ηε δεκνθξαηία, ηελ αλζξσπηά θαη ηε κεγαινζχλε ηεο Αζήλαο. Δπηπιένλ
ππάξρεη θαη ε θαηάξα ηνπ Οηδίπνδα, ν νπνίνο θαηαξηέηαη ηνλ Κξένληα, ν ζεφο Ήιηνο λα ηνπ δψζεη παξφκνηα
κε ηε δηθή ηνπ παλάζιηα δσή (νθνθιήο, «Οηδίπνπο επί Κνισλψ» ζη. 868 θ.εμ.). Σέινο ε «θιεξνλνκηθή
αξά» δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα έκκεζα κέιε ηεο δπλαζηείαο ησλ Λαβδαθηδψλ αιιά θαη ζε φζνπο
ζπκπεζεξεχνπλ καδί ηνπο βι. Η. Θ. Καθξηδήο, Διιεληθή Μπζνινγία, η. 1 Δηζαγσγή ζην κύζν, Αζήλα 1986, ζ.
94.
11
«Αληηγφλε» ζη. 165-174 (κηθξ. Θ. Γ. Μαπξφπνπινο), Κξέσλ: «Ξέξσ θαιά όηη „ζεηο πάληνηε ζεβόζαζηαλ
ηε βαζηιηθή εμνπζία ηνπ Λάηνπ, έπεηηα ηνπ Οηδίπνδα, όηαλ εθείλνο ζσζηά ηελ πόιε νδεγνύζε θη όηαλ ράζεθε,
όηη κέλαηε κε ζηαζεξά θξνλήκαηα απέλαληη ζηα παηδηά πνπ εθείλνο έθακε. Αθνύ ινηπόλ εθείλα από θνηλή
ζαλάηνπ κνίξα κέζα ζε κηα κέξα ράζεθαλ ρηππώληαο θαη ρηππεκέλνη κε ην ίδην κηαξό ρέξη, εγώ βέβαηα όιε ηελ
εμνπζία θαη ην ζξόλν θξαηώ εμαηηίαο ηεο ζηελήο ζπγγέλεηάο κνπ κε απηνύο πνπ ράζεθαλ».

«Αντιγόνη» και ατομική συνείδηση

ρξεζηκνπνηείο θάζε λόκν θαη γηα όζνπο πέζαλαλ θαη γηα όζνπο δνύκε» (ζη. 213-214),
«λνκίδνπκε πσο όζα ιεο, κε ζύλεζε ηα ιεο» (ζη. 681-682).
Οχηε ν λφκνο γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ηαθήο ηνπ Πνιπλείθε ήηαλ έλαο θαηλνχξηνο,
ηπξαλληθφο λφκνο ηνπ Κξένληα12. Αληίζεηα πξφθεηηαη γηα έλαλ λφκν πνπ ηνλ ζπλαληνχκε
ήδε ζηνλ Όκεξν13, ζε άιιεο ηξαγσδίεο14 θαη ζε φιε ηελ ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα15.
ην αξραίν ειιεληθφ θαη ξσκατθφ δίθαην ε επηβνιή ηεο πνηλήο πξνθαινχζε κία ζεηξά
απφ εζηθέο κεηψζεηο. Μία απφ ηηο κεηψζεηο απηέο ήηαλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο ηαθήο16. «Η
επηβνιή ηεο απαγνξεύζεσο ηεο ηαθήο ήηαλ όρη πξντόλ εθαξκνγήο λνκηθώλ αμησκάησλ θαη
θξηηεξίσλ επηκεηξήζεσο ηεο πνηλήο θαη ηζνζηαζκίζεώο ηεο πξνο ηε βαξύηεηα ηνπ
εγθιήκαηνο, αιιά απνηέιεζκα πνιηηηθώλ ζέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπηκνηήησλ»17.
Μφλν ε επηξξνή ηεο θηιαλζξσπίαο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζα ζέζεη ηηο πεξηπηψζεηο
απαγφξεπζεο ηεο ηαθήο έμσ απφ ην δηθαητθφ ζχζηεκα 18.
Απηφ πνπ δηακφξθσλε ζηνλ αξραίν άλζξσπν ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ, δελ ήηαλ ην
ζπλαίζζεκα ηνπ δηθαίνπ, ε ζπλείδεζε19, ε επηζπκία γηα ζχλδεζε ηεο εζηθήο, ηεο
12

ηνπο «Δπηά επί Θήβαο» ηνπ Αηζρχινπ, ε απφθαζε λα ζάςνπλ ηηκεηηθά ηνλ Δηενθιή σο πξφκαρν ηεο
πφιεο θαη λα πεηάμνπλ άηαθν έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο ην πηψκα ηνπ Πνιπλείθε, επεηδή νδήγεζε μέλν
ζηξαηφ θαηά ηεο πφιεο, απνδίδεηαη ζηνπο πξφθξηηνπο ηεο Θήβαο, νη νπνίνη θαη αλέιαβαλ ηελ εμνπζία κεηά
ην ζάλαην ηνπ Δηενθιή (ζη. 1006). ηηο «Φνίληζζεο» ηνπ Δπξηπίδε ζη. 775-778, 1629-1634, 1646 ε απφθαζε
είλαη ηνπ Δηενθιή.
13
Ηιηάδα Α. 3-5 (κηθξ. Ν. Καδαληδάθε – Η. Θ.Καθξηδή): «Καη πιήζνο αληξεησκέλεο έζηεηιε ςπρέο ζηνλ Άδε
θάησ παιηθαξηώλ, ζηνπο ζθύινπο ξίρλνληαο λα θάλε ηα θνξκηά ηνπο, θαη ζηα όξληα νινύζε-έηζη ην ζέιεζε λα
γίλεη ηόηε ν Γίαο». Βι. Η. Θ. Καθξηδήο, Διιεληθή Μπζνινγία, η. 4 Ηξαθιήο-Παλειιήληεο εθζηξαηείεο, Αζήλα
1986, ζ. 227: «Από ηηο νκεξηθέο πεξηγξαθέο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην λ‟ αθήλνπλ εθηεζεηκέλα ηα πηώκαηα ησλ
αληηπάισλ ήηαλ θαηλόκελν ζπλεζηζκέλν ζηα εξσηθά ρξόληα».
14
ηελ «Δθάβε» ηνπ Δπξηπίδε ν βαζηιηάο ηεο Θξάθεο, Πνιπκήζηνξαο, έξημε ηνλ γην ηεο Δθάβεο,
Πνιχδσξν, ζηε ζάιαζζα άθιαπην θαη άηαθν, ελψ ζηνπο «Ζξαθιείδεο» ε Αιθκήλε δηαηάδεη ηνπο δνχινπο
ηεο λα ζθνηψζνπλ ηνλ Δπξπζζέα θαη λα δψζνπλ ην πηψκα ηνπ ζηα ζθπιηά. ηελ «Ζιέθηξα» ηνπ Δπξηπίδε
(ζη. 323-329) ν Αγακέκλνλαο ζάθηεθε, αιιά νηάθνο ηνπ ήηαλ «ηχκβνο εηηκαζκέλνο» πνπ δελ έιαβε ηηο
ζπλήζεηο πξνζθνξέο θαη φηαλ κεζνχζε ν Αίγηζζνο ρνξνπεδνχζε πάλσ ηνπ θαη ηνλ πεηξνβνινχζε.
15
Π.ρ. ν Θεκηζηνθιήο πέζαλε ζηε κηθξαζηαηηθή Μαγλεζία ηεο νπνίαο ήηαλ ζαηξάπεο, φπνπ θαη ζάθηεθε.
Σα νζηά ηνπ φκσο, φπσο ιέλε νη ζπγγελείο ηνπ, κεηαθέξζεθαλ ζχκθσλα κε δηαηαγή ηνπ ζηελ Αηηηθή, φπνπ
ζάθηεθαλ ελ αγλνία ησλ Αζελαίσλ. Κη απηφ γηαηί ε ηαθή ησλ νζηψλ ηνπ απαγνξεπφηαλ, ζχκθσλα κε ην
λφκν, ιφγσ ηνπ φηη είρε γίλεη θπγάο, επεηδή είρε θαηεγνξεζεί γηα πξνδνζία. Βι. Θνπθπδίδεο Α 138. Πβι. Ν.
Δ. Δκκαλνπειίδεο, Σν δίθαην ηεο ηαθήο ζην Βπδάληην, Αζήλα 1989, ζ. 90 θ.εμ., φπνπ θαη ε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία.
16
π. Σξστάλνο, Έγθιεκα θαη ηηκσξία ζην Βπδάληην, Αζήλα 1997, ζ. 47. Ζ Καιιηφπε Αιθ. Μπνπξδάξα,
Σν δίθαην ζηα αγηνινγηθά θείκελα, Αζήλα 1987, [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte-Athener
Reihe, 2], ζ. 125 θ.εμ. θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο, εθηφο απφ ηελ πνηλή ηνπ
ζαλάηνπ, πξνβιεπφηαλ ζπρλά θαη ε απαγφξεπζε ηεο ηαθήο.
17
Ν. Δ. Δκκαλνπειίδεο, Σν δίθαην ηεο ηαθήο ζην Βπδάληην, ζ. 100.
18
Βι. Ν. Δ. Δκκαλνπειίδεο, ό.π., ζ. 93 θαη 105.
19
Γηα ηνλ φξν «ζπλείδεζηο», ηα ζπλψλπκά ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία θαη
ζθέςε βι. Β. Γ. Σζάθσλαο, Η πεξί ζπλεηδήζεσο δηδαζθαιία ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ: ζπκβνιή εηο ηελ
θαηαλόεζηλ ηεο αλζξσπνινγίαο ηνπ Απ. Παύινπ, Αζήλα 1968. Ο φξνο «ζπλείδεζηο» είλαη άγλσζηνο ζηελ
αξραηφηεηα πξηλ ηνπο ζηστθνχο, ψζηε κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε εζηθή ζπλείδεζε είλαη πξντφλ
θαηνπηλψλ εμειίμεσλ. Τπάξρνπλ φκσο δηάθνξεο γλψκεο γηα ην αλ ε ζπλείδεζηο πθίζηαηαη σο αμηνινγηθή
αξρή ζηελ αξραηφηεηα. Βι. Σ. Φάιθνο, Σν πξόβιεκα ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο ζηελ αξραηόηεηα, Θεζζαινλίθε
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αιήζεηαο θαη ηνπ δηθαίνπ αιιά ην δίθαην θαη ε εζηθή ηαπηίδνληαλ κε ην λφκν θαη θαη’
επέθηαζε κε ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο. Ζ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηε
ρξήζε νξηζκέλεο ηεξνηειεζηίαο20.
Αιιά νχηε θαη ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε ζηελ Αληηγφλε δελ ήηαλ έμσ απφ ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο. Ζ Αληηγφλε κε ηελ πξάμε ηεο δελ αλαιακβάλεη κφλν ηελ
ππεξάζπηζε ηνπ αδειθνχ ηεο, αιιά θαη ηελ ππεξάζπηζε ελφο πξνδφηε ηεο παηξίδαο ηεο.
Απφ ηε ξσκατθή κάιηζηα κπζνινγία έρνπκε έλα εληππσζηαθφ παξάιιειν: νη Οξάηηνη,
ηξεηο Ρσκαίνη ηξίδπκνη αδειθνί, έδσζαλ φξθν λα πάλε θαη λα πνιεκήζνπλ ηξία άιια
ηξίδπκα αδέιθηα, ηνπο Κνπξηάηηνπο, νη νπνίνη ήξζαλ απφ ηελ αληίπαιε πφιε, ηελ Άικπα
Λφλγθα. Μφλν έλαο απφ ηνπο Οξάηηνπο γιίησζε πνπ, φηαλ επέζηξεςε ζηε Ρψκε, βξήθε
ηελ αδειθή ηνπ λα ζξελεί φρη ηα δπν ηεο αδέιθηα, αιιά ηνλ έλα απφ ηνπο αληηπάινπο
Κνπξηάηηνπο, γηα ηνλ νπνίν έηξεθε ηξπθεξά αηζζήκαηα. Ο Οξάηηνο ζθφησζε ηελ αδειθή
ηνπ επί ηφπνπ. Κη φηαλ δηθάζηεθε γηα ην θφλν, αζσψζεθε κε ην ζθεπηηθφ, φηη ήηαλ
ινγηθφ λα ηε ζθνηψζεη, εθ’ φζνλ ήηαλ ηφζν κε Ρσκαία, ψζηε λα ζξελεί γηα έλαλ απφ
ηνπο ερζξνχο ηεο Ρψκεο21.
Ζ «Αληηγφλε» απνηειεί ην ηξίην κέξνο ηεο ζεβατθήο ηξηινγίαο ηνπ νθνθιή22. Ο
κχζνο ηεο δπλαζηείαο ησλ Λαβδαθηδψλ, ηνπ Οηδίπνδα, είλαη πνιχ αγαπεηφο θαη ζηνπο
ηξεηο ηξαγηθνχο23, γηαηί είλαη έλαο κχζνο πνπ εληζρχεη ηελ πίζηε ησλ αλζξψπσλ ζηνπο
ρξεζκνχο, ζηε κνίξα, ζηελ «αδπλακία ησλ αλζξώπσλ πνπ κάηαηα πξνζπαζνύλ λα
ελαληησζνύλ ζηε ζετθή βνύιεζε θαη ε πξνζπάζεηα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπο»24, γεληθά ηελ
πίζηε ζηνπο ζενχο, ζε κηα επνρή κάιηζηα πνπ είρε αξρίζεη ήδε ε ακθηζβήηεζε γχξσ απφ
1983 θαη Α. Αξβαληηάθεο, Σν πξόβιεκα ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο ζηελ αξραία Διιάδα, Θεζζαινλίθε 1983,
φπνπ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Βι. θαη Ν. Σακπάθεο, Από ηελ πνίεζε ζηε ινγηθή. Πξνο κία ζεσξία ηεο
ζπλείδεζεο, Αζήλα 1998, ζ. 140, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ην «παξαγσγηθό εξώηεκα δελ είλαη ην “ηη είλαη
ζπλείδεζε;” αιιά ην «πώο κεηαβάιιεηαη;».
20
Όπσο αλαθέξεη ν N. D. Fustel de Coulanges, Η αξραία πόιε, ζ. 295, oη πεξίεξγεο κνξθέο ηεο αξραίαο
ειιεληθήο θαη ξσκατθήο δηαδηθαζίαο δε ζα καο εθπιήμνπλ, αλ ζθεθζνχκε φηη ην αξραίν δίθαην ήηαλ
ζξεζθεία, ν λφκνο ηεξή γξαθή, ε δηθαηνζχλε έλα ζχλνιν απφ ηειεηνπξγίεο…
21
B. Johnson, Σν όλεηξν ηεο Ρώκεο, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 43. Ζ ηξαγσδία ηνπ Πηεξ Κνξλέηγ «Οξάηηνο»
(1640) είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηε ξσκατθή ηζηνξία: ν Οξάηηνο είλαη ν αδειθφο πνπ ζθνηψλεη ηελ αδειθή ηνπ.
Υάξε ζηνλ Οξάηην δελ ππνδνπιψζεθε ε Ρψκε. Έηζη, ν βαζηιηάο πνπ ρξεηάδεηαη ηελ πνιεκηθή δχλακε πνπ
εθπξνζσπεί ν Οξάηηνο, ηνλ αζσψλεη κε ηε θξάζε «Η αξεηή ζνπ βάδεη ηε θήκε ζνπ πάλσ από ην έγθιεκά
ζνπ» (V, III. 1760).
22
Ζ «Αληηγφλε» παίρηεθε ην 403 π.Υ. Οη άιιεο δχν ηξαγσδίεο ηεο ηξηινγίαο είλαη ν «Οηδίπνπο ηχξαλλνο»,
πνπ παίρηεθε κάιινλ ην 428 π.Υ., θαη ν «Οηδίπνπο επί Κνισλψ» πνπ παξνπζηάζηεθε κάιινλ ην 401 π.Υ. θαη
δηδάζθνπλ ηελ ππνηαγή ζηνπο ζενχο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ φξθνπ. Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ φξθνπ βι. P. Veyne, Η
Διιελνξσκατθή απηνθξαηνξία, ζ. 529-531.
23
Σν «Δπηά επί Θήβαο» είλαη ην ηξίην κέξνο ηεο ζεβατθήο ηξηινγίαο ηνπ Αηζρχινπ, ηεο νπνίαο φκσο δελ
έρνπλ δηαζσζεί ην πξψην κέξνο «Λάηνο» θαη ην δεχηεξν κέξνο «Οηδίπνπο». Πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ
αλαθέξνληαη ζηε κνίξα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Λαβδαθηδψλ, έλα ζέκα ην νπνίν πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ θαη
ηνπ Δπξηπίδε κε ηηο «Φνίληζζέο» ηνπ. Ζ ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε νθείιεη ηνλ ηίηιν ηεο ζην ρνξφ ηνπ έξγνπ,
πνπ ηνλ απνηεινχλ γπλαίθεο απφ ηε Φνηλίθε, απφ ηελ νπνία θαηάγεηαη ν ηδξπηήο ηεο Θήβαο, ν Κάδκνο. Ζ
«Αληηγφλε» ηνπ Δπξηπίδε ζψδεηαη ζε απνζπάζκαηα βι. H. Hunger, Lexikon.
24
Jaqueline de Romilly, Ήξσεο ηξαγηθνί, ήξσεο ιπξηθνί, κηθξ. Μπάκπε Αζαλαζίνπ – Καηεξίλα
Μειηαξέζε, Αζήλα 2003, ζ. 28.
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ηνπο ζενχο25. ηελ «Αληηγφλε» φκσο παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο είλαη απηνλφεην, ην ζέκα
ηεο κνίξαο ησλ Λαβδαθηδψλ ππάξρεη θαη εδψ26, ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ, πνπ ζχκθσλα
κε ηελ θπξίαξρε άπνςε ήηαλ άληξεο, εζηηάδεηαη ζηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο
θαη ηηο Αηζίδεο, αλάκεζα ζηνπο λνκηκφθξνλεο αλζξψπνπο θαη εθείλνπο πνπ δείρλνπλ
απνθνηηά απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο. ηελ «Αληηγφλε» ινηπφλ παξάιιεια ηνλίδεηαη θαη ε
ππαθνή ζηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο λφκνπο ηεο πφιεο.
Ήδε ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ ην πεξίθεκν ρνξηθφ ηεο «Αληηγφλεο»
«πνιιά θαὶ ηὰ δεηλὰ θη νὐδὲλ δεηλόηεξνλ ἀλζξώπνπ πέιεη […]» (ζη. 332-375) καο
πξνεηνηκάδεη γηα ην θχξην ζέκα ηεο ηξαγσδίαο πνπ είλαη ε ππαθνή ζηνπο λφκνπο. ην
πεξίθεκν ρνξηθφ εγθσκηάδεηαη ν άλζξσπνο πνπ κε ηε δχλακε ηνπ κπαινχ ηνπ ππέηαμε
ηελ άγξηα θχζε θαη έζεζε ηηο δπλάκεηο ηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ. Σν κφλν πνπ δελ
θαηάθεξε λα δακάζεη θαη λα θπξηαξρήζεη ζ’ απηφ, είλαη ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ πνπ
ηνλ σζεί ζε κηα εζηθή αζηάζεηα, αθνχ ξέπεη πφηε ζην θαιφ θαη ζην δίθαην θαη πφηε ζην
θαθφ θαη ζην άδηθν. Απηή είλαη ε ηξαγηθφηεηα ηεο κνίξαο ησλ αλζξψπσλ, φηη
παξαδέξλνπλ αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ. Γη’ απηφ γηα λα απνθχγνπλ ην κέγηζην
θαθφ, ηελ αλαξρία, πξέπεη λα ππαθνχνπλ ζηνπο ζενχο θαη ζηνπο λφκνπο ηεο πφιεο: «θη
αλ ζέβεηαη (ν άλζξσπνο) ηνπο λόκνπο ηεο πόιεο ηνπ θαη ην έλνξθν δίθαην ησλ ζεώλ, είλαη
θαιόο πνιίηεο θη είλαη θαθόο πνιίηεο, αλ από απνθνηηά κε ην θαθό ζρεηίδεηαη» (ζη. 368370). ην ρνξηθφ ππάξρεη ζπλείδεζε ησλ δηαλνεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, ν
παξάγσλ ζπλείδεζηο φκσο σο εζσηεξηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, γηα λα θξίλεη θαη λα
δηαθξίλεη κεηαμχ αγαζψλ θαη θαθψλ ελεξγεηψλ θαη πξάμεσλ, ε ζπλείδεζηο σο ξπζκηζηήο
ηεο εζηθήο ηειείσζεο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη άγλσζηε ζηνλ νθνθιή. Οη πνιίηεο
απνδέρνληαλ, έπξεπε λα απνδέρνληαη, ηηο αμίεο πνπ θαζηέξσζαλ νη λφκνη ηεο πφιεο,
δειαδή ε αξηζηνθξαηία ησλ πφιεσλ, κηα θαη δελ ππήξρε έλα ζηαζεξφ εζηθφ θξηηήξην γηα
ην εζηθά νξζφ, θαζψο ε ζξεζθεία ήηαλ ηειείσο άζρεηε κε ηελ εζηθή. Ο λφκνο είλαη ην
κφλν θξηηήξην θαη θαηά ζπλέπεηα ην εζηθφ είλαη ην λφκηκν.
Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ αξραηνειιεληθψλ πφιεσλ ε ππαθνή ζηνπο λφκνπο απνηειεί
απηνζθνπφ. Έλα απφθζεγκα ηνπ Βίαληα ηνπ Πξηελέα, ελφο απφ ηνπο 7 ζνθνχο, είλαη:
«Κξαηίζηελ εἶλαη δεκνθξαηίαλ, ἐλ ἧ πάληεο ὡο ηύξαλλνλ θνβνῦληαη ηὸλ λόκνλ». Καη
αξγφηεξα ν Αξηζηνηέιεο ζα ηνλίζεη φηη «επεηδή είλαη επηδήκηα ε ζπλήζεηα ησλ αλζξώπσλ
λα ηξνπνπνηνύλ απεξίζθεπηα ηνπο λόκνπο, πξέπεη λα επηδηώθνληαη κέηξηεο βειηηώζεηο,
δηαηεξώληαο ηνπο αηειείο θαλόλεο ελ ηζρύ. Άιισζηε ε νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ λόκσλ δελ
25

Ο Ξελνθάλεο ν Κνινθψληνο ηνλ 6ν αη. π.Υ. ήηαλ ν πξψηνο πνπ άζθεζε θξηηηθή ζηνλ ζξεζθεπηηθφ
αλζξσπνκνξθηζκφ θαη ζηνλ πνιπζετζκφ, δίλνληαο κηα ψζεζε κε ηε ζθέςε ηνπ πξνο ηνλ κνλνζετζκφ θαη
επέθξηλε ηνπο επηθνχο πνηεηέο πνπ «ηξαγνύδεζαλ πνιπάξηζκεο παξάλνκεο ζείεο πξάμεηο: θινπή, κνηρεία, θη
ακνηβαία εμαπάηεζε», θξηηηθή πνπ ζα ζπλερίζεη ν σθξάηεο θαη ν Πιάησλ πνπ ζην 3ν βηβιίν ηεο
«Πνιηηείαο», ζα δεηήζεη ηελ απφξξηςή ηνπο.
26
ην δεχηεξν ζηάζηκν (ζη. 582-625) ν ρνξφο ησλ γεξφλησλ θαινηπρίδεη φζνπο δε δνθίκαζαλ θαθά ζηε
δσή ηνπο θαη θαθνηπρίδεη φζνπο ηα δνθίκαζαλ, φπσο νη Λαβδαθίδεο. Ζ κνίξα ηνπ Οηδίπνδα αιιά θαη ηνπ
Κξένληα ζπκίδεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηκσλίδε ηνπ Κείνπ: «Κακία δελ ππάξρεη ζπκθνξά απξόζκελε γηα ηνπο
αλζξώπνπο. Μέζα ζε ιίγε ώξα όια ηα αλαηξέπεη ν ζεόο [...]» (H. Diels - W. Kranz, Die Fragmente der
Vorsokratiker: griechisch und deutsch, Zürich 1992, 11D).
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ζα πξόζθεξε θαλέλα επηπιένλ πιενλέθηεκα, αθνύ ζα είρε θαζηεξσζεί ζπλήζεηα αλππαθνήο
ζηνπο λόκνπο»27.
Ζ ηξαγσδία θιείλεη κε ην ζπκπέξαζκα-δίδαγκα, φηη: «Πνιιῷ ηὸ θξνλεῖλ
εὐδαηκνλίαο πξῶηνλ ὑπάξρεη» (ζη. 1348-1353), φπνπ ε θξφλεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ
ππαθνή ζηνπο ζενχο θαη ηνπο λφκνπο ηεο πφιεο. Άιισζηε απηά ηα δχν πάλε καδί: ε
αξραία ειιεληθή ζξεζθεία είλαη απιψο κηα ηειεηνπξγηθή ζξεζθεία, θαη θαη’ επέθηαζε ην
θξάηνο κπνξεί άλεηα λα ηελ επηθαιείηαη, γηα λα εληζρχεη ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο.
Άιισζηε ήδε ζηα ηέιε ηνπ 5νπ αη. π.Υ. ν ζνθηζηήο Κξηηίαο ηφληδε «όηη έλαο παλνύξγνο
θαη ζνθόο ησ πλεύκαηη επηλόεζε γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνλ ηξόκν ησλ ζεώλ, ώζηε νη θαύινη
λα δνπλ κε ην θόβν γηα ό,ηη πξάηηνπλ, ιέλε ή ζθέθηνληαη ζησπεξά […]. Έηζη λνκίδσ όηη
πείζηεθαλ νη άλζξσπνη γηα ηελ ύπαξμε ησλ ζεώλ»28. Καη αξγφηεξα ν Αξηζηνηέιεο ζηα
«Μεηαθπζηθά» ηνπ ζα έδηλε κηα αλάινγε θηινζνθηθή εμήγεζε γηα ηελ επηλφεζε ησλ
ζεψλ: νη ζενί επηλνήζεθαλ, γηα λα εκπλεχζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ην ζεβαζκφ ζην λφκν
θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο, πνπ ζα παξαβηάδνληαλ ρσξίο ην θφβν ηεο ζετθήο ηηκσξίαο 29.
χκθσλα κε ηελ θιαζηθή εξκελεία ε «Αληηγφλε» εμπκλεί ηνπο αηψληνπο θαη
απαξαζάιεπηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ θαη ηε λίθε ηνπ άγξαθνπ δηθαίνπ έλαληη ηεο ηζρχνο
ησλ γξαπηψλ, ζεζπηζκέλσλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ
αληηπαξάζεζε ηνπ Κξένληα θαη ηεο Αληηγφλεο, ε νπνία «σο κόλνπο λόκνπο αλαγλσξίδεη
ηηο πςειέο εζηθέο αξρέο πνπ έρνπλ εγγπεηέο ηνπο ζενύο»30. Θα πξέπεη φκσο λα
δηεπθξηλίζνπκε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αξραία ειιεληθή ζξεζθεία είλαη κηα
ηειεηνπξγηθή ζξεζθεία, δελ πθίζηαηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ζετθφ θαη αλζξψπηλν
λφκν. Γηα ηνλ πνιίηε φινη νη λφκνη είλαη λφκνη ηνπ ζενχ. Οη πφιεηο απνθάζηδαλ θαη
έζηειλαλ ζεσξνύο ή ζενπξόπνπο ζηα καληεία γηα ηελ επηδνθηκαζία κηαο λνκνζεζίαο31.
«Οη αλζξώπηλνη λόκνη ήηαλ αληαλάθιαζε ηνπ ζείνπ λόκνπ ή απόξξνηα ή αθόκα θαη
απνκίκεζή ηνπ. Όπσο θαη λα ήηαλ, ππήξρε ζπλέρεηα από ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν»32. Όζνη
ηνικνχλ λα απαξλεζνχλ ηνπο ζενχο δελ ζα ζεβαζηνχλ θαζφινπ θαη ηνπο λφκνπο 33.
Δίλαη γλσζηφ φηη νη ζνθηζηέο δηέθξηλαλ ην θπζηθφ δίθαην απφ ην λφκν ηεο «ΠφιεσοΚξάηνπο», απειεπζεξψλνληαο ην άηνκν απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ επέβαιιε ε θξαηηθή
βνχιεζε34. Ο ζνθηζηήο Θξαζχκαρνο δίδαζθε φηη ην δίθαην ηεο «πφιεσο» απνηειεί κέζνλ
θαηαδπλαζηεχζεσο ησλ αζζελψλ απφ ηνπο ηζρπξνχο: «Φεκὶ γὰξ ἐγὼ εἶλαη ηὸ δίθαηνλ νὐθ
27

«Πνιηηηθά» Β΄ 1268b 30-1269a 290. Πβι. L. Canfora, «Ο πνιίηεο», Ο Έιιελαο άλζξσπνο, επηκ. P.
Borgeaud - G. Cambiano θ.ά., κηθξ. Υ. Σαζάθνο, Αζήλα 1996, ζ. 230-231.
28
H. Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, B 25. Πβι. M. Vegetti, «Ο άλζξσπνο θαη νη
ζενί», ζην Ο Έιιελαο άλζξσπνο (φπσο ζεκ. 27), ζ. 417.
29
M. Vegetti, Ο άλζξσπνο θαη νη ζενί, ζ. 416-417. Καη ε Αζελά ζηηο «Δπκελίδεο» (ζη. 699) αλαξσηηέηαη:
«Πνηνο ζλεηόο θάλεη απηό πνπ πξέπεη, αλ δελ έρεη ηίπνηε λα θνβεζεί;».
30
J. de Romilly, Αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ζ. 75. Γηα ηνπο άγξαθνπο λφκνπο βι. παξαπάλσ ζεκ. 5.
31
Άλλα Μίζηνπ, « Όλεηξα θαη Αλαηνιή ζην έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ», Αξηάδλε 6 (1993), ζ. 94-95.
32
J. de Romilly, Ο λόκνο ζηελ ειιεληθή ζθέςε, ζ. 38.
33
Πιάησλ, «Νφκνη» 3.701 B-C: «αξρίδεη θαλείο λα κελ ππαθνύεη ζηνπο λόκνπο, θαηαιήγεη λα πεξηθξνλεί
όξθνπο, ππνζρέζεηο θαη δελ ιακβάλεη θαζόινπ ππόςε ηνπ ηνπο ζενύο». Πβι. P. Veyne, Η Διιελνξσκατθή
απηνθξαηνξία, ζ. 552.
34
Σελ αληίζεζε αλάκεζα ζην δίθαην ηεο πφιεσο θαη ην θπζηθφ δίθαην ηφληζε θαη ν Αξηζηνηέιεο,
«Ρεηνξηθή» Α΄ 10, 1368β, 1373β-1375α θαη «Ζζηθά Νηθνκάρεηα» 1134β.
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ἄιιό ηη ἤ ηὸ ηνῦ θξείηηνλνο ζπκθέξνλ» (Πιάησλνο «Πνιηηεία» Α΄ 338 θαη (343c), ελψ ζην
2ν βηβιίν ηεο «Πνιηηείαο» ν Γιαχθσλ ζα επηρεηξήζεη κία πξνζέγγηζε ηεο δηθαηνζχλεο
ζπγγελή πξνο απηή ηνπ Θξαζχκαρνπ. Ο σθξάηεο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα αληηθξνχζεη
ηε ζεσξία απηή, είλαη γηα ηνλ Θξαζχκαρν αθειήο, γηαηί δελ αληηιακβάλεηαη φηη ν δίθαηνο
βξίζθεηαη πάληνηε ζε ρεηξφηεξε ζέζε απφ ηνλ άδηθν35. Έηζη ν σθξάηεο νδεγήζεθε ζην
ζάλαην ππαθνχνληαο ζηνπο λφκνπο ηεο πφιεο θαη δελ δηαλνήζεθε λ’ αληηηαρηεί ζ’
απηνχο, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ άδηθνη36.
Ο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην λφκν ηνπ ζενχ θαη ην λφκν ηνπ θξάηνπο, ν
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην δίθαην πνπ ππνζηεξίδνπλ νη ζενί θαη ζην άδηθν πνπ δελ ην
ππνζηεξίδνπλ, δελ ππάξρεη ζηελ πξνρξηζηηαληθή επνρή. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν
δηάζεκνο δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο Μήιηνπο θαη ηνπο Αζελαίνπο: «Θεσξνύκε όηη είλαη
δύζθνιν λα αγσληζηνύκε ελαληίνλ ζαο», ιέλε νη Μήιηνη, «επεηδή έρεηε κεγάιε δύλακε,
αιιά πηζηεύνπκε όηη νη ζενί δελ ζα καο ζηεξήζνπλ ηελ ηύρε (λα ληθήζνπκε), θαζόζνλ
είκαζηε δίθαηνη θαη αγσληδόκαζηε ελαληίνλ ζαο πνπ είζαζηε άδηθνη». Αιιά θαη νη Αζελαίνη
πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ ηελ εχλνηα ησλ ζεψλ, φρη γηαηί ζεσξνχλ φηη ην δίθην είλαη κε ην
κέξνο ηνπο, αιιά γηαηί είλαη νη ηζρπξφηεξνη: «νύηε νη επηζπκίεο καο νύηε νη πξάμεηο καο
είλαη αληίζεηεο πξνο ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξώπσλ ή από ηνπο θαλόλεο πνπ
αθνινπζνύλ ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Έρνπκε επίζεο ηε γλώκε, όηη θαη νη ζενί θαη νη
άλζξσπνη δέρνληαη έλαλ απόιπην θπζηθό λόκν, πνπ επηβάιιεη ηελ εμνπζία ζηνπο άιινπο
εθείλνο πνπ έρεη ηε δύλακε λα ην θαηαθέξεη. Καη γλσξίδνπκε θαιά όηη θαη „ζεηο ην ίδην ζα
θάλαηε, θαη όζνη άιινη ηπρόλ θζάζνπλ λα έρνπλ ηε δηθή καο δύλακε. Όζν γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζεώλ δελ έρνπκε θαλέλα ιόγν λα θνβόκαζηε όηη ζα ηε ζηεξεζνύκε» 37.
Ζ «Αληηγφλε» εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ θπξίαξρε
άπνςε ήηαλ άληξεο, ζηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο, πνπ επίζεο ήηαλ κφλνλ
άληξεο, λα παξαζπξζνχλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
πεξηζζφηεξν κε ην ζπλαίζζεκα38 θαη ιηγφηεξν κε ηε ινγηθή ηεο πφιεο. Καη ίζσο ε αηηία

35

Βι. Ν. Α. Αλησλφπνπινο, Η δεκνθξαηία ζηελ αξραία Διιάδα (2.500 ρξόληα από ηε γέλεζή ηεο), Αζήλα
1993, ζ. 30, ζεκ. 21 θαη 22, φπνπ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
36
Βι. Ν. Α. Αλησλφπνπινο, Η δεκνθξαηία ζηελ αξραία Διιάδα, ζ. 26.
37
Θνπθπδίδεο, «Ηζηνξίαη» Δ 104: «Χαιεπὸλ κὲλ θαὶ ἡκεῖο (εὖ ἴζηε) λνκίδνκελ πξὸο δύλακίλ ηε ηὴλ ὑκεηέξαλ
θαὶ ηὴλ ηύρελ, εἰ κὴ ἀπὸ ηνῦ ἴζνπ ἔζηαη, ἀγσλίδεζζαη: ὅκσο δὲ πηζηεύνκελ ηῇ κὲλ ηύρῃ ἐθ ηνῦ ζείνπ κὴ
ἐιαζζώζεζζαη, ὅηη ὅζηνη πξὸο νὐ δηθαίνπο ἱζηάκεζα [...]» θαη 105: «Σῆο κὲλ ηνίλπλ πξὸο ηὸ ζεῖνλ εὐκελείαο
νὐδ‟ ἡκείο νἰόκεζα ιειείςεζζαη: νὐδέλ γὰξ ἔμσ ηῆο ἀλζξσπείαο ηῶλ κὲλ ἐο ηὸ ζεῖνλ λνκίζεσο ηῶλ δ‟ ἐο ζθᾶο
αὐηνύο βνπιήζεσο δηθαηνῦκελ ἢ πξάζζνκελ, ἡγνύκεζα γὰξ ηό ηε ζεῖνλ δόμε ηὸ ἀλζξώπεηόλ ηε ζαθῶο δηὰ
παληὸο ὑπό θύζεσο ἀλαγθαίαο, νὐ ἂλ θξαηῇ ἄξρεηλ, θαη ἡκεῖο νὔηε ζέληεο ηὸλ λόκνλ νὔηε θεηκέλῳ πξῶηνη
ρξεζάκελνη, ὄληα δὲ παξαιαβόληεο θαὶ ἐζόκελνλ ἐο ἀεὶ θαηαιείςνληεο ρξώκεζα απηῷ, εἰδόηεο θαὶ ππάο ἄλ θαὶ
ἄιινπο ἐλ ηῇ αὐηῇ δπλάκεη ἡκῖλ γελνκέλνπο δξῶληαο ἂλ ηαπηό. Καὶ πξὸο κὲλ ηὸ ζεῖνλ νὕησο ἐθ ηνῦ εἰθόηνο νὐ
θνβνύκεζα ἐιαζζώζεζζαη».
38
Ζ ζχγρξνλε έξεπλα απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα ζην Λνο Άληδειεο-UCLA έρεη δείμεη φηη ν
γπλαηθείνο εγθέθαινο αληηδξά ζην άγρνο παξάγνληαο νμπηνθίλε –ηελ πεξηβφεηε «νξκφλε ηεο αγάπεο»– πνπ
εληζρχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε, πνπ απειεπζεξψλεη θαη εληείλεη ηα ζπλαηζζήκαηα. Έηζη, ε Αληηγφλε
πηζηεχεη φηη ζα πξνδψζεη ηνλ αδειθφ ηεο ηνλ Πνιπλείθε, αλ δελ ηνλ ζάςεη (ζη. 46). Ζ απφθαζε πνπ παίξλεη
ε Αληηγφλε είλαη θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθή κε κία ζπλαηζζεκαηηθή ινγηθή: (ζη. 72-75 ) «Ωξαία, θάλνληαο
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πνπ δελ παξαρσξήζεθε πνηέ ζηηο γπλαίθεο ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε, λα είλαη ε ηδηαίηεξε
ςπρνζχλζεζή ηνπο, φηη δξνπλ πεξηζζφηεξν κε ην ζπλαίζζεκα θαη ιηγφηεξν κε ηε
ινγηθή39. «Γπλὴ γὰξ νὐδὲλ νἶδε πιὴλ ὃ βνύιεηαη» (Ζ γπλαίθα δελ μέξεη ηίπνηα εθηφο απφ
απηφ πνπ ζέιεη), ηνλίδεη ν Μέλαλδξνο, Αζελαίνο θσκσδηνγξάθνο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Ο
ζηίρνο 523 «νὔηνη ζπλέρζεηλ, ἀιιά ζπκθηιεῖλ ἔθπλ» (δελ γελλήζεθα γηα λα κηζψ, αιιά γηα
λα αγαπψ)40, ίζσο ν πην δηάζεκνο ζηίρνο ηνπ δξάκαηνο, απερεί ηε θηινζνθία ηεο
Αληηγόλεο, ηε θηινζνθία ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη αληίζεηε απφ ηε θηινζνθία ηνπ
Κξένληα, πνπ είλαη ε θηινζνθία ηεο πφιεο, ησλ πνιηηψλ. Ζ Ηζκήλε ζηελ αξρή πξνζπαζεί
λα απνηξέςεη ηελ Αληηγφλε απφ ηελ πξάμε πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζην ζάλαην, ζηε
ζπλέρεηα φκσο ζπκκεξίδεηαη ηε «κσξία» 41 ηεο Αληηγφλεο, ζέιεη θη απηή λα αλαιάβεη ηελ
επζχλε γηα ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε θαη λα αθνινπζήζεη ηελ αδειθή ηεο ζην ζάλαην
επηβεβαηψλνληαο έηζη ηε γπλαηθεία ηεο θχζε42.
Ζ ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ ζηνπο άληξεο πξνβάιιεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ έξγνπ: ε
Ηζκήλε ζπκίδεη ζηελ Αληηγφλε φηη είλαη γπλαίθεο θαη δελ κπνξνχλ λα ηα βάδνπλ κε ηνπο
άληξεο (ζη. 61-62), ελψ ν Κξέσλ ζεσξεί ληξνπή, άληξαο απηφο λα ληθηέηαη απφ γπλαίθα
(ζη. 484-485, 525, 677-680). Ο κηζνγπληζκφο ραξαθηεξίδεη ηελ αξραηφηεηα απφ ηελ
επνρή ηεο ζχζηαζεο ηεο πφιεο-θξάηνπο σο ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Με
εμαίξεζε ηνλ σθξάηε πνπ ζπλεγνξεί γηα «ηελ εηζδνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ πνιηηηθή δσή
θαη ζηηο ηάμεηο ησλ ηζπλόλησλ» 43, ε πνιηηηθή δξάζε ησλ γπλαηθψλ αληηκεησπίδεηαη κφλνλ
σο κία θάξζα, κηα θσκσδία πνπ έρεη δψζεη ην ζέκα ζηηο «Δθθιεζηάδνπζεο» θαη ηε
«Λπζηζηξάηε» ηνπ Αξηζηνθάλε. Μάιηζηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νινθιεξψζεθε ε
πνιηηηθή επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, απμήζεθε ε αληζφηεηα
αλάκεζα ζηα δχν θχια ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε νη γπλαίθεο λα ζεσξνχληαη ηα «θχξηα
απηό, κνπ είλαη λα πεζάλσ. Θα θείηνκαη καδί ηνπ αγαπεκέλε, καδί κ‟ αγαπεκέλν, αθνύ δίθαηε παξάβαζε
απνηνικήζσ γηαηί είλαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο πνπ πξέπεη λ‟ αξέζσ ζηνπο θάησ απ‟ όζν ζηνπο εδώ».
39
ην «Δπηά επί Θήβαο» ν ρνξφο ησλ παξζέλσλ δεκηνπξγεί αηκφζθαηξα παληθνχ. Ο Δηενθιήο ζα επηθξίλεη
ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ γπλαηθψλ, γηα λα θαηαιήμεη: «αθήζηε ηηο έγλνηεο απηέο ζηνπο άληξεο,
εζείο πάηε ζπίηη, γηαηί είζηε κόλν γηα δεκηά» (ζη. 187-195, 200-201). Γεληθά πηζηεχεηαη φηη θπξίσο νη απινί,
θαηψηεξνη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπγθηλεζηαθή πιεπξά ησλ αλζξψπσλ.
40
Γελ δηζηάδεη φκσο λα πεη ζηελ Ηζκήλε φηη ζα ηε κηζήζεη, αλ ζπλερίζεη λα ηελ απνηξέπεη λα θάλεη απηφ
πνπ ζθέθηεθε (ζη. 93-94).
41
«Οὐθ ἔζηηλ νὕησ κῶξνο ὃο ζαλεῖλ ἐξᾷ», ηνλίδεη ν ρνξφο ζην ζη. 220. Ζ εζηθή ζπλείδεζε θαίλεηαη, φηαλ
θάπνηνο αςεθά αθφκα θαη ην ζάλαην, γηα λα κε θαλεί θαηψηεξνο απφ απηφ πνπ ζεσξεί σο ππέξηαηε αμία.
Σελ πξάμε ηεο Αληηγφλεο δελ κπνξνχκε λα ηε ζπλδέζνπκε έηζη κε ηνπο άγξαθνπο λφκνπο πνπ έρνπλ
ηαπηηζηεί κε ηελ «αλζξψπηλε θαζνιηθή ζπλείδεζε» ή ηε «δσληαλή ζπλείδεζε ηνπ δηθαίνπ ζην ιαφ» βι. Α.
Αξβαληηάθεο, Πξόβιεκα εζηθήο ζπλείδεζεο, ζ. 17. Βι. θαη παξαθάησ ζεκ. 55.
42
Ζ J. de Romilly, Αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, ζ. 75, ζεσξεί φηη ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηε ζαξξαιέα
θαη δεηιή αδειθή απνηειεί εχξεκα ηνπ νθνθιή, γηα λα εμάξεη ηνλ εξστζκφ ηεο Αληηγφλεο.
43
Όκσο θαη ν σθξάηεο φηαλ ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο
γπλαίθεο, ε άπνςή ηνπ πξνυπνζέηεη ηε γεληθή άπνςε, φηη νη άλδξεο γεληθά είλαη πην επηδέμηνη απφ ηηο
γπλαίθεο-ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ πθαληηθή θαη ηε καγεηξηθή («Πνιηηεία» 455c-d). Πβι. J. Redfield,
«Homo Domesticus», ζην Ο Έιιελαο άλζξσπνο (φπσο ζεκ. 27), ζ. 275. Βι. θαη Αξηζηνηέιεο, «Πνιηηηθά»
Α2: «Σὸ ἄῤῥελ πξὸο ηὸ ζῆιπ θύζεη ηὸ κὲλ θξεῖηηνλ ηὸ δὲ ρεῖξνλ, θαὶ ηὸ κὲλ ἄξρνλ ηὸ δὲ ἀξρόκελνλ».Ο άλδξαο,
δειαδή, εθ θχζεσο είλαη θαιχηεξνο θαη αλψηεξνο, ελψ ε γπλαίθα είλαη ππνδεέζηεξε, ν άλδξαο είλαη αξρεγφο
θαη εμνπζηάδεη ελψ ε γπλαίθα εμνπζηάδεηαη.
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ζχκαηα» ηεο δεκνθξαηίαο44. Οη γπλαίθεο, φκσο, αλ θαη είλαη ην θαηψηεξν θχιν, είλαη
αξθεηά επηθίλδπλεο, επεηδή είλαη ζαγελεπηηθέο κε ηελ έιμε πνπ αζθνχλ ζηνπο άληξεο θαη
επεηδή κε ηελ αγάπε ηνπο ηνχο πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα. Έηζη νη πνιίηεο έπξεπε λα
έρνπλ επίγλσζε ηεο απεηιήο πνπ ππήξρε, λα πεξάζεη ε εμνπζία ζηηο γπλαίθεο, πνπ ήηαλ
ην αδχλαην θχιν αιιά αξθεηά δπλαηέο, γηα λα παξαζχξνπλ ηνλ άληξα ζηνλ πεηξαζκφ 45.
Γη’ απηφ θαη νη πνηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή λα ππελζπκίδνπλ απηφλ ηνλ θίλδπλν
ζηνπο πνιίηεο.
Ζ Αληηγφλε είλαη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα γηα ηηο ζπκθνξέο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κία γπλαίθα: α) απφ ηε κηα εμαηηίαο ηεο γπλαηθείαο ςπρνζχλζεζήο ηεο, πνπ
πξνθαιεί ηελ αλαξρία, πνπ φπσο ηνλίδεη ν νθνθιήο (ζη. 672) «είλαη ην κεγαιύηεξν
θαθό», ελψ αληίζεηα ε πεηζαξρία ζψδεη (ζη. 676), «γη‟ απηό πξέπεη λα ππεξαζπηδόκαζηε
όζα πξνζηάδνπλ νη λόκνη θαη κε θαλέλα ηξόπν από γπλαίθα λα κε ληθηόκαζηε» (ζη. 677678). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ινγηθή ηεο Αληηγφλεο δελ ηήο επηηξέπεη λα θάλεη ηε δηάθξηζε
αλάκεζα ζηνλ αδειθφ θαη ηνλ πξνδφηε ηεο παηξίδαο ηεο, θάηη πνπ αληηιακβάλεηαη πνιχ
θαιά ν Κξέσλ θαη καδί ηνπ νη ζψθξνλεο πνιίηεο, φηη δελ κπνξεί ν θαιφο θαη ν θαθφο λα
ηηκψληαη ην ίδην (ζη. 520), θαη β) απφ ηελ άιιε, εμαηηίαο ηνπ έξσηα πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζ’ έλαλ άληξα, γηαηί, φπσο ην ζέιεζε ν Γίαο, ε Παλδψξα46, απφ ηελ νπνία
πξνέθπςε ε θπιή ησλ γπλαηθψλ, ήηαλ κηα «ζπκθνξά γηα όινπο ηνπο άληξεο, […] έλα θαθό
πνπ κε απηό κεο ζηελ θαξδηά ηνπο ζ‟ αλαγαιιηάδνπλ όινη, αγάπε ληώζνληαο γηα ην δηθό
ηνπο ην θαθό»47. «Σεξπλὸλ θαθὸλ πέθπθελ ἀλζξώπνηο γπλή», ζα πεη ηνλ 4ν αη. π.Υ. ν
Μελάλδξνο. Γη’ απηφ ν Κξέσλ δεηάεη απφ ηνλ Αίκνλα λα ηνλ ππαθνχζεη θαη λα κε
«βγάιεηο πνηέ απηέο ηηο ζθέςεηο από πόζν γηα κηα γπλαίθα μέξνληαο πσο γίλεηαη θξύν
αγθάιηαζκα απηό» (ζη. 648-650), δηαπηζηψλεη φκσο φηη ν Αίκσλ είλαη «δνύινο κηαο
γπλαίθαο», ηεο Αληηγφλεο (ζη. 756).
Κη εδψ έρνπκε, λνκίδσ, άιιε κία παξαλφεζε. πλήζσο πηζηεχεηαη φηη ζηελ
«Αληηγφλε» ην ηξίην ζηάζηκν (ζη. 781-800) είλαη έλαο χκλνο ζηνλ έξσηα. Γελ πξφθεηηαη
φκσο γηα εγθψκην αιιά γηα έλα «θαηεγνξψ» ζηνλ έξσηα. Ο ρνξφο ησλ γεξφλησλ
αλαγλσξίδεη ηελ αθαηαλίθεηε δχλακε ηνπ έξσηα, αιιά θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
έξσηαο ηξειαίλεη ηνπο αλζξψπνπο θαη φηη απηφο είλαη πνπ πξνθάιεζε ηε θηινληθία
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Claudine Leduc, «Marriage in Ancient Greece», A History of Women. From Ancient Goddesses to
Christian Saints, επηκ. Pauline Pantel, Harvard University Press 1994, ζ. 239. Πβι. Άλλα Μίζηνπ, «Γπλαίθεο
θαη πνιίηεο ζηελ θιαζηθή Αζήλα», Σν Φύιν ησλ Γηθαησκάησλ. Δμνπζία, Γπλαίθεο θαη Ιδηόηεηα ηνπ Πνιίηε,
Δπξσπατθό πλέδξην (Αζήλα, 9-10 Φεβξνπαξίνπ 1996), Αζήλα 1999, ζ. 31-43.
45
Αξηζηνηέιεο, «Πνιηηηθά» 1269b: «Οη άλδξεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμνπζηάδνληαη από ηηο γπλαίθεο ηνπο
θαη απηό γίλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη πνιεκηθώλ θπιώλ. Ο άλζξσπνο πνπ πεξηέγξαςε
πξώηνο ηελ ηζηνξία ηνπ Άξε θαη ηεο Αθξνδίηεο, δελ ήηαλ ηξειιόο λα ηνπο εκθαλίζεη ζαλ δεπγάξη». Πβι. J.
Redfield, Homo Domesticus, ζ. 295.
46
Ο κχζνο ηεο Παλδψξαο ζπκβνιίδεη ηελ Πηψζε ησλ αλζξψπσλ: νη άλζξσπνη πνπ «πξηλ δνύζαλ καθξηά
από θάζε θαθό, δίρσο ηηο καύξεο δπζηπρίεο θαη δίρσο ηηο αξξώζηηεο ηηο πηθξέο πνπ ζηνπο αλζξώπνπο θέξαλε ην
ζάλαην» είλαη πηα εθηεζεηκέλνη ζηηο ζπκθνξέο. (Ζζίνδνο, «Έξγα θαη Ζκέξαη», ζη. 90-94).
47
«Έξγα θαη Ζκέξαη», ζη. 58-60. «Σεξπλὸλ θαθὸλ πέθπθελ ἀλζξώπνηο γπλή» (Μέλαλδξνπ «Γλψκαη
Μνλφζηηρνη»).
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αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ηνλ γην, ηνλ Κξένληα θαη ηνλ Αίκνλα 48: «Όπνηνο ζ‟ έρεη
ηξειαίλεηαη. π θαη ησλ δίθαησλ ηα κπαιά γηα δεκηά παξαζύξεηο ζ‟ αδηθίεο, ζπ θη απηή ηε
θηινληθία ησλ ζπγγελώλ έρεηο μεζεθσκέλε: νινθάλεξα ληθά ν πόζνο γηα ηεο πνιππόζεηεο
λύθεο ηα κάηηα […] Γηαηί αθαηακάρεηε ζεά κ‟ όινπο παίδεη ε Αθξνδίηε» (ζη. 790-800).
Ο James Redfield έρεη θάλεη κηα εληππσζηαθή παξαηήξεζε: φηη νη Έιιελεο κέρξη
ηνλ «Γχζθνιν»49 ηνπ Μέλαλδξνπ (316 π.Υ.), δελ άθεζαλ θαλέλα εξσηηθφ έξγν, κε ηελ
επηθχιαμε –φρη φκσο πνιχ πηζαλή– αλάινγα έξγα λα έρνπλ ραζεί50. Ζ Αληηγφλε είλαη
αξξαβσληαζκέλε κε ηνλ Αίκνλα, ν νθνθιήο φκσο δελ ηνπο παξνπζηάδεη καδί ζηε ζθελή
θαη ην ζέκα ηεο ηξαγσδίαο δελ είλαη ν έξσηάο ηνπο51 –ε ηζηνξία ηεο Αληηγφλεο θαη ηνπ
Αίκνλα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλάινγν κε ην ηξαγηθφ ξνκάληδν ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο
Ηνπιηέηαο52– αιιά ε ζχγθξνπζε ηεο Αληηγφλεο κε ηνλ Κξένληα θαη ε ζχγθξνπζε ηνπ
Αίκνλα κε ηνλ παηέξα ηνπ53.
Ζ «Αληηγφλε», φπσο θαη γεληθά ε ηξαγσδία, ζπκβάιιεη ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε
ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ παγαληζκφ θαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ, έλα ζέκα
πνπ κε απαζρφιεζε ζηα ζεκηλάξηά κνπ γηα ην πέξαζκα απφ ηελ αξραηφηεηα ζην
Βπδάληην –θαζψο δήζακε κάιηζηα πξφζθαηα ηηο επεηείνπο ησλ 1700 εηψλ απφ ην 312 θαη
ην 31354, δχν πνιχ ζεκαληηθψλ ηνκψλ ζηελ ηζηνξία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ– θαη πνπ
απνηέιεζε θαη ην αληηθείκελν ησλ ηειεπηαίσλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ αείκλεζηε θίιε θαη
δαζθάια Βαζηιηθή Παπνχιηα. Παξά ην γεγνλφο φηη αληηιήςεηο θαη ζξεζθεπηηθέο
πξαθηηθέο ηνπ παγαληζκνχ επηβίσζαλ κέρξη ηηο κέξεο καο, πηζηεχσ φηη ε ηνκή πνπ
ζεκείσζε ν ρξηζηηαληζκφο είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε ηνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ. Με
ηελ επίδξαζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ άιιαμαλ πνιιά πξάγκαηα: γηα λα κείλσ κφλν ζηε
ζχγθξηζε κε ηελ «Αληηγφλε», ζα αλαθέξσ ηελ θαηάξγεζε ηεο πνηλήο γηα απαγφξεπζε
ηεο ηαθήο55 θαη ηελ αμηνπξέπεηα πνπ έδσζε ν ρξηζηηαληζκφο ζηε γπλαίθα ε νπνία, σο

48

Ο Έξσηαο, ε Αθξνδίηε πξνθαιεί ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ην γην θαη ζηνλ «Ηππφιπην»
ηνπ Δπξηπίδε.
49
ηνλ «Γχζθνιν» έρνπκε ηηο δπζθνιίεο ελφο εξσηεπκέλνπ δεπγαξηνχ λα απνζπάζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
δχζηξνπνπ παηέξα ηεο θφξεο γηα ην γάκν ηνπο.
50
Έλα ηέηνην έξγν λα ήηαλ ελδερνκέλσο ε ρακέλε «Αλδξνκέδα» ηνπ Δπξηπίδε.
51
Οχηε ζηελ «Διέλε» ηνπ Δπξηπίδε ε ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ Μελέιανπ θαη ηεο Διέλεο είλαη
εξσηηθή.
52
Σε ζχγθξηζε απηή θάλεη ν Η. Θ. Καθξηδήο, Διιεληθή Μπζνινγία, η. 4 Ηξαθιήο-Παλειιήληεο εθζηξαηείεο,
ζ. 225. Απφ ηηο «Φνίληζζεο» ηνπ Δπξηπίδε (ζη. 1675) γλσξίδνπκε φηη ε Αληηγφλε δελ επηζπκνχζε ην γάκν κε
ηνλ Αίκνλα.
53
J. Redfield, Homo Domesticus, ζ. 253-255.
54
ε δχν δηαιέμεηο, κία ζην Βαθνπνχιεην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «2012: ε επέηεηνο
ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ ηεο Δπξψπεο» θαη κία ζην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ γηα ην σκαηείν ησλ
Φίισλ ηνπ Μνπζείνπ κε ζέκα «Ζ πξνζρψξεζε ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ ζην ρξηζηηαληζκφ: κία κεγάιε ηνκή»
θαη ζηελ αλαθνίλσζε «Ζ λέα πξφζιεςε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξηθήο ηδέαο» ζην δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηνλ
Μ. Κσλζηαληίλν θαη ηελ επνρή ηνπ (Γεθέκβξηνο 2013), αλαθέξζεθα ζην ίδην ζέκα. Βι. θαη ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπ P. Veyne, Η Διιελνξσκατθή απηνθξαηνξία, ζ. 500-644.
55
Βι. πην πάλσ ζεκ. 18.
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εθιεθηή ηνπ ζενχ ησλ ρξηζηηαλψλ, θαηάθεξε λα αζθήζεη θαη ηελ απηνθξαηνξηθή
εμνπζία56.
Σέινο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε «Αληηγφλε» κάο επηηξέπεη λα θαηαιάβνπκε ην ξφιν
πνπ έπαημαλ νη γπλαίθεο ζηε δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη γηαηί ν ρξηζηηαληζκφο
ζπθνθαληήζεθε σο «ζξεζθεία ησλ κσξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ». Όπσο ήδε ηνλίζακε, ζηελ
αξραηφηεηα δελ ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζην δίθαην θαη ην λφκν. Ό,ηη είλαη λφκνο
ζεσξείηαη δίθαην θαη εζηθφ θαη επνκέλσο ν άλζξσπνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππαθνχεη
ζην λφκν. Όζνη ζθέθηνληαη ζαλ ηελ Αληηγφλε θαη δελ ππαθνχνπλ ζην λφκν, ζεσξνχληαη
αλφεηνη, κσξνί, γηαηί ππνζηεξίδνπλ απηφ πνπ ηνχο ππαγνξεχεη ε ζπλείδεζή ηνπο, παξά
ην γεγνλφο φηη γλσξίδνπλ πσο έηζη νδεγνχληαη απηνβνχισο ζην ζάλαην57. Σέηνηνπο
πνιινχο κσξνχο ζα αλαδείμεη κεξηθνχο αηψλεο αξγφηεξα ν ρξηζηηαληζκφο, πνπ έγηλε
γλσζηφο σο ζξεζθεία ησλ κσξψλ ή ησλ γπλαηθψλ, επεηδή ε ζηάζε ησλ ρξηζηηαλψλ
κνηάδεη κε ηε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη πην επαίζζεηεο θαη πην ζπλαηζζεκαηηθέο απφ
ηνπο άληξεο θαη δηεθδηθνχλ ηζφηεηα θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε, φπσο νη Δθθιεζηάδνπζεο
ηνπ Αξηζηνθάλε, εηξήλε θαη φρη πφιεκν, φπσο νη γπλαίθεο ηεο «Λπζηζηξάηεο» ή
ππαθνχνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο φπσο ε Αληηγφλε ηνπ νθνθιή.
πλνςίδνληαο θαη γηα λα πεξηνξηζηψ ζην ζέκα ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο πνπ ππάξρεη
θαη ζηνλ ηίηιν ηεο αλαθνίλσζεο, ζα έιεγα φηη κε ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηνχ, ν νπνίνο
«ἄλζξσπνο ἐγέλεην, ἵλα ζεὸλ ηὸλ ἄλζξσπν θαηαζηήζεηαη», άιιαμε ε ζρέζε αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ Θεφ, άιιαμε ε απηνγλσζία58 ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ζέσζε, ε
θαηάθηεζε ηεο αγηφηεηαο, έπξεπε λα είλαη ην ηδεψδεο ηνπ θάζε ρξηζηηαλνχ.
56

Βι. ηηο εξγαζίεο κνπ «Ζ Δηξήλε θαη ην “παξαδφμσο” ηνπ Θενθάλε» θαη Η δηαζήθε ηνπ Ηξάθιεηνπ Α΄ .
πκβνιή ζην πξόβιεκα ηεο δηαδνρήο ζην Βπδάληην, Θεζζαινλίθε 1985, φπνπ αλαηξέπνληαη ηα δχν βαζηθά
επηρεηξήκαηα ηεο ζεσξίαο, φηη ζην Βπδάληην κία γπλαίθα δελ κπνξνχζε λα αζθήζεη ηελ απηνθξαηνξηθή
εμνπζία, πνπ έδηλαλ νη πεξηπηψζεηο ηεο Μαξηίλαο, ρήξαο ηνπ Ζξάθιεηνπ Α΄ θαη ηεο Δηξήλεο, ρήξαο ηνπ
Λένληα Γ΄.
57
Μφλν ην λα επηκέλνπλ κέρξη ζαλάηνπ γηα ηε ζσηεξία ηεο πφιεο ή γηα ηε ζσηεξία θάπνηνπ θίινπ δελ
ζεσξείηαη κσξία αιιά αμηέπαηλνο πξάμε, φπσο π.ρ. ε ζπζία ηνπ Μελνηθέα, γηνπ ηνπ Κξένληα πνπ ζπζηάζηεθε
γηα ηε ζσηεξία ηεο Θήβαο, «Φνίληζζεο» Δπξηπίδε, ζη. 1054-1056: «Θαπκάδνπκε εθείλνλ πνπ ηξαβάεη γηα ην
ζάλαην γηα ράξε ηεο παηξηθήο ηνπ γεο», θαη ε ζπζία ηεο Άιθεζηεο πνπ αληάιιαμε ηε δσή ηεο κε ηε δσή ηνπ
ζπδχγνπ ηεο, ηνπ Άδκεηνπ, «Άιθεζηηο» Δπξηπίδε, ζη. 154-155: «Πσο ζα κπνξνύζε θάπνηα λα δείμεη
θαιύηεξα πσο ηηκά ην ζύδπγό ηεο παξά ζέινληαο λα πεζάλεη γηα ράξε ηνπ;».
58
Σν δειθηθφ ιφγηνλ «γλψζη ζαπηφλ» ήηαλ απηφ πνπ έπξεπε λα θαιχπηεη ηε ζπλείδεζε, λα απνηειεί ηελ
απηνγλσζία ηνπ πνιίηε: φηη είλαη άλζξσπνο θαη ε κνίξα ηνπ είλαη ζηα ρέξηα ησλ ζεψλ,ησλ νπνίσλ ηνπο
ρξεζκνχο πνπ ήξζε λα δεηήζεη, δελ πξέπεη πνηέ λα ακθηζβεηεί, αιιά λα ππαθνχεη ζ’ απηνχο. «Θλεηὸο
γεγνλώο, ἄλζξσπε, κὴ θξόλεη κέγα», ζα πεη ηνλ 4ν αη. π.Υ. ν Μέλαλδξνο, «βηνῖ γὰξ νὐδεὶο ὃλ πξναηξεῖηαη
βίνλ». Γελ ζπκθσλψ κε ηνλ Β. Σζάθσλα, Η πεξί ζπλεηδήζεσο δηδαζθαιία, ζ. 25, πνπ εξκελεχεη ην δειθηθφ
ιφγηνλ κε βάζε ηνλ Πιάησλα, «Υαξκίδεο», 167α: «ὁ ἄξα ζώθξσλ κόλνο αὐηόο ηε ἑαπηὸλ γλώζεηαη θαὶ νἷόο ηε
ἔζηαη ἐμεηάζαη ηί ηε ηπγράλεη εἰδὼο θαὶ ηί κή, θαὶ ηνὺο ἄιινπο ὡζαύησο δπλαηὸο ἔζηαη ἐπηζθνπεῖλ ηί ηηο νἶδελ
θαὶ νἴεηαη, εἴπεξ νἶδελ, θαὶ ηί αὖ νἴεηαη κὲλ εἰδέλαη, νἶδελ δ' νὔ, ηῶλ δὲ ἄιισλ νὐδείο. Καὶ ἔζηηλ δὴ ηνῦην ηὸ
ζσθξνλεῖλ ηε θαὶ ζσθξνζύλε θαὶ ηὸ ἑαπηὸλ αὐηὸλ γηγλώζθεηλ […]». Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζηε ξήζε
«γλψζη ζαπηφλ» κπνξνχλ λα δνζνχλ δηάθνξεο εξκελείεο θαη φηη ν Πιάησλ, «Πνιηηεία», 617e «Αἰηία ἑινκέλνπ
ζεὸο ἀλαίηηνο», ν Αξηζηνηέιεο «ἐλ ηῇ πξναηξέζεη ἡ κνρζεξία θαὶ ηὸ αδηθεῖλ» θαη άιινη αλαγλσξίδνπλ ηελ
απηνδχλακε απφθαζε ηνπ αλζξψπνπ. Αλ φκσο κηιάκε γηα ην δειθηθφ παξάγγεικα, πηζηεχσ πσο απηνί πνπ
ην ηνπνζέηεζαλ ζηελ θνξπθή ηνπ αεηψκαηνο ζην λαφ ηνπ Απφιισλα ζηνπο Γειθνχο, πίζηεπαλ φηη νη
επηζθέπηεο ηνπ λανχ έπξεπεηλα απνθηνχλ επίγλσζε, φηη σο άλζξσπνη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη
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ηελ ηξαγσδία νη ζενί παίδνπλ πάληα έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη δελ είλαη
ηπραίν φηη αξθεηέο θνξέο ηε ιχζε ηε δίλεη ν «απφ κεραλήο ζεφο». Ό,ηη γίλεηαη
εξκελεχεηαη σο ζέιεκα ησλ ζεψλ. «Μπξνζηά ζε θάζε πεξηζηαηηθό πξνεγείηαη πάληα ε
ζθέςε, όηη θάπνηνο ζεόο είλαη ν δξάζηεο: δηεξσηώληαη κόλν πνηνο;»59 αξρήο γελνκέλεο
ήδε απφ ηνλ Όκεξν: ν πνηεηήο ζηελ Ηιηάδα δεηεί απφ ηε ζεά λα ηξαγνπδήζεη ηε κάλεηα
ηνπ Αρηιιέα κε ηνλ Αγακέκλνλα, αιιά ήδε ζηνλ φγδνν ζηίρν αλαξσηηέηαη: «πνηνο ηάρα
απ‟ ηνπο ζενύο ηνπο έζπξσμε λα κπνύλε ζε ηέηνηα ακάρε;».
Αλ φκσο ζηνλ παγαληζκφ ηελ επζχλε ηε θέξεη πάληα θάπνηνο ζεφο, κε ην
ρξηζηηαληζκφ ν άλζξσπνο ελειηθηψζεθε, αλέιαβε απηφο πηα ηελ επζχλε. Όπσο ιέεη ν
Υξηζηφο ζην θαηά Ησάλλε Δπαγγέιην, θεθ. 15.22: «Δἰ κὴ ἦιζνλ θαὶ ἐιάιεζα αὐηνῖο,
ἁκαξηίαλ νὐθ εἶρνλ (νη άλζξσπνη)». Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ήιζε θαη ειάιεζε, «λῦλ δὲ
πξόθαζηλ νὐθ ἔρνπζη πεξὶ ηῆο ἁκαξηίαο αὐηῶλ». Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Υξηζηφο δίδαμε ηελ
αγάπε, ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο, ν άλζξσπνο έπαςε λα παξαπαίεη αλάκεζα ζην θαθφ θαη
ην θαιφ, έπαςε λα ζεσξεί ηε δσή ηνπ κηα ελαιιαγή αλάκεζα ζε ραξέο θαη ιχπεο θαη
απέθηεζε γηα πξψηε θνξά έλα φξακα, κηα ειπίδα ζσηεξίαο γηα κηα ζπλερή εμέιημε πνπ
νδεγεί ζηα έζραηα κε ηελ έλλνηα ηνπ ηέινπο, ηεο ηειείσζεο. Ο Λαθηάληηνο ηφληζε φηη «ε
ιαηξεία ησλ ζεώλ δελ πεξηθιείεη ζνθία, γηαηί δελ καζαίλνπκε ηίπνηε ζε απηή πνπ λα
ζπκβάιιεη ζηελ εζηθή καο βειηίσζε θαη ζηε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα καο»60.
Αλ ινηπφλ ην πξφηππν ηεο Αληηγφλεο κέζα ζην πιαίζην ηνπ παγαληζκνχ είλαη έλα
αξλεηηθφ πξφηππν, κέζα ζην πιαίζην ηνπ ρξηζηηαληζκνχ γίλεηαη έλα ζεηηθφ πξφηππν:
γηαηί ν ρξηζηηαληζκφο, ζε αληίζεζε κε ηνλ παγαληζκφ, δελ είλαη κηα ηειεηνπξγηθή
ζξεζθεία, αιιά είλαη κηα δηδαζθαιία θαη θαηά ζπλέπεηα ν ρξηζηηαλφο θαιείηαη λα
ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο, φηαλ απηνί δελ παξαβαίλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ Θενχ. Ο
ρξηζηηαλφο δελ παξαπαίεη αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ, επνκέλσο κπνξεί λα επηιέμεη
ζε πνηφλ λφκν πξέπεη λα ππαθνχζεη θαη ζε πνηφλ λα αληηδξάζεη. Ο ρξηζηηαλφο ππαθνχεη
«ἐλ νἷο ἐληνιή Θενῦ κὴ ἐκπνδίδεηαη»61 θαη ν Σεξηπιιηαλφο δίδαζθε φηη θαζήθνλ ηνπ
ρξηζηηαλνχ ήηαλ αθξηβψο ε αλππαθνή ζηνπο λφκνπο, φηαλ ηνπο ζεσξνχζε άδηθνπο 62. Ο
άλζξσπνο κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ ρεηξαθεηήζεθε, απέθηεζε ηελ αηνκηθή ηνπ ειεπζεξία,
δηεθδίθεζε αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ελεξγεί πηα, πξέπεη λα ελεξγεί θαηά ζπλείδεζε 63 θαη
ελαπφθεηηαη ζ’ απηφλ λα δηαθπιάμεη ηελ ειεπζεξία πνπ ηνχ ραξίζηεθε.
ηθαλφηεηεο θαη φηη θαηά ζπλέπεηα ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ησλ ρξεζκψλ ηνπ ζενχ, ηνπο νπνίνπο θαη πξέπεη λα
αθνινπζνχλ.
59
Jaquelline de Romilly, Γηαηί ε Διιάδα, Αζήλα 1993, ζ. 189.
60
Λαθηάληηνο, Institutio new divinae 4.3. Πβι. P. Veyne, Η Διιελνξσκατθή απηνθξαηνξία, ζ. 644.
61
Μέγαο Βαζίιεηνο, PG 31.861.
62
Βι. Σ. D. Barnes, Tertyllian: a Historical and Literary Study, Oxford University Press 1985 θαη Α.-Ζ.
Νέηηαο, Κσλζηαληίλνο ν Μέγαο θαη ν ρξηζηηαληζκόο, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 12.
63
Κ. ηκφπνπινο, Ο κύζνο ησλ “κεγάισλ” ηεο ηζηνξίαο. Δμνινζξεπηέο θαη ηύξαλλνη ιαώλ, βάξβαξνη θαη
δηεθζαξκέλνη. Από ηνλ Αιέμαλδξν θαη ηνλ Κσλζηαληίλν σο ηνλ Φξεηδεξίθν θαη ηνλ Ναπνιένληα, Αζήλα 1995,
ζ. 301: Ο Maximilianus Victor, 21 ρξφλσλ, φηαλ νδεγήζεθε ζην ζηξαηφπεδν, είπε ζηνλ αλζχπαην: «Γελ
κπνξώ λα ππεξεηήζσ. Γελ κπνξώ λα θάλσ θαθό-Non possum male facere. Δίκαη ρξηζηηαλόο!». «Πνηνο ζνύ
„βαιε απηή ηελ ηδέα ζην κπαιό;», ξψηεζε έμαιινο ν δηνηθεηήο. «Η ζπλείδεζή κνπ», απάληεζε ν λένο. «Καη
απζσξεί ν Ρσκαίνο αλζύπαηνο πξόζηαμε λα απνθεθαιηζζεί» (Acta Maximiliani, 1-2). Δπζέβηνο Καηζαξείαο,
Δηο ηνλ βίνλ Κσλζηαληίλνπ βαζηιέσο, Γ.4: «Παίσλ (Μ. Κσλζηαληίλνο) δ‟ ὥζπεξ θαὶ δηακαζηίδσλ ηῷ ιόγῳ

«Αντιγόνη» και ατομική συνείδηση

Dionyssia Missiou
«Antigone» and Personal Conscience. The Model of Antigone
Summary

The classical interpretation of «Antigone» is that it is a drama that promotes the duty
to act in accordance with one’s own conscience against the decisions of a tyrant. Without
doubt Antigone is acting obeying to her conscience. My objection in the above
interpretation is that Antigone was a negative model for Sophocles and his audience; the
citizens should avoid this model so that the laws are obeyed and the order of the city is
reassured.
In antiquity there was no distinction between the human and the divine law. The
ancient Greek religion was just a ritualistic religion and thus the State could easily appeal
to religion in order to strengthen its own laws: so, what was legal was also moral and
divine and the citizen was obliged to obey the law. The message of Sophocles in
«Antigone» was double: obedience to gods and the laws of the city and that women were
a threat for the men-citizens.
Those who thought like Antigone and were acting obeying to their conscience
instead of obeying to the laws choosing death, were considered fools. However, if
Antigone in the context of paganism was a negative model, in the context of Christianity
became a positive one: Christianity, that became known as the religion of fools and
women, unlike the paganism is not a ritualistic religion, but a teaching one and
consequently the Christian does not owe obedience to the laws, but knowing to
distinguish between right and wrong, he must act according to his conscience.

ηῶλ πεξηεζηώησλ γλσξίκσλ ηηλάο, θάησ λεύεηλ πιεηηνκέλνπο ηὴλ ζπλείδεζηλ ἐπνίεη». P. Lemerle, Histoire de
Byzance, Paris 1960, ζ. 126: Σν Βπδάληην δεκηνχξγεζε έλα ρξηζηηαληθφ πνιηηηζκφ πην αλζξψπηλν,
αληαπνθξηλφκελν πην πνιχ ζηηο αλάγθεο κηαο απαηηεηηθήο ζπλεηδήζεσο.
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Σάββαο Μαπξνκαηίδεο
Η ζπκβνιή ηνπ εκπνξίνπ έξγωλ ηέρλεο ηωλ θιακαλδηθώλ πόιεωλ ζηελ
αλαδόκεζε ηεο νηθνλνκίαο ηωλ Κάηω Χωξώλ ηνλ 15ν αηώλα: πνιηηηθή
παξέκβαζε θαη ν ζεζκόο ηωλ pandts
Θεωξήζεηο πεξί ηεο ύζηεξεο κεζαηωληθήο νηθνλνκίαο
Οη ηζηνξηθνί, θαηά ην παξειζφλ, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ νηθνλνκία
ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα, θαηαθεχγνληαο ζηε ζπλεμέηαζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ,
πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εμειίμεσλ. Οη R. S. Lopez, H. A. Miskimin
θαη C. Cipolla έρνπλ ηαπηίζεη ην δηάζηεκα κεηά ην μέζπαζκα ηεο παλψιεο ζηελ Δπξψπε
κε κηα πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο ηεο παξαγσγήο, ππνρψξεζεο ηνπ εκπνξίνπ, κείσζεο ησλ
θεξδψλ θαη αιιαγήο ηεο λννηξνπίαο ησλ ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη έκπνξνη-ηξαπεδίηεο1, πνπ βιέπνπλ ηελ επέλδπζε ζηε γε
σο ηελ πην ζίγνπξε ιχζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο ηνπο θαη ηεο ζέζεο πνπ
1

Σηελ θνηλσλία ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα (πνπ ζπκβαηηθά, φζνλ αθνξά ηηο θαιιηηερληθέο εμειίμεηο,
ζπκπίπηεη κε φ,ηη απνθαινχκε πξψηκε Αλαγέλλεζε) ε δξάζε ελφο επηρεηξεκαηία (πνπ έιεγρε ηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ) ή ελφο εκπφξνπ (πνπ είρε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο ξνήο
πξψησλ πιψλ, θεθαιαίσλ θαη θαηεξγαζκέλσλ αγαζψλ) ηαπηηδφηαλ κε εθείλε ελφο ηξαπεδίηε. Οη κεγάινη
ηξαπεδηθνί νίθνη, φπσο θαη άιινη επηρεηξεκαηίεο, ζπλήζηδαλ λα επελδχνπλ, νπζηαζηηθά δηαθηλδπλεχνληαο, ζε
πνηθίιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εκπφξην, ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο, αζθάιηζε, παξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο), απνθαιχπηνληαο έηζη κηα δηαπινθή αλάκεζα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο ηξαπεδηθέο θαη
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ Τξάπεδα, γηα παξάδεηγκα, ησλ Μεδίθσλ ζπληζηνχζε έλαλ φκηιν επηρεηξήζεσλ,
πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε πνηθίινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, φπσο ε παξαγσγή πνιπηειψλ πθαζκάησλ, νη
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ (κέζν πνπ δηεπθφιπλε ηελ αζθαιή δηαθίλεζε
θεθαιαίσλ, ηε ζπζζψξεπζε θαη ηελ επαλεπέλδπζή ηνπο ζε άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ή ηε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ θαηφρσλ ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ησλ πνζψλ πνπ απηνί
επέλδπαλ ζηελ θίλεζε ησλ αγαζψλ πνπ εκπνξεχνληαλ. ρξεζηκνπνηήζεθε δε απφ ηνπο εκπφξνπο-ηξαπεδίηεο
σο κέζν κηαο «λφκηκεο ηνθνγιπθίαο», φπσο ζα ηε ραξαθηεξίδακε, θαζψο εθφζνλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη
ελέξγεηέο ηνπο δελ ππεηζέξρνληαλ ζε ζρέζεηο παξαγσγήο ή πιηθήο κεηαπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ, νη
ίδηνη, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηεγνξεζνχλ απφ ηελ Δθθιεζία γηα θαηαθπγή ζε αζέκηηεο ρξεκαηηθέο
ζπλαιιαγέο, πξφβαιαλ ηα θέξδε πνπ απνθφκηδαλ -ζε ζχγθξηζε κε ην αξρηθφ πνζφ επέλδπζεο- σο
αληαπφδνζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελππήξρε ζηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο) θαη ην εκπφξην
κεγάισλ απνζηάζεσλ ζε κηα επξεία πνηθηιία αγαζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξντφλησλ πνιπηειείαο
(πθάζκαηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, γνχλεο, πνιχηηκνη ιίζνη, θνζκήκαηα, αζεκηθά, ηαπηζεξί, πίλαθεο
δσγξαθηθήο, γιππηά, ρεηξφγξαθα, κπαραξηθά, ειαηφιαδν, εζπεξηδνεηδή, μεξνί θαξπνί, ζηππηεξία, ζίδεξνο,
άινγα) πξνο θάιπςε κηαο απμεκέλεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. Γηα λα ηζνζηαζκίζνπλ δε ηηο εηζαγσγέο κε ηηο
εμαγσγέο, εμήγαλ πνηθίια πξντφληα θισξεληηλήο θαηαζθεπήο θαη απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο, πνπ απηνί είραλ
ιάβεη απν ηα ιηκάληα ηεο Αλαηνιήο, ψζηε είηε λα ηηο επεμεξγαζηνχλ ζηα εξγαζηήξηα ηεο πφιεο ηνπο είηε λα
ηηο κεηαπσιήζνπλ ζηηο αγνξέο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο, νη νπνίεο ζα παξήγαγαλ ζηε ζπλέρεηα πξντφληα γηα ηα
νπνία ππήξρε πςειή δήηεζε ζηελ ηηαιηθή αγνξά. Βι. ζρεηηθά F. Franceshi, «The Merchant-Bankers of the
15th-Century Florence», Money and Beauty, Bankers, Botticelli and the Bonfire of the Vanities, επηκ.
Ludovica Sebregondi – T. Parks, Φισξεληία 2012, ζ. 37-45· S. Tognetti, «Transport and Commercial
Communications in 14th - 15th-Century Florence», Money and Beauty, ζ. 69-79· Liza Jardine, Worldly
Goods. A New History of the Renaissance, Νέα Υφξθε 1996, ζ. 98-118.
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θαηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία2. Δίλαη γλσζηή ε ζέζε ηνπ R. S. Lopez ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ε νηθνλνκηθά «δχζθνιε επνρή» κεηά ην Μαχξν Θάλαην απνζάξξπλε ηνπο
επηρεηξεκαηίεο λα ξηςνθηλδπλεχζνπλ λα επελδχζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε λέα εκπνξηθά
αλνίγκαηα, απειεπζεξψλνληαο έηζη ηελ (πιενλάδνπζα) επεκεξία ηνπο ζηελ
θαηαλαισηηθή αγνξά, θίλεζε πνπ ζπληζηνχζε, νπζηαζηηθά, έλα είδνο επέλδπζεο ζηελ
ηέρλε θαη ηελ πνιπηέιεηα, πξνθεηκέλνπ απηνί νη άλδξεο λα ζσξαθίζνπλ ηε ζέζε πνπ
θαηείραλ ζηελ θνηλσλία. Γίλεηαη, κάιηζηα, ιφγνο γηα νηθνλνκηθή χθεζε ελ κέζσ κηαο
θαιιηηερληθήο επθνξίαο.
Ο John H. Munro πξνηείλεη κηα αλάινγε θαηάζηαζε, αλαθνξηθά κε ηηο Κάησ Φψξεο
ζηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα, σο ζπλέπεηα ελφο ζπλδπαζκνχ γεγνλφησλ, πνπ επεξεάδνπλ
θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο: δεκνγξαθηθή κείσζε, πηψζε ησλ δεηθηψλ ηεο
εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο, χθεζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, πφιεκνη, εμεγέξζεηο,
λνκηζκαηηθέο ππνηηκήζεηο, αιιαγέο ζηε δνκή ησλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαδπφκελσλ
επξσπατθψλ θξαηψλ3. Ζ παξνχζα θαηάζηαζε δελ ζα πξέπεη λα καο μελίδεη, θαζψο νη
λφηηεο Κάησ Φψξεο (Φιάλδξα, Βξαβάληε), πνπ απνηεινχλ ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα ηελ
πιένλ εχπνξε, ππθλνθαηνηθεκέλε θαη αζηηθνπνηεκέλε πεξηνρή ηεο Δπξψπεο βνξείσο
ησλ Άιπεσλ, κε κηα νηθνλνκία πνπ ζηεξίδεηαη ζην εκπφξην θαη ζηε βηνηερλία, ζα
βξεζνχλ κέζα ζηε δίλε ησλ εμειίμεσλ, βιέπνληαο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο νηθνλνκίαο
ηνπο (ηελ πθαληνπξγία πνιπηειψλ πθαζκάησλ) λα θαηαξξέεη. Οη εμειίμεηο απηέο
ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα πεξίνδν, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε Φιάλδξα θαη ε Βξαβάληε
απνηεινχλ ην θέληξν ηεο Δπξψπεο, θαζψο εθεί εδξάδεη ε ιακπξφηεξε Απιή ηνπ 15νπ
αηψλα, απηή ησλ δνπθψλ ηεο Βνπξγνπλδίαο, πνπ επηρεηξνχλ κέζα απφ πνκπψδεηο ηειεηέο,
δηπισκαηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο θηλήζεηο (φπνπ ε ηέρλε δειψλεη εθθσθαληηθά ηελ
παξνπζία ηεο), λα ηξαβήμνπλ φια ηα βιέκκαηα πάλσ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ
ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Δμάιινπ, λεφηεξεο ηζηνξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα, δίλνληαο έκθαζε φρη κφλν
ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο πφιεηο θαη ζηελ πεξηβάιινπζα χπαηζξν,
αιιά θπξίσο ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο, θαηαδεηθλχνπλ πσο νη αζηηθέο
θαη νη αγξνηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαπιέθνληαη, ην πεξηθεξεηαθφ θαη ην
ηνπηθφ εκπφξην – ζε αληίζεζε κε εθείλν ησλ καθξηλψλ απνζηάζεσλ – αλαδσνγνλνχληαη,
ελψ φπνπ νη κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο πξνθαινχλ χθεζε ζε θάπνηα πεξηνρή,
ζπληείλνπλ ζηελ άλζεζε θάπνηαο άιιεο, φπσο αθξηβψο, ελψ παξαηεξείηαη καξαζκφο ζε
κηα νηθνλνκηθή/παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αθκάδεη κηα άιιε, ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη
ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη νη πνιηηηθέο αξρέο, γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηθν-

2

Βι. ελδεηθηηθά: R. S. Lopez – H. A. Miskimin, «The Economic Depression of the Renaissance», The
Economic History Review 14/3 (1962), ζ. 408-426· R. Lopez, «Hard Times and Investment in Culture», The
Renaissance: Medieval or Modern?, επηκ. K. H. Dannenfeldt, Νέα Υφξθε 1959, ζ. 50-63· C. Cipolla,
«Economic Depression of the Renaissance», The Economic History Review 15 (1963), ζ. 519-24.
3
Βι. ζρεηηθά: J. H. Munro, «Economic Depression and the Arts in the Fifteenth-Century Low Countries»,
Renaissance and Reformation 19 (1983), ζ. 235-250.
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θνηλσληθέο ηνπο ζηνρεχζεηο4. Οη εμειίμεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζε κηα πεξηνρή θαίλεηαη πσο
δελ πξνθαινχλ ξήμεηο θαη αζπλέρεηεο κε παξειζνχζεο θαηαζηάζεηο ή αλάκεζα ζε
επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα. Αληηζέησο, ππάξρεη κηα ηάζε λα
πξνζκεηξψληαη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηε γεληθφηεξε απνηίκεζε ηεο νηθνλνκίαο ή θαη
αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο ή
θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ.
Η πνιπηέιεηα ζηε κεζαηωληθή θνηλωλία
Σηα πιαίζηα κηαο, θαηά βάζε, αγξνηηθήο θνηλσλίαο, φπνπ ε θηψρεηα επαηλείηαη θαη
απνηειεί ην γεληθφ θαλφλα θαη ε Δθθιεζία απνηξέπεη ηνπο πηζηνχο απφ ηε ζπζζψξεπζε
πιηθψλ αγαζψλ, ελψ ζπγρξφλσο ηα κέιε απηήο ηεο θνηλσλίαο δηαζέηνπλ ειάρηζηε
αγνξαζηηθή δχλακε (γηα λα ζηξαθνχλ ζηελ αγνξά πνιπηειψλ αληηθεηκέλσλ), δελ
κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα Αλαγέλλεζε, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, αλαθεξφκελνη ζην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ηάζε πξνο αλάδεημε ηεο πνιπηέιεηαο ζε δεισηηθφ αγαζφ ζηε
δσή ησλ αλζξψπσλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε παξάγνληεο ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο,
φπσο θαη ζε κηα αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπο. Σε κηα επνρή φπνπ νη πην εθιεπηπζκέλεο
επραξηζηήζεηο δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζε φινπο, νη άλζξσπνη ζηξέθνληαη πξνο ηα
πνιπηειή αγαζά (πνπ παξάγνληαη φρη ζε κεγάιε πνζφηεηα, θαζψο ηνλ 15ν αηψλα είλαη ε
πνηφηεηα πνπ ελδηαθέξεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ), πξνθεηκέλνπ λα σξαηνπνηήζνπλ κηα
δσή γεκάηε απφ αζζέλεηεο, ιηκφ θαη πνιέκνπο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αθφξεζηε δίςα
ηνπο γηα επίδεημε, κεγαιείν θαη ζηνιηζκφ, ζπκκεηέρνληαο ζε ζπιινγηθέο εθδειψζεηο
(νξγαλσκέλεο απφ ηηο αζηηθέο αξρέο ή ηελ Απιή) θαη ζπαηαιψληαο ην πεξίζζεπκα ηνπ
εηζνδήκαηφο ηνπο ζε έξγα ηέρλεο θαη πνιπηειείαο5. Γεκνγξαθηθέο, θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο θαη θαιιηηερληθέο εμειίμεηο ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε
αληηθείκελα πνιπηειείαο θαη ζηηο απνκηκήζεηο απηψλ, θαζψο «ε ποισηέιεηα είλαη
ζσγτρόλως δέιεαρ θαη πρωηεύολ ζέκα», έλα ζέακα πνπ γηα λα ππάξμεη απαηηείηαη «ε
ακοηβαία ζσλελοτή προλοκηούτωλ θαη ζεαηώλ, δειαδή ηες κάδας ποσ ζσλετώς βιέπεη», ζε
έλαλ θφζκν φπνπ «οη πιούζηοη είλαη, έηζη, θαηαδηθαζκέλοη λα προεηοηκάδοσλ ηολ
κειιοληηθό βίο ηωλ θηωτώλ», λα «δοθηκάδοσλ ηα εστάρηζηα πράγκαηα ηα οποία, αργά ή
γρήγορα, ζα θαηαθηεζούλ από ηε κάδα»6.
Οη πνιηηηθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξηζηνθξαηία επηδηψθνπλ λα ζηακαηήζνπλ
απηή ηε δηάρπζε ηεο πνιπηέιεηαο ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη
θπξίσο ζηνπο κεζναζηνχο (κάζηνξεο θαη εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, κηθξέκπνξνπο θαη
θαηαζηεκαηάξρεο). Θέηνπλ, έηζη, ζε εθαξκνγή λφκνπο πεηζάξρεζεο ηεο πνιπηέιεηαο.
Σηφρνο ηνπο είλαη ηφζν ε δηαηήξεζε ηεο θάζεηεο ηεξαξρηθήο δηαζηξσκάησζεο ηεο
4

Βι. ζρεηηθά: W. Blockmans, «The Burgundian Court and the Urban Milieu as Patrons in 15th Century
Bruges», Economic History and the Arts, επηκ. M. North, Κνισλία 1996, ζ. 15-26· Joanne M. Ferraro, «The
Manufacture and Movement of Goods», The Renaissance World, επηκ. J. J. Martin, Νέα Υφξθε-Λνλδίλν
2007, ζ. 87-100.
5
J. Huizinga, The Waning of the Middle Ages: A Study of the Forms of Life, Thought and Art in France
and the Netherlands in the XIVth and XVth Centuries, Garden City-Νέα Υφξθε 1956, ζ. 232-252.
6
F. Braudel, Υιηθός Ποιηηηζκός, Οηθολοκία & Καπηηαιηζκός (15ος-18ος αηώλας). Οη δοκές ηες θαζεκερηλής
δωής: ηο δσλαηό θαη ηο αδύλαηο, (κηθξ. Αηθαηεξίλε Αζδξαρά), Αζήλα 1995, ζ. 190.
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θνηλσλίαο θαη δεπηεξεπφλησο, κε ηε ζχκπξαμε ηεο Δθθιεζίαο, ν έιεγρνο ησλ
ζπλεηδήζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ αλζξψπσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη εζηθή
θαηάπησζε, φζν θαη ε δηαηήξεζε ζε πεξηνξηζκέλα πιαίζηα ησλ ππεξβνιψλ ζηηο νπνίεο
σζεί ε πνιπηέιεηα, θαζψο κέζσ απηήο νη θνξείο ηεο κπνξνχλ λα επηδεηθλχνπλ ηηο
γελεαινγηθέο ηνπο θαηαβνιέο, ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
επηθάλεηα. Ζ Δθθιεζία, αλ θαη απνδέρεηαη ηνλ πινχην ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα σο έλαλ
ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη, ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ, ηα απαξαίηεηα αγαζά γηα ηελ επηβίσζή ηνπ θαη γηα λα έρεη κηα άλεζε, ψζηε λα
κπνξεί λα δηάγεη έλαλ ελάξεην βίν7, σζηφζν αληηιακβάλεηαη ηε ξνπή πξνο ηελ
πνιπηέιεηα θαη ηε κίκεζε απηήο σο ζχγρπζε ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη ζθαλδαιψδε
θαηαζπαηάιεζε πφξσλ πξνο εθπιήξσζε ηεο αλζξψπηλεο καηαηνδνμίαο, αιιά θαη σο κηα
θιίζε πξνο ηελ ακαξηία. Σε έλαλ θφζκν, φκσο, φπνπ αλαδχεηαη κηα δηαθξηηή αζηηθή
θνπιηνχξα ζηελ νπνία ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα κεζναζηηθά ζηξψκαηα κε ηελ
ηδηαίηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε πνπ αλαπηχζζνπλ8, νη άκεζα
ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δξαθφληεησλ θαλνληζκψλ δελ πεηπραίλνπλ
πνιιά, θαζψο ε επηζπκία ζπαηάιεο γηα επίδεημε θαη κίκεζε ελφο αλψηεξνπ ηξφπνπ δσήο
ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη, κε ηελ ηέρλε λα δειψλεη παξνχζα ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπο,
ελψ ηα νηθνλνκηθά ησλ πφιεσλ βειηηψλνληαη κέζσ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ εηζξένπλ
ζηα ηακεία ηνπο απφ ηνπο παξαβάηεο απηψλ ησλ ζηεξεηηθψλ κέηξσλ 9.
Σηελ χζηεξε κεζαησληθή θνηλσλία ε επίδεημε θαη ε εμνπζία ζπληζηνχλ δχν πφινπο
θνηλσληθήο έθθξαζεο, πνπ ν έλαο ζπληξέρεη ηνλ άιιν. Αλ ν Βεξλάξδνο ηνπ Κιαηξβψ
θήξπζζε κε πάζνο θαηά ηεο καηαηνδνμίαο, ηεο επίδεημεο θαη ηεο πνιπηέιεηαο, ζηνηρείσλ
δειαδή ζηα νπνία ν άλζξσπνο είλαη επηξξεπήο, ε επνρή ηνπ καο θαίλεηαη αξθεηά
καθξηλή, αλαθνξηθά κε ηελ πεξίνδν πνπ νη Valois αζθνχλ ηελ εμνπζία ζηε Φιάλδξα,
θαζψο ν Μαχξνο Θάλαηνο απνηειεί έλα δηάιεηκκα ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ Δπξσπαίσλ, έλα
ράζκα ην νπνίν γελλά λέεο ηδέεο, ν αληίθηππνο ησλ νπνίσλ απνηππψλεηαη ζηελ ηέρλε θαη
κέζσ απηήο κπνξνχκε λα αηζζαλζνχκε φ,ηη βίσζαλ νη ίδηνη θαη νη απφγνλνί ηνπο θαη
θπξίσο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ, ηε ζέαζή ηνπ σο ην
θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη ηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο πνπ απηφο έηξεθε κε ηα πιηθά αγαζά. Ζ
ρξεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο έγθεηηαη ζηε δφκεζε
ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο, ηα νπνία κε φρεκα απηά ηα αγαζά θαη ηε δπλαηφηεηα
πνπ έρνπλ, κέζσ ησλ πφξσλ ηνπο, λα θαηαλαιψλνπλ ή λα κεηέρνπλ ζην παηρλίδη ηεο
αγνξάο σο παξαγσγνί ή αγνξαζηέο ή θαη κε ηηο δχν απηέο ηδηφηεηεο, επηρεηξνχλ λα
πξνβάιινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία ή
ηνπιάρηζηνλ ηελ εηθφλα πνπ νη ίδηνη έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζέινπλ φζνη ηνπο
πεξηβάιινπλ λα πηνζεηήζνπλ απέλαληί ηνπο κηα ζπκπεξηθνξά αλάινγε κε ην πεξηερφκελν
7

H. Dubois, «Le pouvoir économique du prince», Actes des congrès de la Société des historiens
médiévistes de l’enseignement supérieur public, 23ème congrès, Brest 1992, ζ. 229-246.
8
J. Dumolyn – J. Haemers, «„Let each man carry on with his trade and remain silent‟. Middle-Class
Ideology in the Urban Literature of the Late Medieval Low Countries», Cultural and Social History 10
(2013), ζ. 169-189.
9
Simone Roux, Le monde des villes au Moyen Âge XIe-XVe siècle, Παξίζη 2004, ζ. 162-163.
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απηήο ηεο εηθφλαο. Ζ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζηελ Δπξψπε επέθεξε
θαη ηελ αχμεζε ζηε δήηεζε κε αλαγθαίσλ (γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ) πιηθψλ
αγαζψλ, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο εθείλεο, φπνπ ε πξνζθνξά ηέηνησλ εκπνξεπκάησλ ήηαλ
ζην παξειζφλ πεξηνξηζκέλε10, αιιά ζπγρξφλσο ηνλψζεθε ε δήηεζε απηψλ θαη εθεί φπνπ
είρε ήδε θαιιηεξγεζεί ε θηινθαιία θαη κηα πεπνίζεζε πεξί ηεο ρξεζηκφηεηαο ηέηνησλ
αληηθεηκέλσλ πνιπηειείαο.
Ζ ηέρλε απνηειεί γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 15νπ αηψλα θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο,
θαζψο βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε απηή, αλ φρη αγνξάδνληάο ηελ, ηνπιάρηζηνλ
εξρφκελνη ζε επαθή καδί ηεο ζην ρψξν, φπνπ πξνζεχρνληαη ή θαηά ηε δηάξθεηα
ζπιινγηθψλ εθδειψζεσλ (φπνπ ε ηέρλε ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο αιιειεγγχεο
κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο – θαληαζηαθήο – θνηλφηεηαο θαη ζηελ απψιεηα ηνπ αηζζήκαηνο
ηνπ θφβνπ ή ηεο απνμέλσζεο). Οη άλζξσπνη ηεο πεξηφδνπ απηήο, βαζχηαηα επιαβείο,
αλαδεηψληαο δηφδνπο επηθνηλσλίαο κε ην ζείν θαη κηαο πην άκεζεο επαθήο κε απηφ, κεηά
ην θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ Δπξψπε πέξαζκα ηεο παλψιεο, αλαδεηνχλ ζηελ ηέρλε κηα
δηέμνδν απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ζέινπλ λα απνηππψζνπλ ζε απηήλ ην κεγαιείν κέζα
ζην νπνίν δνπλ, φζν θαη αλ απηφ είλαη νπζηαζηηθά κηα πιαζηή πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζε
έλαλ θφζκν πνπ καζηίδεηαη απφ πνιέκνπο, ιεειαζίεο θαη απφηνκεο αιιαγέο. Δπηζπκνχλ
ε ηέρλε κε ην ρξψκα ηεο λα πξνζζέζεη ζηε δσή ηνπο φ,ηη νη ίδηνη έρνπλ αθαηξέζεη κε ηηο
πξάμεηο ηνπο, γη‟ απηφ θαη επηδηψθνπλ λα απεηθνλίζνπλ ζε απηή φρη ηφζν ην «σξαίν» φζν
ην ιακπξφ, θαζψο γη‟ απηνχο κέζα απφ απηφ ην κεγαιείν – είηε ηεο εκθάληζεο είηε ηεο
ςπρήο – πεγάδεη ε νκνξθηά θαη κφλν εάλ πιάζνπλ κηα ηέρλε, πνπ ζα επηδεηθλχεη θαη ζα
ηνλίδεη ηελ ππεξβνιή, ην ζηνιίδη, ηε καηαηνδνμία κέζα ζηελ νπνία απηνί δνπλ, ζα
θαηαθέξνπλ λα ππνκείλνπλ ηε ζλεηή ηνπο χπαξμε. Ζ εηθφλα απηή πξνζηδηάδεη ζε εθείλε
ηεο θνηλσλίαο ηνπ δνπθάηνπ ηεο Βνπξγνπλδίαο ηνλ 15ν αηψλα, πνπ επηρεηξεί λα εθζέζεη
ηηο απφςεηο ηεο γηα ηε δσή, ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην επέθεηλα κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ
θαληαζηψζεψλ ηεο θαη ησλ ππεξβνιψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαθχγεη ν άλζξσπνο.
Βξηζθφκαζηε ζε κηα επνρή φπνπ ε δηαθχιαμε ησλ θεθηεκέλσλ ζπληζηά ερέγγπν γηα
ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ πξνλνκίσλ πνπ θαηέρεη έλα άηνκν, κηα νηθνγέλεηα, έλα
ίδξπκα. Τν θαηαιαβαίλνπκε, παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο, φπνπ κπνξνχκε
λα δνχκε ηνπο εκπφξνπο λα δηαθεκίδνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη λα επηρεηξνχλ
λα πξνβάιινπλ ηα άηνκα ζηνλ θχθιν ησλ νπνίσλ αλήθνπλ· ηνπο πξίγθηπεο θαη ηνπο
αξηζηνθξάηεο λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο μερσξηζηφ ρψξν ζηνπο λανχο, κέζα ζηνλ νπνίν
κπνξνχλ λα πξνζεχρνληαη καθξηά απφ ηα βιέκκαηα ηνπ ππφινηπνπ πνηκλίνπ11· θαη ηελ
Δθθιεζία, ε νπνία θξαηά ηνπο ιηγφηεξν πξνλνκηνχρνπο απηήο ηεο θνηλσλίαο καθξηά απφ
ηα πνιχηηκα αληηθείκελα πνπ θπιάζζεη ζηνπο λανχο κε ηε ρξήζε ελφο παξαπεηάζκαηνο,
πνπ ζπληζηά ην φξην αλάκεζα ζηνπο ηζρπξνχο θαη ηνπο αλίζρπξνπο. ζνη παξαγγέιλνπλ
ή αγνξάδνπλ έξγα ηέρλεο εκθηινρσξνχλ ζε έλαλ αληαγσληζκφ επίδεημεο ηεο επεκεξίαο
θαη ηεο θαιαηζζεζίαο ηνπο. Ζ κφδα ζηα ελδχκαηα πξέπεη λα ήηαλ ηφζν αθξηβή, φπσο θαη
10

H. van der Wee, «Structural Changes and Specialization in the Industry of the Southern Netherlands,
1100-1600», The Economic History Review 28/2 (May 1975), ζ. 203-221.
11
Ο ρψξνο απηφο πεξηθιείεηαη κε παλάθξηβα πθαζκάηηλα παξαπεηάζκαηα πνπ ζπκίδνπλ ζηνλ θιήξν θαη
ζην πνίκλην, κέζσ ησλ εκβιεκάησλ πνπ θέξνπλ, ηελ θνηλσληθή δηαθνξά θαη ηε δχλακε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ.
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ζε θάζε άιιε επνρή, θαζψο ζηφρνο ησλ θαηφρσλ ηνπο ήηαλ λα εληππσζηάζνπλ,
πξνθεηκέλνπ, κέζσ απηήο ηεο «επηδεηθηηθήο ζπαηάιεο/θαηαλάισζεο» 12, λα κπνξέζνπλ
λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ Απιή (απέλαληη ζηνπο άιινπο απιηθνχο) ή αθφκε θαη
ηε ζρέζε ηνπο κε απηή13.
Σε έλα πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ηεο Φιάλδξαο θαη ηεο Βξαβάληεο, φπνπ ηα εκπνξηθά
ζπκθέξνληα απνηεινχλ δνκηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε θαη ηε δφκεζε
κηαο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ζην θνηλσληθφ πιαίζην, ε θαηνρή άθζνλσλ
πνιπηειψλ αγαζψλ απνηειεί ην πιένλ ελδεδεηγκέλν κέζν επίδεημεο δχλακεο14. Ο δνχθαο
απνηειεί ηνλ πξψην παξάγνληα πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο έθζεζε ηνπ
εαπηνχ ηνπ, δίλνληαο ψζεζε ζηελ ήδε ππάξρνπζα πξνζθεξφκελε παξαγσγή, εμέιημε ε
νπνία έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε απηήο. Τνλ αθνινπζνχλ ε πςειή
αξηζηνθξαηία, ε απιηθή γξαθεηνθξαηία, νη κεγαιέκπνξνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα
αζηηθά θέληξα ηεο επηθξάηεηάο ηνπ, αιιά θαη ηα κεζαία αζηηθά ζηξψκαηα πνπ επηρεηξνχλ
λα αλαδεηρζνχλ, επσθεινχκελα ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην πεξηβάιινλ φπνπ απηά δηαβηνχλ,
ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιιφκελεο Απιήο ηνπ. Παξάιιεια, φκσο, κε ηελ θαηνρή
πνιπηειψλ αληηθεηκέλσλ νη δνχθεο επηρεηξνχλ κέζσ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ηδίσο ν
Κάξνινο ν Τνικεξφο) θαη κε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη θαληαζκαγνξηθέο εθδειψζεηο
(θπξίσο ν Φίιηππνο ν Καιφο) λα πξνζειθχζνπλ ηα βιέκκαηα φινπ ηνπ θφζκνπ, θαζψο
απηέο νη πξαθηηθέο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο λα απνθηήζνπλ «αμία» ζηελ
πνιηηηθή αξέλα ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν.
Οη δηαξζξωηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ηωλ βνπξγνπλδηθώλ Κάηω Χωξώλ
Ζ αληίιεςε φηη ζηελ πεξίνδν ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα παξαηεξείηαη ζπγρξφλσο
νηθνλνκηθή θαη θαιιηηερληθή άλζεζε (θπξίσο ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ
ηέρλε ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο θαη ηηο Κάησ Φψξεο) ρξεηάδεηαη κηα επαλαπξνζέγγηζε, θαζψο
ηελ πεξίνδν απηή ε Δπξψπε βηψλεη ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο κεηαβάζεηο, πνπ
επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο δνκέο, ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη
ζπκβάιινπλ ζηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ πξνλνκηνχρσλ, ησλ δηνηθνχλησλ,
ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ ηερληηψλ ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο δχν
πξψηνπο ηε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο ηνπο, ελψ νη ηειεπηαίνη ζα επηρεηξήζνπλ λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο 15. Ζ νηθνλνκία
είηε πεξλά κηα θάζε χθεζεο είηε βξίζθεηαη ζε έλα δηάιεηκκα απφ ηελ άλζεζε πνπ
γλψξηζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 13νπ θαη ηνπ α΄ κηζνχ ηνπ 14νπ αηψλα, σζηφζν θαηά ηνλ 15ν
αηψλα θαηνξζψλεη λα αλαθάκςεη, θαζψο νη ηζχλνληεο θαηαθεχγνπλ ζε δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο16. Γελ
12

Γηα ηελ έλλνηα ηεο «επηδεηθηηθήο θαηαλάισζεο» βι. ζρεηηθά: Th. Veblen, The Theory of the Leisure
Class: An Economic Study of Institutions, Νέα Υφξθε 1899.
13
E. H. Gombrich, The Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication,
Λνλδίλν 1999, ζ. 86-87.
14
L. Jardine, Worldly Goods, ζ. 63-64.
15
P. Stabel, «Organisation corporative et production d‟œuvres d‟art à Bruges à la fin du Moyen Âge et au
début des Temps modernes”, Le Moyen Âge, Revue d’Histoire et de Philologie CXII/1 (2007), ζ. 91-134.
16
H. van der Wee, Structural Changes, ζ. 203, 207.
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ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ 15ν αηψλα σο επνρή παξαθκήο θαη λα ζεσξήζνπκε ηηο
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο εμεγέξζεηο, ηα μεζπάζκαηα ηεο παλψιεο, ηελ πείλα, ηελ
αλεξγία ζηα αζηηθά θέληξα πνπ πεξλνχλ κηα πεξίνδν θξίζεο κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ
πθαληνπξγηθνχ ηνκέα, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αζηηθψλ δηνηθήζεσλ θαη
ζπληερληψλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ, σο αξλεηηθνχο δείθηεο γηα ηηο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο βνπξγνπλδηθέο Κάησ Φψξεο. Θα ιέγακε,
κάιηζηα, αλαθεξφκελνη γεληθά ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα, πσο δελ κπνξνχκε λα ηαπηίζνπκε
θαηεγνξεκαηηθά απηήλ ηελ πεξίνδν κε κηα χθεζε ηεο νηθνλνκίαο, αιιά ζα ήηαλ ίζσο
πεξηζζφηεξν δφθηκν θαη ηζηνξηθά πην νξζφ λα αλαθεξζνχκε ζε κηα ζπζηνιή απηήο,
ζπλπθαζκέλεο κε άληζεο – σο πξνο ηα πνζνηηθά κεγέζε θαη ηηο πνηνηηθέο αμίεο –
δηεπζεηήζεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο νη δηάθνξεο ηζηνξηθέο θαηαζηξνθέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε
απηφ ην δηάζηεκα ζπρλά δηαδξακάηηζαλ ξφιν εμηζνξξφπεζεο θαη βειηίσζεο ησλ
επηπέδσλ ηεο νηθνλνκίαο.
Οη αιιαγέο, ινηπφλ, πνπ παξαηεξνχληαη ηνλ 14ν αηψλα ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία
έρνπλ ζπλέπεηεο ζηνλ ρψξν ηεο δήηεζεο φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ησλ κάιιηλσλ
πθαζκάησλ. Ζ θιακαλδηθή πθαληνπξγία, άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ εηζαγσγή αγγιηθνχ
καιιηνχ, πιήηηεηαη αλεπαλφξζσηα απφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγγιηθψλ πθαζκάησλ
θαη ηελ αληίζηνηρε πηψζε ζηηο εηζαγσγέο αγγιηθνχ καιιηνχ, κε απνηέιεζκα νη πφιεηο ηεο
Φιάλδξαο θαη ηεο Βξαβάληεο λα πεξηνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ παξαγσγή
αθξηβψλ ελδπκάησλ πνπ ζα παξάγνληαλ απφ αγγιηθφ καιιί αξίζηεο πνηφηεηαο. Ζ εμέιημε
απηή ππαγνξεπφηαλ απφ ηνπο απζηεξνχο ζπληερληαθνχο θαλνληζκνχο, ζηφρνο ησλ
νπνίσλ ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ
ηηκψλ ζε επλντθά γηα ηα κέιε ηνπο επίπεδα, βαζίδνληαο ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνηφηεηα
παξαγσγήο ζηελ πςειή εμεηδίθεπζε θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηνηερλίαο ησλ
ηερληηψλ17.
Ζ θιακαλδηθή πθαληνπξγία αλ θαη γίλεηαη ειηηίζηηθε, θαζψο ην πςειφ θφζηνο
εηζαγσγήο ηεο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο δελ επηηξέπεη ειαζηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο
ηηκέο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ζπλερίδεη λα αληαγσλίδεηαη ηελ αγγιηθή θαη ηνπο
λένπο αληηπάινπο ηεο ζηηο κεζνγεηαθέο αγνξέο 18. Ο ηππνινγηθφο πεξηνξηζκφο ζε
πθάζκαηα κφλνλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο φρη κφλν ησλ αγνξψλ
εμαγσγήο, αιιά θαη ησλ αγνξαζηψλ, θαζηζηά ηε λέα θιακαλδηθή πθαληνπξγία
αληαγσληζηηθή θαη ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη ηελ ηηκή πψιεζεο, ψζηε λα
αληηζηαζκίδεη ηηο φπνηεο απψιεηεο απφ ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο επί ησλ πξψησλ
πιψλ19. κσο, ε δηνγθσκέλε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζην εμαγφκελν απφ ηελ Αγγιία
καιιί, ηα κέηξα πνπ παίξλνπλ νη Άγγινη γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο εμαγσγέο ησλ δηθψλ
ηνπο πθαζκάησλ, νη λνκηζκαηηθέο ππνηηκήζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη Άγγινη
17

H. van der Wee, Structural Changes, ζ. 209.
J. H. Munro, Economic Depression and the Arts, ζ. 237-238· H. van der Wee, Structural Changes, ζ.
209-210· J. H. Munro, «The “New Institutional Economies” and the Changing Fortunes of Fairs in Medieval
and Early Modern Europe: the Textile Trades, Warfare, and Transaction Costs», VSWG 88 (2001), ζ. 1-47.
19
J. H. Munro, «Spanish Merino Wools and the Nouvelles Draperies: an Industrial Transformation in the
Late-Medieval Low Countries», The Economic History Review 58/3 (August 2005), ζ. 431-484.
18
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βαζηιείο θαη νη δνχθεο ηεο Βνπξγνπλδίαο θαη νη αγγιν-βνπξγνπλδηθέο ζπξξάμεηο ζα
δψζνπλ ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζηελ αζηηθή πθαληνπξγία ηεο Φιάλδξαο 20. Ζ πξαγκαηηθή
θξίζε απηήο παξαηεξείηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1430, φηαλ εθαξκφδεηαη ε ακθηιεγφκελε
λνκηζκαηηθή κεηαξξχζκηζε (1433-1434) ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Καινχ, ε νπνία ζα επηθέξεη
αιιαγέο ζην δηκεηαιιηθφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηεο Βνπξγνπλδίαο, ζηηο πιεξσκέο ησλ
κηζζψλ θαη ζηηο ηηκέο ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ21.
Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ηεο νινθιεξσηηθήο νηθνλνκηθήο
θαζίδεζεο θαη λα δηαηεξεζεί ε δσηηθφηεηα ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηε Φιάλδξα θαη ηε
Βξαβάληε, νη ηζχλνληεο θαη νη ηζρπξνί νηθνλνκηθά παξάγνληεο ζηξάθεθαλ, ζην α΄ κηζφ
ηνπ 15νπ αηψλα, ζηελ πηνζέηεζε κηαο αλαλεσηηθήο πνιηηηθήο. Απηή, ζηεξηδφκελε ζηηο
ήδε ππάξρνπζεο δνκέο, ζπλνςίδεηαη ζην αθφινπζν δίπηπρν: α) επαλεηζαγσγή ησλ
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο πθαληνπξγίαο ζηα κηθξά αζηηθά θέληξα θαη ζηηο αγξνηηθέο
δψλεο, ζηνρεχνληαο ζηηο εμαγσγέο κέζσ ηεο φζκσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ22, θαη β) πξνψζεζε (ή θαη εηζαγσγή άιισλ ηνκέσλ) κηαο
πςειά θαηαξηηζκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο βηνκεραλίαο πνιπηειείαο, πέξαλ ηνπ πιαηζίνπ
ηεο παξαδνζηαθήο πθαληνπξγίαο, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα κε ηηο ήδε αλεπηπγκέλεο
πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ζηνρεχνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ εμππεξέηεζε ηεο εζσηεξηθήο
δήηεζεο πεξί έξγσλ ηέρλεο, παξά ζην εμαγσγηθφ εκπφξην 23. Απηέο νη δηαξζξσηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, θαζψο επηηεινχληαη πέξαλ ησλ
νξίσλ ηεο παξαδνζηαθήο εμαγσγηθήο νηθνλνκίαο: ε εμέιημε απηή πινπνηείηαη κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ηεο αζηηθήο νηθνλνκίαο πνιπηειείαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ πςειά
θαηαξηηζκέλε εξγαηηθή δχλακε (πνπ είηε ππάξρεη ζηηο πφιεηο είηε εηζξέεη ζε απηέο), ζην
δεκηνπξγηθφ πλεχκα ησλ ηερληηψλ θαη ζηελ εθιέπηπλζε ησλ γνχζησλ, ζηνρεχνληαο ζηελ
ηξνθνδφηεζε κηαο αλαλεσκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο24. Γελ ζα πξέπεη λα καο παξαμελεχεη
ην γεγνλφο πσο ζε πεξηφδνπο βαζηθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο βάζεηο ελφο
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο -φπσο ζηε Φιάλδξα θαη ηε Βξαβάληε κε ηελ πνηνηηθή
20

H. van der Wee, Structural Changes, ζ. 210-211· J. H. Munro, Spanish Merino Wools, ζ. 461.
J. H. Munro, «Gold, Guilds, and Government: the Impact of Monetary and Labour Policies on the
Flemish Cloth Industry, 1390-1435», Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 5 (2002), ζ. 153-205· J. H.
Munro, Spanish Merino Wools, ζ. 465.
22
Ζ νηθνηερλία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο αγξνηηθέο δψλεο θαη ζηα κηθξά αζηηθά θέληξα κέλεη δέζκηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ εκπφξσλ/επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαηέρνπλ
ηα αλαγθαία θεθάιαηα θαη πξνκεζεχνπλ ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε. Οη πφιεηο, έηζη, ζπλερίδνπλ λα ειέγρνπλ
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81 (2003), ζ. 1109-1165.
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αλαβάζκηζε ησλ αγαζψλ θαη ηηο αιιαγέο ζηα ζεκέιηα ηεο καθξν-νηθνλνκηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα- είλαη ε πξνζθνξά θαη φρη ε δήηεζε πνπ
δηακνξθψλεη ην πιαίζην δξάζεο ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 25. Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο
νηθνλνκίαο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ δνχθα έρεη λα θάλεη πξσηίζησο κε ηελ χπαξμε πιεζψξαο
ηερληηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ πνιπηειείαο, νπφηε θαη
εθφζνλ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, θαζίζηαηαη απηνκάησο ρξήζηκε θαη
νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκε. Πψο, φκσο, νη άλζξσπνη σζνχληαη ζηελ έθθξαζε ηεο
επηζπκίαο ζπαηάιεο ησλ πφξσλ ηνπο ζε αγαζά φρη αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζή ηνπο,
πξνθαιψληαο ηελ ελδπλάκσζε ηεο αγνξάο ησλ αγαζψλ πνιπηειείαο, ψζηε απηή λα
θαηαζηεί δνκηθφ ζηνηρείν αλαζπγθξφηεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ κεραληζκνχ ζην δνπθάην
ηεο Βνπξγνπλδίαο; Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ ζα πξέπεη λα
εμεηάζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηλφκελα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο.
Ζ χπαξμε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πνιπηειείαο
ζπλδπάδεηαη κε άιινπο παξάγνληεο, σζψληαο ηνλ ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ ηνκέα ζε ξαγδαία
αλάπηπμε. Μεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ ππθλφηεηα
ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ, ηνλ ζπγρξσηηζκφ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο θαη
λννηξνπίεο ζε κηα κηθξή ζε έθηαζε πεξηνρή, ηε ζηαζεξφηεηα ζε πςειά επίπεδα ησλ
πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ εηζξέεη ζηα
αζηηθά θέληξα, ηηο κεησκέλεο ηηκέο πψιεζεο ησλ ηξνθίκσλ (εθηφο ησλ πεξηφδσλ
εμεγέξζεσλ), αιιά θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο (φπσο ε αλεζπρία πνπ πξνθαινχζε ν
ζάλαηνο, θαη ε επηδίσμε κίκεζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο εθείλσλ πνπ θαηαιάκβαλαλ ηηο
αλψηεξεο ζέζεηο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία26). Δμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο
ζπληείλνπλ ζηε ζέιεζε γηα επηδεηθηηθή ζπαηάιε θαη ζπλεθδνρηθά ζηελ απμαλφκελε
ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαγσγή αγαζψλ πνιπηειείαο επαγγεικάησλ: ε άλζεζε
ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, ην πςειφ θφζηνο δηεμαγσγήο απηνχ, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ δνκνχλ ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα (θπξίσο κεηά ηε
«λνκηζκαηηθή έλδεηα» ζηα 1380-1410), ν λένο ηξφπνο θνζηνιφγεζεο ηεο αμίαο ησλ
κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ 27, ε ελζάξξπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε άλνδνο ησλ σξνκηζζίσλ, ε δηεχξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο
25

H. van der Wee, Structural Changes, ζ. 203.
Ζ πςειή αξηζηνθξαηία θαη νη κεγαιναζηνί θηίδνπλ κεγαινπξεπή ηαθηθά κλεκεία, επεξγεηνχλ
εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα θαη ηα επαηηηθά ηάγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηθαινχληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηε ζσηεξία
απηψλ, ελψ φζνη βξίζθνληαη ρακειφηεξα ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία ζπλαγσλίδνληαη ηηο ειίη, παξαβιέπνληαο
ην ράζκα αλάκεζα ζηνπο πινχζηνπο θαη ηνπο θησρνχο, εθφζνλ ζηελ αγνξά θπθινθνξνχλ θαη απνκηκήζεηο
ησλ παλάθξηβσλ αληηθεηκέλσλ πνπ αγνξάδνπλ νη πξψηνη. Τα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε
ηέηνησλ απνκηκήζεσλ πνιιέο θνξέο μεπεξλνχλ εθείλα ησλ πξσηφηππσλ θαη αθξηβψλ αγαζψλ.
27
Πιένλ φρη βάζεη ηνπ φγθνπ ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θνξηίνπ, αιιά βάζεη ηεο
ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, νπφηε θαη νη έκπνξνη κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ κεγάιν φγθν εκπνξεπκάησλ, ρσξίο
ε πνζφηεηα λα ηνπο επεξεάδεη -απφ ρξεκαηηθή άπνςε- αξλεηηθά, θαζψο ην κηθξφ θέξδνο, πνπ εηζέπξαηηαλ
απφ ηελ αγνξαπσιεζία ηνπ κεγαιχηεξνπ φγθνπ ησλ αγαζψλ πνπ κεηέθεξαλ, αληηζηαζκηδφηαλ απφ ηα θέξδε
πνπ πξνέθππηαλ απφ ηα αθξηβά είδε πνιπηειείαο, πνπ απνηεινχζαλ κελ κηθξή πνζφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ
κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, απνδεκίσλαλ δε πνιιαπιάζηα ηνπο εκπφξνπο, ράξε ζηελ πνηφηεηά ηνπο. Βι.
ελδεηθηηθά: S. Tognetti, Transport and Commercial Communications, ζ. 76-78.
26

23

24

Σάββασ Μαυροματίδησ

επηθάλεηαο θαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηδηψμεσλ ησλ κεζαίσλ αζηηθψλ
ζηξσκάησλ, ην πλεχκα αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
αγαζψλ28. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ νη πνιηηηθέο πεξηζηάζεηο (ελνπνίεζε
ησλ θηήζεσλ ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Καινχ) θαη ε παξνπζία ησλ εκπνξηθψλ παξνηθηψλ ζηελ
Μπξηδ θαη ηελ Ακβέξζα. ιεο απηέο νη εμειίμεηο ζπλέβαιιαλ ζηελ άλνδν ηεο εζσηεξηθήο
δήηεζεο θαη ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί θαη ην
εμαγσγηθφ εκπφξην. Βξηζθφκαζηε, έηζη, ελψπηνλ κηαο ζπλερψο αλαηξνθνδνηνχκελεο
αιπζίδαο, κηαο ζρέζεο ακνηβαίαο δηάδξαζεο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο, εθφζνλ ε δήηεζε πξνάγεη ηελ πξνζθνξά θαη απηή δεκηνπξγεί ηε δήηεζε ή
ηείλεη λα ηελ σζήζεη ζε λέα χςε.
Η παξέκβαζε ηωλ πνιηηηθώλ παξαγόληωλ
Ζ αιιαγή ησλ βάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο Φιάλδξαο θαη ηεο Βξαβάληεο
ππαγνξεπφηαλ θαη απφ ηελ αλάγθε εχξεζεο ελφο λένπ πεδίνπ δξάζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη
ηζχλνληεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθηήζνπλ ηηο αγνξέο πνπ είραλ απσιέζεη κεηά ηελ
θαηάξξεπζε ηεο πθαληνπξγίαο. Τα αγαζά πνιπηειείαο (πξντφληα εηθαζηηθήο θαη
εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, θαζψο ε θνηλσλία ηνπ 15νπ αηψλα δελ πξνβαίλεη ζε κηα ηέηνηα
δηάθξηζε ζηηο ηέρλεο, φπσο εκείο ζήκεξα) ζπληζηνχλ θαη πξνβνιείο ή θαιχηεξα
δηαθεκηζηέο ηνπ κεγαιείνπ ηνπ δνχθα θαη σο εθ ηνχηνπ εμππεξεηνχλ ηηο κεγαιεπήβνιεο
θηινδνμίεο ηνπ γηα ηε δφκεζε ελφο ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο. Ζ θαιιηηερληθή θαηλνηνκία
θαη ε έληνλε παξνπζία ηεο πνιπηέιεηαο ζπκβαδίδνπλ κε ηελ θαζνδεγνχκελε απφ ην
θέληξν εμνπζίαο πνιηηηθή θαη λνκηκνπνηνχλ ηηο πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ δνχθα, ελψ ν
εμσηηζκφο πνπ απνπλέεη ε θιακαλδηθή ηέρλε ζηελ Δπξψπε ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε
ησλ λννηξνπηψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ δνπθάηνπ. Οηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ Απιή ηεο
Βνπξγνπλδίαο είλαη κφδα ζηελ Δπξψπε ηνπ 15νπ αηψλα29. Ζ ηέρλε ζηελ επηθξάηεηα ησλ
δνπθψλ ηεο Βνπξγνπλδίαο ζπληζηά πεξηζζφηεξν εξγαιείν πνιηηηθήο δηαθήκηζεο,
ζχκβνιν επίδεημεο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο θνηλσληθήο επηηπρίαο, αιιά θαη ηεο πίζηεο ηνπ
θαηφρνπ ηεο πξνο ην δηνηθεηηθφ θέληξν, θαη ιηγφηεξν απνηχπσζε ησλ αηζζεηηθψλ
θξηηεξίσλ κηαο νιφθιεξεο θνηλσλίαο30. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη δνχθεο επηδηψθνπλ
ηε ζπγθξφηεζε κηαο πξαγκαηηθήο θξαηηθήο νληφηεηαο φρη ηφζν κέζσ ησλ ζηξαηησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, αιιά θπξίσο κέζσ απηήο ηεο πξνβνιήο, θαζψο ε ηέρλε ζπληξέρεη ηε
δηπισκαηία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Απνηειεί, έηζη, έλα ζεκαληηθφ πφιν ζηελ
νηθνλνκηθή ηνπο αηδέληα.
Ζ ίδηα ε Απιή πνπ κεηαθηλείηαη απφ πφιε ζε πφιε ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
ζπκπεξηθνξψλ θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο κφδαο, ελψ παξάιιεια επεξεάδεη ηνπο δείθηεο
28

H. van der Wee, Structural Changes, ζ. 212-215.
Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Ηζαβέιιαο ηεο Καζηίιιεο, ε νπνία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα
δνκήζεη έλα θξάηνο κε ηζρπξά ζεκέιηα θαηαθεχγεη ζε κηα ηαθηηθή φκνηα κε εθείλε ησλ δνπθψλ ηεο
Βνπξγνπλδίαο.
30
Γηα ηε ρξήζε ησλ έξγσλ ηέρλεο σο εξγαιείσλ άζθεζεο δηπισκαηίαο, πνιηηηθήο επηξξνήο, ρεηξαγψγεζεο
θαη επηβεβαίσζεο ηεο γελεαινγίαο ησλ πξηγθίπσλ απφ ηνλ Φίιηππν ηνλ Τνικεξφ βι. ζρεηηθά: M. Tomasi,
«L‟art en France autour de 1400: éléments pour un bilan», Perspective 1 (2006), ζ. 97-120.
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πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Γηακνξθψλεη, αθφκα, ζε κεγάιν βαζκφ ην αζηηθφ ηνπίν,
επελδχνληαο ζε θηιφδνμα νηθνδνκηθά πξνγξάκκαηα ζηηο πφιεηο ηεο Φιάλδξαο θαη ηεο
Βξαβάληεο, αλ θαη ηα νηθνδνκήκαηα απηά πξννξίδνληαη γηα ηδησηηθή ρξήζε 31. Ζ θαηνηθία
ηνπ δνχθα εληφο ηεο πφιεο θπξηαξρεί ζην πνιενδνκηθφ ζχλνιν θαη ζπληειεί ζηε(λ)
(αλά)δηακφξθσζή ηνπ32. Ζ Απιή, ινηπφλ, έρεη αλάγθε ηελ πφιε, φπσο θαη ε πφιε έρεη
αλάγθε ηελ Απιή. Ζ κεηαμχ ηνπο δηάδξαζε είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε
ησλ ζηφρσλ φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Ζ Απιή νθείιεη
λα ππνινγίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηε δχλακε ησλ πφιεσλ, θαζψο απηέο απνηεινχλ ηνλ
ζθειεηφ ηεο νηθνλνκίαο φιεο ηεο επηθξάηεηαο θαη επεηδή εθεί δξαζηεξηνπνηνχληαη
νξγαληζκνί θαη ζεζκνί πνπ δηαζέηνπλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ βάξνο. Ζ ζεκαζία δε ησλ
πφιεσλ ζηελ νηθνλνκία ηνπ δνπθάηνπ είλαη έθδειε, θαζψο ην αζηηθφ ηνπίν έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα αλαδηακνξθψλεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο γελφκελεο αιιαγέο, ελψ
έκπνξνη θαη ηερλίηεο αιιειεπηδξνχλ κε αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο θαη κε ηηο ειίη ηεο
θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηελ Απιή. Δμάιινπ, ζηηο πφιεηο
ζα βξεη ν δνχθαο ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ρξεηάδεηαη πξνο
εθπιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ζηφρσλ, θαζψο ζε απηέο βξίζθεηαη ήδε κηα νξγαλσκέλε
ππνδνκή, ε νπνία πξνζειθχεη θαη άιινπο θαιιηηέρλεο.
Ζ έιιεηςε κηαο πξσηεχνπζαο, πνπ ζα πξνζέιθπε σο νηθνλνκηθφο πφινο εξγαηηθή
δχλακε θαη ζα δηακφξθσλε ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε αξλεηηθά
ηηο νηθνλνκηθέο ζηνρεχζεηο ησλ δηνηθνχλησλ, φπσο αξλεηηθά δελ επέδξαζε θαη ε
κεηαθηλνχκελε Απιή ηνπ δνχθα ζηηο θηήζεηο ηνπ έσο ηελ επηινγή ζηα κέζα ηνπ 15νπ
αηψλα σο έδξαο ηνπ ησλ Βξπμειιψλ. Ζ Απιή παίξλεη θαη δίλεη καζήκαηα πεξί κφδαο,
ελδπκαζίαο θαη ηέρλεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα νιφθιεξν ζηξαηφπεδν απφ θαιιηηέρλεο,
ππεχζπλνπο γηα απηέο ηηο δεκηνπξγίεο φρη κφλν κε θξηηήξηα αηζζεηηθά θαη πνιηηηζκηθά,
αιιά θαη δηπισκαηηθά33. Οη δνχθεο έιθνληαη απν ην κέγεζνο, ην ελδηαθέξνλ πνπ
παξνπζηάδνπλ θαη ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ νηθνλνκία νη
θιακαλδηθέο θαη νη βξαβαληηλέο πφιεηο ησλ θηήζεψλ ηνπο, φπσο θαη νη αζηηθέο αξρέο
επηρεηξνχλ, κέζσ ηειεηψλ θαη ζεακάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηαλάισζε θαη πξνβνιή
πξντφλησλ ηεο αγνξάο ηνπο θαη επελδχνληαο ζηνλ νηθνδνκηθφ εμσξατζκφ ησλ πφιεψλ
ηνπο, λα πξνζειθχζνπλ ηνλ εγεκφλα, θαζψο αληηιακβάλνληαη ηελ παξνπζία ηνπ σο
παξάγνληα ηφλσζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νηθνλνκία πνιπηειείαο, φρη
κφλν ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο Απιήο ηνπ ζηελ πφιε, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο έιμεο πνπ
αζθεί απηή ε παξνπζία ζε πιεζψξα επηζθεπηψλ θαη αγνξαζηψλ 34. κσο, απφ ηελ άιιε
31

J. Haemers – W. Ryckbosch, «A Targeted Public: Public Services in Fifteenth-Century Ghent and
Bruges”, Urban History 37/2 (2010), ζ. 203-225.
32
Βι. ζρεηηθά: P. M. De Winter, «Castles and Town Residences of Philip the Bold, Duke of Burgundy
(1364-1404)», Artibus et Historias 8 (1983), ζ. 95-118.
33
Sophie Jovilet, «Le phénomène de mode à la cour de Bourgogne sous Philippe le Bon: l‟exemple des
robes de 1430 à 1442», Revue du Nord 365 (2006), ζ. 339-344.
34
W. Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands: The Low Countries Under Burgundian Rule, 13691530, (κηθξ. Elizabeth Fackelman), Φηιαδέιθεηα 1999, ζ. 133· M. Damen, «The Town, the Duke, his
Courtiers and their Tournament. A Spectacle in Brussels, 4-7 May 1439», Staging the Court of Burgundy,
επηκ. A. van Oosterwijk, Λνλδίλν 2013, ζ. 69-79.
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πιεπξά, παξά ηελ ηφλσζε πνπ πξνζθέξεη ε παξνπζία ηεο Απιήο ζηελ αζηηθή νηθνλνκία,
δελ ρξεηάδεηαη λα ππεξεθηηκήζνπκε ην ξφιν ηεο, θαζψο ε θίλεζε απηή δελ θαίλεηαη λα
επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο βνπξγνπλδηθήο επηθξάηεηαο, πνπ ζηεξίδνληαη
ζην κέγεζνο, ζηηο πιηθνηερληθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ππνδνκέο ηνπο, θαζψο φζν
κεγαιχηεξεο θαη νηθνλνκηθά πνηθηιφκνξθεο είλαη απηέο, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν
αληίθηππνο ελφο κεγάινπ πειάηε, φπσο ε Απιή, ζηελ νηθνλνκία ηνπο σο πξναγσγνχ ηεο
ήδε ππάξρνπζαο δήηεζεο.
Οη δνχθεο ηεο Βνπξγνπλδίαο, γηα λα πεηχρνπλ γξήγνξα θαη παξαγσγηθά
απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αηδέληα, επηρεηξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ππθλνχ αζηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ εξγαηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ θαη λα
πξνζειθχζνπλ ηηο αζηηθέο ειίη, δίλνληάο ηνπο ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ
επηρεηξνχλ λα εθαξκφζνπλ, θάλνληαο δειαδή ηνπο ηζρπξνχο ζπληερληαθνχο θαη
εκπνξηθνχο παξάγνληεο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ ζπλεξγάηεο ζηα ζρέδηά ηνπο 35, θαζψο ε
δξάζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φρη κφλν σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ζε άιινπο ρψξνπο, φπσο ε δηθαηνζχλε, ε πνιηηηθή θαη ε
άκπλα36. Ζ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ελφο ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο παξέρεη ζε απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο λένπο ηξφπνπο «θεθαιαίνπ», ελλννχκελνπ ζε κηα πην επξεία βάζε
«βνεζεηηθψλ κέζσλ», φπσο νξίδεη ην «θεθάιαην» ν P. Bourdieu37. Οη ππάιιεινη ηνπ
γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ επεκεξνχλ, θεξδίδνπλ πνιηηηθή επηξξνή θαη παγηψλνπλ ηα
θνηλσληθά ηνπο δίθηπα, ελψ, επηδηψθνληαο λα δήζνπλ φπσο θαη ε πςειή αξηζηνθξαηία
ηνπ δνπθάηνπ, επηρεηξνχλ λα κηκεζνχλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ κειψλ ηεο θαη ην κεγαιείν
ηεο Απιήο, λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα επεξγεηήζνπλ ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα (ζπλήζεο
πξαθηηθή ηεο Απιήο), λα δνπλ ζε ιακπξέο αζηηθέο θαηνηθίεο ή ζε θάζηξα, λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα γελεαινγία γχξσ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη θπζηθά λα

35

Δίηε κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ κε ηηο λνκηζκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπο
ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπλερήο θαη απνηειεζκαηηθή ξνή ξεπζηνχ ζηελ αγνξά, είηε κέζσ ηνπ πξνζεηαηξηζκνχ
ηνπο ζηε γξαθεηνθξαηηθή κεραλή είηε αθφκε κέζσ ηεο επηβνιήο θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πξνο
ζπκκφξθσζή ηνπο, θάζε θνξά πνπ απηνί δελ ζπκπαξαηάζζνληαη κε ηε ραξαγκέλε απφ ηελ Απιή πνιηηηθή
γξακκή -θπξίσο δειαδή κεηά ηελ θαηαζηνιή εμεγέξζεσλ.
36
M. Boone, «Stratégies fiscales et financières des élites urbaines et de l‟État bourguignon naissant dans
l‟ancien comté de Flandre XIVe-XVIe siècle», Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de
l’enseignement supérieur public, 28ème congrès, επηκ. D. Calabi – S. Christensen, Clermont-Ferrand 1997, ζ.
235-253.
37
Ο δηαρσξηζκφο ηνπ Bourdieu ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξα είδε «θεθαιαίνπ»: ην νηθνλνκηθφ (ρξήκα,
ηδηνθηεζία), ην πνιηηηζκηθφ (δεμηφηεηεο θαηαθηεκέλεο κέζσ ηεο κφξθσζεο, γνχζην, αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο,
πνιηηηζκηθά-πλεπκαηηθά αγαζά), ην θνηλσληθφ (ν ζπλδπαζκφο ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο ζηα πιαίζηα ησλ δηθηχσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ θνηλσλία) θαη ην ζπκβνιηθφ (ε γλψζε, ε
αλαγλψξηζε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη απνδέρνληαη νη άιινη, ζηα πιαίζηα ηεο
θνηλσλίαο, ηελ θαηνρή φισλ ησλ ππφινηπσλ εηδψλ «θεθαιαίνπ» απφ έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ). Βι.
ελδεηθηηθά: P. Bourdieu, «Forms of Capital» (1986), Cultural Theory: An Anthology, επηκ. I. Szeman – T.
Kaposy, Chichester 2011, ζ. 81-93.
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ζπγθεληξψλνπλ θαη λα επηδεηθλχνπλ πιηθά αγαζά πνπ ιίγνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πξνκεζεχνληαη38.
Ζ εθαξκνδφκελε νηθνλνκηθή αλαπξνζαξκνγή δελ βαζίδεηαη κφλν ζηνπο ηνκείο ηεο
πξνζθνξάο (δσγξαθηθή, εηθνλνγξάθεζε ρεηξνγξάθσλ, γιππηηθή, μπινγιππηηθή,
επηπινπνηία, ηαπεηνπξγία, θνζκήκαηα, χθαλζε ηαπηζεξί θαη θεληεκάησλ, επεμεξγαζία
δέξκαηνο, κεηαιινπξγία, παινπξγία, πνιεκηθή βηνκεραλία, βηνκεραληθή παξαγσγή
εξγαιείσλ γηα ηελ πθαληνπξγία, ηα ηειηθά θαη πην απαηηεηηθά ζηάδηα χθαλζεο, κφδα,
δαραξνπιαζηηθή), αιιά θαη ζηηο κεηαηνπίζεηο ηεο δήηεζεο. Ζ δήηεζε γηα πξντφληα
πνιπηειείαο ζηελ επηθξάηεηα ησλ δνπθψλ ηεο Βνπξγνπλδίαο απμάλεηαη απφ ηα ηέιε ηνπ
14νπ αηψλα θαη θπξίσο απφ ην 1430 θαη έπεηηα, επνρή θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθνί
δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πθαληνπξγία δηαλχνπλ απφηνκα πησηηθή πνξεία. κσο,
απηή ε λέα νηθνλνκηθή αηδέληα αξρίδεη ηα πξψηα ηεο βήκαηα κεηά ην 1414, νπφηε θαη ν
Ησάλλεο ν Άθνβνο αξρίδεη λα δηαβηεί ζπζηεκαηηθά ζηηο βφξεηεο θηήζεηο ηνπ κεηά ηελ
απνηπρία ηεο εμέγεξζεο ησλ Cabochiens. Ζ Απιή πνπ ηνλ ζπλνδεχεη αξρίδεη λα
ζηεξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πνιπηειψλ αλαγθψλ ηεο ζηα θιακαλδηθά εξγαζηήξηα
αξρηθά θαη ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηεο Βξαβάληεο (κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ), ελψ ε
νηθνλνκία απηή αξρίδεη λα απνθηά ζηέξεεο βάζεηο κεηά ην 1419, νπφηε θαη ν λένο δνχθαο
Φίιηππνο ν Καιφο, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αλάκεημε ησλ πξνγφλσλ ηνπ ζηε γαιιηθή
πνιηηηθή ζθελή θαη πξνζθνιιάηαη ζηηο παηξνγνληθέο ηνπ θηήζεηο, ηηο νπνίεο επεθηείλεη
κέζσ επηγακηψλ πξνο ηηο βφξεηεο Κάησ Φψξεο θαη ζεσξψληαο αθφκα θαη ηε Γαιιία σο
αληίπαιφ ηνπ επηρεηξεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1430 λα παγηψζεη ζηνλ επξσπατθφ ράξηε έλα
ηζρπξφ, ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο39. Πξνρσξά, αθφκα, ζηελ πηνζέηεζε κηαο γξακκήο πνπ ζα
ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, κέζσ ηεο νπδεηεξφηεηαο ζε
δηεζλέο επίπεδν θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο εηξήλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζθιεξή θαη
επέιηθηε, ζπγρξφλσο, πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ αληίζηαζε πνπ ζπλαληά ζην εζσηεξηθφ
ηεο επηθξάηεηάο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θεληξηθή ηνπ πνιηηηθή40. Μέζσ απηήο ηεο
ηαθηηθήο επηδηψθεη λα δψζεη ζηελ νηθνλνκία ησλ θηήζεψλ ηνπ ηελ αλαγθαία, γηα ηελ
αλνηθνδφκεζή ηεο, πνιηηηθή ππνζηήξημε. Σεκαληηθφο ζηαζκφο ζε απηή ηε κεηάβαζε
είλαη θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ Παξηζηνχ σο πνιηηηθνχ θαη θαηαλαισηηθνχ θέληξνπ κεηά ην
142041, νπφηε θαη ε απνκάθξπλζε ηεο βαζηιηθήο απιήο θαη ησλ αξηζηνθξαηψλ απφ ηελ
πφιε, νδεγεί ζε παξαθκή ηελ αγνξά παξαγσγήο πνιπηειψλ αγαζψλ θαη ηε κεηαηφπηζή
ηεο πξνο ηηο θιακαλδηθέο πφιεηο, φπνπ ην έδαθνο ήηαλ έηνηκν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο
38

W. De Clercq – J. Dumolyn – J. Haemers, «“Vivre Noblement”: Material Culture and Elite Identity in
Late Medieval Flanders», The Journal of Interdisciplinary History 38/1 (Summer 2007), ζ. 1-31.
39
W. Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands, ζ. 42, 75-78˙ Florence Berland, «Du commerce à la
cour. Les marchands parisiens et la cour de Bourgogne, 1363-1422», Hypothèses 1 (2008), ζ. 27-37.
40
W. Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands, ζ. 140, 134, 97· P. Spufford, Power and Profit, ζ.
137.
41
Ζ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ην Παξίζη ζηε Φιάλδξα θαίλεηαη θαη απν ηελ πξνέιεπζε ησλ
αγαζψλ πνιπηειείαο πνπ παξαγγέιλεη ε δνπθηθή Απιή απφ ην 1414 θαη εμήο, νπφηε θαη ε Μπξηδ ιεηηνπξγεί
σο ην πξνκεζεπηηθφ θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο. Σην δηάζηεκα δε 1430-1450 νη παξαγσγνί ηεο Μπξηδ παξέρνπλ
ζηνλ δνχθα ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ παξαγγειηψλ ηνπ ζε αγαζά πνιπηειείαο, ππεξθεξάδνληαο αθφκα θαη ηνπο
Ηηαινχο εκπφξνπο.
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ζρεηηθήο βηνκεραλίαο42. Με ηε κεηαηφπηζε ησλ θέληξσλ θαη ησλ αγνξψλ παξαγσγήο
αγαζψλ πνιπηειείαο ζηε Φιάλδξα παξαηεξνχκε θαη κηα κεηαηφπηζε φζνλ αθνξά ηα
πιηθά θαηαζθεπήο απηψλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ζηα αηζζεηηθά θξηηήξηα ησλ
πειαηψλ, αιιά θπξίσο ζην γεγνλφο πσο νη πφιεηο ηεο Βξαβάληεο θαη ηεο Φιάλδξαο κε
ηελ πνηθηιία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο αγνξέο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ
παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε43.
Ήδε απφ ηνλ 14ν αηψλα νη πφιεηο απηέο είραλ κεηαηνπίζεη ην θέληξν βάξνο ηνπο απφ
ην εκπφξην πθαζκάησλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαζπνξά αγαζψλ πνιπηειείαο, δξψληαο σο
αγνξέο γηα πξντφληα πνπ έξρνληαλ απφ φιεο ηηο γσληέο ηνπ θφζκνπ 44. Οη δνχθεο ηεο
Βνπξγνπλδίαο βξήθαλ ζηα λεναπνθηεζέληα εδάθε ηνπο πφιεηο κε πξνεγκέλεο
νηθνλνκηθέο βάζεηο, αιιά ζπγρξφλσο κε ηζρπξή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία
εθθξαδφηαλ κέζα απφ πινχζηεο εθδειψζεηο, ζεκαληηθέο παξαγγειίεο έξγσλ ηέρλεο θαη
θαηαζθεπέο εμσξατζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πξνγξακκάησλ 45. Οη ίδηνη απιψο απνηέιεζαλ ην
απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ζηε δφκεζε απηνχ πνπ απνθαινχκε «ζεαηξηθφ θξάηνο» κε
απιηθέο ενξηέο θαη ηνπξλνπά, ηελ παηξσλία ησλ ηερλψλ θαη ηηο πεξίιακπξεο εηζφδνπο
ηνπο ζηηο πφιεηο λα δίλνπλ φ,ηη αθξηβψο ρξεηαδφηαλ ε αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα αλαθάκςεη
ελ κέζσ κηαο γεληθήο χθεζεο. Ζ παξνπζία, κάιηζηα, ηεο Μπξηδ ζηηο βνπξγνπλδηθέο
θηήζεηο, κηαο θνζκνπνιίηηθεο πνιηηείαο κε αληηπξνζψπνπο ηξηάληα δηαθνξεηηθψλ εζλψλ
εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο, πνπ αλ θαη δελ ήηαλ ε πξσηεχνπζα, σζηφζν ιεηηνπξγνχζε, φληαο ν
ππξήλαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εκπνξηθψλ δηθηχσλ, σο ζεκείν
ζπλάληεζεο εκπφξσλ θαη θαηαλαισηψλ, φζκσζεο ησλ πνιηηηζκψλ θαη δηαθίλεζεο
εκπνξεπκάησλ απφ φιν ηνλ θφζκν, απνηεινχζε ην ερέγγπν γηα ηελ επηηπρία ηεο
ππνρξεσηηθήο αιιαγήο ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ ηνπ δνπθάηνπ 46. Σε απηφ ην δηεζλέο
δίθηπν ε Μπξηδ ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο πφινπο ηνπ κεραληζκνχ πνπ
νξγαλψλεηαη θαη θηλείηαη απφ ηηο θισξεληηλέο ηξαπεδηθέο δπλαζηείεο κε ηα
ππνθαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πφιεηο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο, φπνπ νη
αληηπξφζσπνί ηνπο θαηαθέξλνπλ λα εμειηρζνχλ ζε κέγηζηνπο θνξείο επηξξνήο ησλ
θπβεξλεηηθψλ αξρψλ, κέζσ ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηνπο παξαρσξνχλ ηφζν γηα ηε δηεμαγσγή
ησλ πνιεκηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ φζν θαη γηα ηε δφκεζε ηζρπξψλ θξαηηθψλ δνκψλ.
Βάζεη ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απηνί νη ηξαπεδηθνί παξάγνληεο θηλνχλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο
νξγαλψλεηαη φιε ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε θαη αθνινχζσο ξπζκίδεηαη ε νηθνλνκηθή δσή,
θαζψο νη δνχθεο, κέζσ ησλ θεθαιαίσλ πνπ απνθηνχλ, θαηαξηίδνπλ ην πνιηηηθφ ηνπο
πξφγξακκα θαη έρνληαο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ηζρπξά αζηηθά θέληξα κπνξνχλ λα
επεξεάδνπλ φιν ηνλ θφζκν κε ηα εθιεπηπζκέλα γνχζηα ηνπο θαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηηο θηήζεηο ηνπο.
42

Susie Nash, Northern Renaissance Art, Ομθφξδε 2008, ζ. 71-73, 76˙ Sherry C. M. Lindquist, «“The Will
of a Princely Patron” and the Artists at the Burgundian Court», Artists at Court. Image-Making and Identity
1350-1550, επηκ. S. J. Campbell, Βνζηψλε 2004, ζ. 46-56.
43
S. Nash, Northern Renaissance Art, ζ. 203.
44
S. Nash, Northern Renaissance Art, ζ. 71.
45
W. Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands, ζ. 48, 133, 138.
46
P. Stabel, Organisation corporative, ζ. 92-93.
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Οη πόιεηο, νη εκπνξνπαλεγύξεηο θαη ε δωηηθή ζεκαζία ηωλ ζπληερληώλ
Ζ Μπξηδ, κέζσ ηεο πνηθηιφκνξθεο νηθνλνκίαο ηεο, κε επίθεληξν ηελ εμππεξέηεζε
ηφζν ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο φζν θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη
εχθνια ηε λέα απμεκέλε δήηεζε ζε πξντφληα πνιπηειείαο· ε δε παξνπζία ησλ εκπφξσλ
θαη ησλ μέλσλ ηξαπεδηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ ιεηηνπξγνχζε εληζρπηηθά ζηελ ηφλσζε ηεο
εγρψξηαο αγνξάο, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο
πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε ην εκπφξην θαη ζηνπο παξαγσγνχο αγαζψλ πνιπηειείαο,
παξέρνληάο ηνπο κηα ζηαζεξή θαη επεκεξνχζα πειαηεία47. Οη πφιεηο, κέζσ ησλ
ζπληερληψλ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ απηέο πξνσζνχλ, αιιά θαη ηνλ απζηεξφ έιεγρν ζηα
παξαγφκελα πξντφληα θαη ζηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ζα απνηειέζνπλ ηνλ
θνξκφ ηεο βηνηερλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή έξγσλ πνιπηειείαο. Τα αγαζά απηά
δηαρένληαη ζηηο αγνξέο ηνπο, πνπ ζπληζηνχλ πεηξακαηηθά πεδία επηρεηξεκαηηθήο θαη
εκπνξηθήο δξάζεο. Οη εκπνξνπαλεγχξεηο, πνπ νξγαλψλνληαη ζε απηέο κηα ή δχν θνξέο ην
ρξφλν, απνηεινχλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο, πέξαλ ησλ θαζεκεξηλψλ αγνξψλ, φπνπ κηα πνιχ
πην επξεία πνηθηιία πξψησλ πιψλ θαη αγαζψλ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ
θνηλνχ, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ίδηαο ηεο πφιεο θαη απφ
άιινπο πνπ έρνπλ θηάζεη ζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αγνξέο ή παξαγγειίεο.
Δδψ αθξηβψο έγθεηηαη θαη ε ζεκαζία απηψλ ησλ αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ
αζηηθψλ πιαηζίσλ θαη ζπληζηνχλ ηελ θαξδηά ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δνπθάηνπ:
νη αγνξέο κε ηηο πηζησηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ εκπφξσλ θαη
θαηαλαισηψλ (φπσο θαη κεηαμχ ησλ εκπφξσλ), κε ηα θνξνινγηθά πξνλφκηα πνπ νη
άξρνληεο πξνζθέξνπλ ζηνπο κεηέρνληεο ζε απηέο θαη θπξίσο κε ηελ άξζε ησλ
απαγνξεχζεσλ
πνπ
αθνξνχζαλ
ηελ
έιεπζε
ζηελ
πφιε
μέλσλ
48
παξαγσγψλ/ηερληηψλ/εκπφξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο , αιιά θαη ν
εξρνκφο μέλσλ πειαηψλ γηα ηελ απφθηεζε πξντφλησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ζπκβάιινπλ
ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ ηάζεσλ ηεο δήηεζεο ή θαη ηνπ θαηλνκέλνπ
πνπ απνθαινχκε κφδα. Δθιεπηπζκέλνη πειάηεο ζεσξνχζαλ απηέο ηηο αγνξέο σο επθαηξίεο
εκθάληζεο λέσλ ηάζεσλ, νπφηε θαη θαλφληδαλ ηηο αγνξέο ηνπο είηε ζηε δηάξθεηα απηψλ
είηε κεηά ηελ παξέιεπζή ηνπο, εθφζνλ είραλ παξαηεξήζεη ηα πξνο πψιεζε αληηθείκελα ή
ηα ζρέδηα ή ηελ πνηφηεηα απηψλ, θιείλνληαο ζπκθσλίεο κε ηνλ παξαγσγφ ηερλίηε ή κε
ηνλ έκπνξν πνπ ηα πξνσζνχζε. Ο πειάηεο γλσξίδνληαο αθξηβψο απηφ πνπ ζέιεη λα
πξνκεζεπηεί θαη φληαο πξνεηνηκαζκέλνο λα «δεη» πέξα απφ ηα άκεζα δηαζέζηκα αγαζά
πνπ εκπίπηνπλ ζην γνχζην ηνπ, κπνξεί λα θαζνξίζεη κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο
ηδηνηξνπίεο ηνπ ηελ θαηεχζπλζε ηεο δήηεζεο, επνκέλσο θαη ηεο πξνζθνξάο. Ζ ζεκαζία
απηψλ ησλ αγνξψλ γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ
δνπθάηνπ θαη ησλ ππεθφσλ ηνπ απνθαιχπηεηαη επθξηλψο εάλ πξνζέμνπκε ηνλ έιεγρν πνπ
ε πφιε αζθεί ζηνπο κεηέρνληεο παξαγσγνχο θαη εκπφξνπο, φπσο θαη ζηνλ πξνζεθηηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπο απφ ηηο αζηηθέο αξρέο. Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ
47

M. Galvin, «Credit and Parochial Charity in Fifteenth-Century Bruges», Journal of Medieval History 28
(2002), ζ. 131-154.
48
Μφλν ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο κπνξνχζε έλαο ηερλίηεο, πνπ δελ αλήθε ζε θάπνηα απφ ηηο ζπληερλίεο πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ εληφο ηεο πφιεο, λα πσιήζεη ηα πξντφληα πνπ παξήγαγε.
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ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, ησλ αζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Φιάλδξα
δηακνξθψλνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο δήηεζεο, ελψ έλαο
δεχηεξνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο απηήο είλαη ην κέγεζνο ηεο επεκεξίαο, δειαδή ηνπ
θεθαιαίνπ πνπ απηέο νη κνλάδεο (αηνκηθά ή ζπιινγηθά) πξνηίζεληαη λα δηαζέζνπλ ζηελ
αγνξά49.
Ζ Μπξηδ δελ αξγεί λα γίλεη ην πην δξαζηήξην θαιιηηερληθφ θέληξν ζηε Βφξεηα
Δπξψπε, εμππεξεηψληαο ηε δίςα γηα απφθηεζε έξγσλ ηέρλεο θαη ηελ επηζπκία γηα
πνιπηέιεηα, κέζσ ηφζν ηεο παξνπζίαο λέσλ καηθήλσλ, φζν θαη ηεο απνξξφθεζεο ησλ
παξαγγειηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Απιή50. Γελ ζα πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο
καο ην γεγνλφο πσο επεηδή ζηνλ Μεζαίσλα δελ γίλεηαη θαλέλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα
ζηελ ηέρλε, ηηο ηθαλφηεηεο ελφο θαιιηηέρλε θαη εθείλεο ελφο ηερλίηε, ε πξνζηαζία ησλ
ηερλψλ ζηφρεπε ζηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε απφ ηνλ εγεκφλα ησλ ζπαληφηεξσλ θαη
αθξηβφηεξσλ αληηθεηκέλσλ51. Ζ επηζπκία ζπλαγσληζκνχ ηεο ιακπξφηεηαο ηνπ εγεκφλα
θαη ε θηινδνμία ηεο θνηλσληθήο αλέιημεο πξνζθέξνπλ ζηνπο θαιιηηέρλεο λέα αλνίγκαηα
θαη λέεο πειαηείεο, επηηξέπνληάο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε θαηλνηνκίεο, παξαθάκπηνληαο
πνιιέο θνξέο θαη ηνπο ζπληερληαθνχο θαλνληζκνχο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο ησλ
Κάησ Φσξψλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ εκπφξσλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ηνλ 15ν
αηψλα, θαη ε αλάγθε αλαδφκεζεο ησλ ζεκειίσλ ηεο εμαξηψληαη απφ ηα θίλεηξα ηφζν γηα
ηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο λένπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη γηα ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο επηδησθφκελεο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε εζσηεξηθή
δήηεζε θαη λα απμεζνχλ νη εμαγσγέο. Οη επηδηψμεηο απηέο κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ
κφλν κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, θάηη πνπ ήηαλ
δπλαηφ λα εγγπεζνχλ κφλν νη ζπληερλίεο κε ηελ παξάιιειε χπαξμε ελφο εγεκφλα
πξφζπκνπ λα ζπκβηβαζηεί θαη λα ζπλεξγαζηεί 52.
Σηηο πφιεηο ην πνιηηηθφ πεδίν επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ απηέο ηηο
επαγγεικαηηθέο ζπζζσκαηψζεηο. Γελ είλαη ηπραίν πσο ε ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ηεο αζηηθήο
πνιηηηθήο δσήο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλέγεξζε γηγαληηαίσλ νηθνδνκηθψλ ζπλφισλ, πνπ αλ
ζηελ αζηηθή ηδενινγία ν ζθνπφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ήηαλ ε εμππεξέηεζε ηνπ «θνηλνχ
θαινχ»53 θαη ιεηηνπξγνχζαλ πξσηίζησο σο αγνξέο ησλ πξντφλησλ ηνπο, εμππεξεηνχζαλ
49

R. A. Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art in Italy 1300-1600, Βαιηηκφξε-Λνλδίλν 1993, ζ. 12.
W. Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands, ζ. 219˙ H. Wijsman, «Images de la ville et urbanité
des images. Quelques réflexions sur la représentation de l‟espace urbain et la fonction des œuvres d‟art aux
Pays-Bas Bourguignons», Villes de Flandre et d’Italie (XIII-XVI siècle). Les enseignements d’une
comparaison, επηκ. Èlizabeth Grouzet-Pavan – Élodie Lecuppre-Desjardin, ζ. 247-258. Παξάιιεια κε ηνπο
παξαδνζηαθνχο παξαγγειηνδφηεο: ζπληερλίεο, ζηειέρε ηεο Δθθιεζίαο, αξηζηνθξαηία.
51
W. Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands, ζ. 133.
52
P. Stabel, Guilds in Flanders, ζ. 206˙ T. De Moor, «The Silent Revolution: A New Perspective on the
Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe”, IRSH
53 (2008), ζ. 179-212.
53
Καηά ηνλ Pierre Bourdieu εθείλεο νη ηδενινγίεο πνπ πξνηάζζνπλ πσο αγσλίδνληαη γηα ην «θνηλφ θαιφ»,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηδησηηθά ή ζπιινγηθά (πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ)
ζπκθέξνληα σο ζπκθέξνληα ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ. Βι. ελδεηθηηθά: P. Bourdieu, Language and Symbolic
Power, Cambridge 1991, ζ. 167-169.
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σζηφζν θαη άιιεο παξάπιεπξεο ιεηηνπξγίεο, απηέο ηεο πνιηηηθήο ηνπο έθθξαζεο θαη ηεο
ηέιεζεο ησλ πλεπκαηηθψλ/πνιηηηζηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ54. Οη ζπληερλίεο θαη άιιεο
ζξεζθεπηηθέο αδειθφηεηεο, νη αζηηθέο αξρέο, αιιά θαη νη δνχθεο κέζσ ησλ ηειεηψλ, ησλ
εθδειψζεσλ θαη ησλ πνκπψλ πνπ νξγάλσλαλ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο πιαηείεο ησλ
πφιεσλ, φπνπ νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο ηέρλεο θηλεηνπνηνχληαλ θαη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ
θαηαζθεπή ή ζηελ αιιαγή ησλ αηζζεηηθψλ θξηηεξίσλ ελφο δηεπξπκέλνπ θνηλνχ,
επηρεηξνχζαλ λα ζπζθίμνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο ή θαη λα εληζρχζνπλ ηελ
ηαπηφηεηα ησλ αζηψλ55. Οη ζπληερλίεο, εληνχηνηο, ρξεηάδνληαλ ηελ ππνζηήξημε ησλ
θεληξηθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, αθνχ νη πνιηηηθέο
αξρέο δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν νξγαλψλνληαη ε παξαγσγή θαη ε
δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. θεηιαλ, κάιηζηα, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ
εμαξηηφηαλ, γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ επθνξία ηνπ, απφ ηε δηεζλή αγνξά, λα είλαη
αλνηρηνί ζεζκνί θαη κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε αλαθνξηθά κε ηηο ζπληερλίεο (θαη ησλ
θαιιηηερλψλ) ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα ζηηο Κάησ Φψξεο πσο απηέο ιεηηνπξγνχζαλ κέζα
ζε έλα ζχζηεκα πνπ επηδεηνχζε λα απνδεζκεχζεη ηελ παξαγσγή απφ πεξηνξηζηηθά
κέηξα, ελψ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο κπνξεί λα ινγηζηεί σο απάληεζε ζηε δήηεζε θαη ζηελ
αλάγθε παξαγσγήο κηαο νξηζκέλεο πνηφηεηαο, απνηειψληαο πεξηζζφηεξν φρη έλαλ κνριφ
κνλνπσιηαθήο πνιηηηθήο, αιιά βάζε δηαπξαγκάηεπζεο, ζπκβηβαζκνχ θαη επειημίαο,
θαζψο νη ηζχλνληεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα παξαγσγψλ,
εκπφξσλ, πσιεηψλ, θαηαλαισηψλ, ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ αξρψλ 56.
Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα, άιισζηε, ησλ αγαζψλ βξίζθνληαλ ζε άκεζε ζπλάθεηα κε
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή, ηνπ πσιεηή θαη ηνπ παξαγσγνχ. Οη ζπληερλίεο, έηζη,
επηρεηξνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αζηηθέο αξρέο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο θαη ηεο εκπνξεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
επηβάιινληαο θαλνληζκνχο57 θαη νξγαλψλνληαο έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ
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Miegroet, Turnhout 2006, ζ. 89-116· M. Boone, Stratégies fiscales, ζ. 235-253.
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πξντφλησλ, αιιά θαη ειεγρφκελεο πψιεζεο απηψλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα
θεξδνζθνπίαο θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.
Ο ζεζκφο, ινηπφλ, ησλ ζπληερληψλ ζα πξέπεη, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο Κάησ Φψξεο ζηε δηάξθεηα ηνπ χζηεξνπ Μεζαίσλα, λα πξνζεγγηζηεί
ππφ ην ζθεπηηθφ πσο ιεηηνπξγεί φρη σο έλαο κεραληζκφο πνπ επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο θαη
ζέηεη εκπφδηα ζηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, νχηε θαη σο έλαο θνξέαο απνηξνπήο ηεο
ζπλεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ θαη πξνψζεζεο κφλνλ ηεο εμεηδίθεπζεο, αιιά
σο έλαο θνξέαο αληίδξαζεο ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ηνπ λένπ αγνξαζηηθνχ
πεξηβάιινληνο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, φπνηε απηέο ην απαηηνχλ, δερφκελνο λα ζπλεξγαζηεί
αθφκα θαη κε κε εληαγκέλα ζηνπο θφιπνπο ηνπ κέιε θαη έρνληαο ζπγρξφλσο σο θχξην
κέιεκά ηνπ ηελ πξνζηαζία ηνπ πην πνιχηηκνπ θεθαιαίνπ ηνπ, δειαδή ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ, ψζηε κέζα απφ απηήλ ηελ
εμέιημε λα επηηχρεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε58. Ζ ζπλεξγαζία
αλάκεζα ζηηο ζπληερλίεο, παξά ηελ χπαξμε απζηεξψλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ησλ ήδε ππαξρφλησλ παξαγσγηθψλ θαη εκπνξηθψλ δνκψλ
ζπγθξνηνχλ έλα ζχζηεκα, ζην νπνίν ν δηαρσξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ θαη ησλ αγνξψλ
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ είρε σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ κειψλ ησλ ζπληερληψλ απφ
ηνλ αληαγσληζκφ ή θαη ηε κεξνιεπηηθή ζηάζε απφ παξάγνληεο πνπ δελ πξνέξρνληαλ απφ
ηελ πφιε, ελψ ζπζηαηηθφ ηνπ ζηνηρείν ήηαλ ε πξφλνηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε
επαγγέικαηνο απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο59. Απηφ, ινηπφλ, ην ζχζηεκα δελ
άθελε θαλέλαλ παξαγσγφ ζην πεξηζψξην, θαζψο αλ επέηξεπε ηελ αλάπηπμε ελφο ηνκέα
παξαγσγήο (γηα παξάδεηγκα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ πνιπηειείαο), απέηξεπε απφ ηελ
άιιε πιεπξά ηελ ηάζε ζπγθέληξσζεο ζηα πξντφληα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο
θαηεγνξίαο. Οη θαλνληζκνί ησλ ζπληερληψλ έζεηαλ απιψο έλα εζηθφ πιαίζην, πνπ φκσο
πέξαλ ηεο ξεηνξηθήο πεξί ηζφηεηαο θαη ηεο ςεπδαίζζεζεο ηεο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηα
κέιε ηνπο, ιεηηνπξγνχζαλ κέζα ζηα φξηα κηαο νηθνλνκίαο πνπ επέηξεπε ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ ηφλσζε πνηθίισλ κνξθψλ αληαγσληζκνχ60.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Φίιηππνο ν Καιφο, ζηα πιαίζηα ηεο πξναλαθεξζείζαο
δφκεζεο ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο, αθνινπζεί κηα ζθιεξή, αιιά ζπγρξφλσο επέιηθηε θαη
ζπκβηβαζηηθή πνιηηηθή γξακκή κεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ηεο Μπξηδ ην 1438 61.
Ζ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ δνχθα ζηελ πνιηνξθία ηνπ Καιαί απνηέιεζε ηε
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πηζαλή πηψζε ηνπ αγγιηθνχ ιηκαληνχ ζα είρε επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Μπξηδ. Ο Φίιηππνο αλαγθάδεηαη
λα ππνρσξήζεη ζηε Φιάλδξα, φπνπ ζα βξεζεί παγηδεπκέλνο ζηελ εμέγεξζε ζηελ Μπξηδ (1436).
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ζξπαιιίδα πνπ έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εληάζεηο
πνπ ππέθσζθαλ ζηελ πφιε. Ζ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην δηάζηεκα 1436-1438
είλαη ελδεηθηηθή γηα ηηο ζηνρεχζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηφζν ηνπ δνχθα φζν θαη ησλ
αζηψλ, φπσο ελδεηθηηθή είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ Φηιίππνπ, κεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο
εμέγεξζεο, απέλαληη ζηελ πφιε. Ίζσο ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ηνπο αζηνχο λα
μεζεθσζνχλ ελαληίνλ ηνπ δνχθα, βξίζθνληάο ηνλ ζε θάζε αδπλακίαο κεηά απφ κηα
ζηξαηησηηθή απνηπρία, ήηαλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ζπληερλίεο
παξαγσγήο αγαζψλ πνιπηειείαο θαη νη έκπνξνη απηψλ σο πξνο ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπο ζε
αλαγθαίεο πξψηεο χιεο, εμαηηίαο ηεο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε ηφζν ζηελ μεξά φζν
θαη ζηε ζάιαζζα ελ κέζσ πνιεκηθήο ζχξξαμεο62. Ζ εμέγεξζε βπζίδεη ηελ νηθνλνκηθή
δσή ηεο πφιεο ζε ηέικα, θαζψο φινη νη μέλνη έκπνξνη εγθαηαιείπνπλ ηε βάζε ηνπο κεηά
ηηο πξψηεο αθξαίεο θηλήζεηο ησλ αζηψλ θαηά πνιηηηθψλ αλδξψλ πνπ απνηεινχζαλ ηνλ
ζχλδεζκν ηνπ δνχθα κε ηελ πφιε. Ο Φίιηππνο κε ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο
ηαπεηλψλεη ηνπο αζηνχο63, σζηφζν ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1441, εθδίδεη δηάηαγκα
ζχκθσλα κε ην νπνίν επηβάιιεηαη ε κείσζε ησλ πνζψλ εγγξαθήο λέσλ κειψλ, θαηνίθσλ
ηεο πφιεο ή μέλσλ, ζηηο ζπληερλίεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ 64. Ζ θίλεζε
απηή απνδεηθλχεηαη ζσηήξηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θέληξνπ
ηεο επηθξάηεηάο ηνπ, θαζψο πνιινί εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο παίξλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ
Μπξηδ, κεηαμχ απηψλ, φπσο είλαη θπζηθφ θαη άλζξσπνη πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηα
επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αγαζά ηέρλεο θαη πνιπηειείαο, πνπ απνηεινχλ ηελ
θαξδηά ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο65.
ζνη επηζπκνχζαλ ηελ πξνψζεζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ ζηεξηδφηαλ ζε έξγα ηέρλεο θαη
άιια αγαζά πνιπηειείαο ππνβνεζνχληαη απφ ηα (ή θαη ζηεξίδνληαη ζηα) κεγάια θχκαηα
ξνήο κεηαλαζηψλ – θπξίσο εμεηδηθεπκέλσλ, αιιά θαη αλεηδίθεπησλ, ηερληηψλ –, πνπ
εθκεηαιιεχνληαη ηηο πνιηηηθέο αλαηαξαρέο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ νηθνλνκηθά,
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J. Dumolyn - Elodie Lecuppre-Desjardin, «Propagande et Sensibilité: la fibre émotionnelle au cœur des
luttes politiques et sociales dans les villes des anciens Pays-Bas bourguignons. L‟exemple de la révolte
brugeoise de 1436-1438», Emotions in the Heart of the City (14th-16th Century)/Les émotions au cœur de la
ville (XIV-XVI siècle), επηκ. Élodie Lecuppre-Desjardin – Anne-Loure Van Bruaene, Turnhout 2005, ζ. 4162. Σην μέζπαζκα, θπζηθά, ηεο εμέγεξζεο ζπλέβαιιαλ θαη άιινη ιφγνη (νη δηακάρεο αλάκεζα ζηελ πφιε θαη
ζηελ χπαηζξφ ηεο, φπσο θαη απηέο ηεο πφιεο κε ην επίλεηφ ηεο αιιά θαη κε ηνλ δνχθα, πνπ πξφζθαηα έρεη
επηβάιιεη κηα λνκηζκαηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα˙ ε
επηζπκία ησλ κεζναζηηθψλ θχθισλ ηεο Μπξηδ λα ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζφηεξν ελεξγά ζηηο πνιηηηθέο
ππνζέζεηο˙ νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί ιφγνη ζην παξαζθήλην ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο Αγγιίαο).
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Ζ πφιε αλαγθάδεηαη λα έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηνλ δνχθα ζην Αξξάο κε φξνπο εμεπηειηζηηθνχο. Μεηαμχ
άιισλ ζεκεηψλνπκε ην ππέξνγθν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ νη αζηνί φθεηιαλ λα θαηαβάιινπλ ζηα ηακεία ηνπ
δνχθα, ηελ παξάδνζε ζαξάληα πξνζψπσλ γηα εθηέιεζε πξνο παξαδεηγκαηηζκφ ησλ αζηψλ, ηελ ππνρξέσζε ζηελ επφκελε επίζθεςε ηνπ δνχθα ζηελ πφιε- φζσλ ζπγθαηαιέγνληαλ ζηηο αζηηθέο πνιηηηθέο αξρέο λα
εκθαληζηνχλ μππφιεηνη θαη αζθεπείο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ απνηίζνπλ θφξν ηηκήο. Βι. ελδεηθηηθά: W.
Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands, ζ. 96-99.
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W. Blockmans – W. Prevenier, The Promised Lands, ζ. 168 Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αζθήζεη έλα
επάγγεικα ζηελ πφιε, πξέπεη λα εγγξαθεί πξψηα σο πνιίηεο απηήο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ
πνζφ ζηελ αξκφδηα ζπληερλία.
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Με απηή ηελ αθνξκή θαηαθηάλνπλ ζηελ πφιε θαιιηηέρλεο φπσο νη Petrus Christus, Hans Memling.
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εξρφκελνη ζηα θέληξα, φπνπ αλνίγνληαη επθαηξίεο θαη νη πνιηηηθέο αξρέο δηεπθνιχλνπλ
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, κε ζηφρν λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπο θαζίζηαηαη ε πξφζιεςή ηνπο ή ε ηειεηνπνίεζε ηεο
ηέρλεο ηνπο ζηηο πφιεηο πνπ κε ηα εξγαζηήξηά ηνπο πξνσζνχλ ηα θαηεξγαζκέλα
πξντφληα. Τν εξγαηηθφ απηφ δπλακηθφ, ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο
ζηελ Μπξηδ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθάκςεη θαηλφκελα φπσο ε απνκφλσζε, ε
μελνθνβία, ε ερζξηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο θαη ηηο ζπληερλίεο ηεο
πφιεο εγθαηάζηαζεο, θαη έηζη λα εληαρζεί ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ηεο
πφιεο θαη λα θαηαπηαζηεί κε ηνπο ηνκείο ηεο δήηεζεο, θαζψο νη θιακαλδηθέο πφιεηο
βξίζθνληαη ζε κηα θάζε δνκηθήο νηθνλνκηθήο αλαδηνξγάλσζεο, εμέιημε πνπ ππνβνεζά
ηελ εμσζηξέθεηα θαη φρη ηελ εζσζηξέθεηα φζνλ αθνξά ζηελ ππνδνρή λέσλ ηερληηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ πεξηβάιινληα πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο πφιεο.
Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε πσο νη κεηαλάζηεο ηερλίηεο θέξλνπλ καδί ηνπο ηδέεο
θαη γλψζεηο, πξνθαιψληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ πνιηηηζκηθψλ
αληαιιαγψλ πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο ζε θίλεζε. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
εθθάλζεσλ ηεο αζηηθήο θνπιηνχξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή ακθίδξνκε θίλεζε απφ
θαη πξνο ηελ πφιε αλζξψπσλ, πξψησλ πιψλ, αγαζψλ θαη ηδεψλ δηεπθνιχλνπλ ηηο
πνιηηηζκηθέο θαη θαιιηηερληθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θαζξέθηε ηφζν ηνπ
κεγέζνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ αλαδχεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο66. Απηέο, ινηπφλ, νη εμειίμεηο φληαο
παξάγσγν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο, ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ηζχλνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδσνγνλεζεί ε νηθνλνκία θαη λα
κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Δίλαη δεδνκέλν, σζηφζν, πσο ζηε
δηάξθεηα ηνπ «κεγάινπ 15νπ αηψλα» νη λεήιπδεο θξίλνληαη απφ ηνλ ηξφπν έιεπζήο ηνπο
ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ππνδνρήο θαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ: νη
θαιιηηέρλεο, νη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ ή νη κεγαιέκπνξνη ελζσκαηψλνληαη εχθνια ζε
κηα κεγάιε πφιε εάλ απνθαζίζνπλ λα δήζνπλ ζε απηήλ ή εάλ έρνπλ πξνζθιεζεί απφ ηνλ
εγεκφλα ή ηελ ίδηα ηελ πφιε, πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο επηρνξεγήζνπλ, γηα λα ζηεξίμνπλ
ζην έξγν ηνπο ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο ζηνρεχζεηο. Τν
θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζα πξέπεη λα εηδσζεί, αλαθνξηθά κε ηηο λφηηεο Κάησ
Φψξεο ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα, σο έλα θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
θνηλσλίαο, σο έλαο παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαδφκεζε ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ζην ππθλφ αζηηθφ δίθηπν. Ζ κεηαλάζηεπζε θαηαξηηζκέλεο εξγαηηθήο δχλακεο
πξνο αλαπηπζζφκελα θέληξα κπνξεί λα γίλεη, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μπξηδ γίλεηαη, ν
παξάγνληαο εθηφμεπζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.
Αλ θαη ηα θίλεηξα ηνπ δνχθα, κε ην δηάηαγκα ηνπ 1441, ήηαλ νηθνλνκηθά θαη
ιηγφηεξν αηζζεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα αλαδσνγνλήζεη ηελ πφιε κεηά ηελ εμέγεξζε πνπ
ζπλνδεχηεθε απφ νηθνλνκηθφ καξαζκφ, πείλα θαη μεζπάζκαηα παλψιεο, σζηφζν ην
κέηξν απηφ (ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαβιεζέλησλ εμεγεξκέλσλ επί
66

A. Cowan, «Cities, Towns, and New Forms of Culture», The Renaissance World, επηκ. J. J. Martin, Νέα
Υφξθε 2007, ζ. 101-117.

Εμπόριο ζργων τζχνησ φλαμανδικών πόλεων τον 15ο αι. - θεςμόσ των pandts

Φηιίππνπ ηνπ Καινχ) έδσζε ζηελ Μπξηδ ηελ επθαηξία λα δηαηεξήζεη ηελ πξνλνκηαθή
ζέζε ηεο ζηε δηεζλή νηθνλνκία, κέζα ζε έλα θιίκα εγρψξηαο πνιηηηθήο θαη λνκηζκαηηθήο
ζηαζεξφηεηαο, ζρεηηθά ρακειήο θνξνινγίαο, θαη πςειψλ κηζζψλ (1440-1475),
πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο ηα ερέγγπα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο παξαγσγήο, αγνξάο θαη
θαηαλάισζεο έξγσλ ηέρλεο 67. Ζ εμέιημε απηή είρε δξνκνινγεζεί ήδε απφ ηε δεθαεηία
ηνπ 1430 θαη ηελ πξνεγνχκελε εγθαηάζηαζε ζε απηήλ ηνπ Jan van Eyck, νπφηε θαη ε
πφιε αξρίδεη λα μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα αζηηθά θέληξα ηεο Φιάλδξαο σο
θαιιηηερληθφ θέληξν. Τν δηάηαγκα ηνπ 1441 θαη ηα νθέιε πνπ επέθεξε ε εθαξκνγή ηνπ
είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπινθήο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο πνιηηηθήο παξέκβαζεο, ηεο
κεηαλάζηεπζεο, ηεο ζπληερληαθήο νξγάλσζεο θαη ηεο αλαδσνγφλεζεο ηεο βηνκεραλίαο
παξαγσγήο αγαζψλ πνιπηειείαο. Οη ζπληερλίεο ησλ θαιιηηερλψλ επσθεινχληαη απφ ηηο
επεκβάζεηο ηνπ δνχθα, φπσο θαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο απιήο απφ πφιε ζε πφιε. Γελ
ζα πξέπεη, φκσο, λα ζεσξήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ αθηρζέλησλ ηερληηψλ/θαιιηηερλψλ ζηελ
Μπξηδ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα ή ζηηο Βξπμέιιεο ζηα κέζα ηνπ αηψλα (νπφηε
θαη ν Φίιηππνο ν Καιφο ηηο θαζηζηά έδξα ηνπ δνπθάηνπ) σο δείθηε ηεο δεκνγξαθηθήο
ηφλσζεο, αιιά ηεο νηθνλνκηθήο δπλακηθήο ηεο πφιεο68.
Πξαθηηθέο παξαγωγήο – δηαθίλεζεο ηωλ πξνϊόληωλ θαη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη
κεηαμύ ηωλ ζπληερληώλ θαη ηωλ κειώλ ηνπο
Ζ επειημία ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη απφ πνηθίιεο παξαβηάζεηο
ησλ θαηλνκεληθά απζηεξψλ ζπληερληαθψλ θαλνληζκψλ, θαζψο φπσο θαίλεηαη μεθάζαξα
ζηηο ζπληερλίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλψλ θαη ηεο πνιπηέιεηαο νη
ηερλίηεο κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπληερλίεο. νη πσιεηέο θαη νη
κάζηνξεο (ηδηφηεηεο πνπ πνιιέο θνξέο ζπλέπηπηαλ) ζπλεξγάδνληαλ ή θαηέθεπγαλ ζηε
κέζνδν ηεο ππεξγνιαβίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ ή θαη ησλ έξγσλ πνπ ηα
εξγαζηήξηα ησλ θαιιηηερλψλ παξαζθεχαδαλ ζηε βάζε έηνηκσλ πξνηχπσλ πνπ πξνφξηδαλ
είηε πξνο άκεζε πψιεζε είηε πξνο αλαπξνζαξκνγή απηψλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπ πηζαλνχ πειάηε. είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλνπλ πξφζζεην αξηζκφ
εξγαηηθψλ ρεξηψλ γηα ηελ πεξάησζε ησλ παξαγγειηψλ ηνπο, φπνηε απηέο ήηαλ κεγάιεο ζε
πνζφηεηα. νη καζεηεπφκελνη θαη νη θαιθάδεο πνπ έραλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ
πεξίνδν καζεηείαο άιιαδαλ επάγγεικα ή κεηνίθηδαλ ζε άιιεο πφιεηο. νη ηερλίηεο
κπνξνχζαλ λα αζθνχλ θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο ζπγρξφλσο 69, ελψ
ππήξραλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ επηηξεπφηαλ ζηνπο ηερλίηεο ελφο εξγαζηεξίνπ λα
δνπιεχνπλ ηε λχρηα φηαλ «κηα αλάζεζε έργοσ ή έλα ζσκβόιαηο είτε ζσλαθζεί κε έκπορο
ηοσ οποίοσ ηο πιοίο επρόθεηηο λα ζαιπάρεη»70. Έηζη, κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ
67

W. Blockmans, «The Social and Economic Effects of Plague in the Low Countries: 1349-1500», Revue
belge de philologie et d’histoire 58 (1980), ζ. 833-863˙ Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance.
Burgundian Arts Across Europe, Cambridge 2012, ζ. 224.
68
P. Stabel, Guilds in Flanders, ζ. 99˙ S. Nash, Northern Renaissance Art, ζ. 81.
69
S. Nash, Northern Renaissance Art, ζ. 121, 174-175, 187˙ P. Stabel, Guilds in Flanders, ζ. 198-204· L.
Campbell, «The Art Market in the Southern Netherlands in the Fifteenth Century», The Burlington Magazine
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πεξηβάιινλ, φπνπ νη αζηηθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζχλνληεο ησλ ζπληερληψλ
επηρεηξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εκπνξεπκαηηθήο θαη βηνηερληθήο
δξαζηεξηφηεηαο, αθζνλνχλ νη ηερλίηεο, κεηαμχ απηψλ θαη νη θαιιηηέρλεο 71. Ζ
ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ θαιιηηερλψλ δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα
ηελ παξαγσγή, δηάρπζε θαη θαηαλάισζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απηνί παξάγνπλ θαη
πιένλ φρη κφλν κέζσ παξαγγειηψλ, αθνχ παξαηεξνχκε πσο παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ ζπληερληαθψλ θαλνληζκψλ αλαπηχζζεηαη κηα αγνξά πεξηζζφηεξν αλψλπκε, γηα ηελ
νπνία νη θαιιηηέρλεο παξάγνπλ κεγάιν θαη πνηθίιν αξηζκφ ηερλνπξγεκάησλ72.
Σπγρξφλσο αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επθνιφηεξε
δηάρπζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, θπξίσο ζηε δηάξθεηα ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ
πνπ νξγαλψλνληαη ζηηο πφιεηο (Μπξηδ, Ακβέξζα, Berger-or-Zoom), φπνπ ε παξαγσγή
θαη απφθηεζε έξγσλ ηέρλεο αθνινπζεί ηε θηινδνμία φζσλ βξίζθνληαη ζηηο αλψηεξεο
ζέζεηο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο λα κηκεζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Απιήο, παξέρνληαο ην
αλαγθαίν θίλεηξν γηα ηε δηαζπνξά αλάινγσλ ηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζε φζνπο
βξίζθνληαη ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο, πνπ αλ δελ κπνξνχλ λα
δηαζέζνπλ ηνπο αλαγθαίνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο γηα ηελ παξαγγειία ελφο έξγνπ ηέρλεο,
σζηφζν κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ εηνηκνπαξάδνηα πξντφληα ζηα εξγαζηήξηα θαη ηα
θαηαζηήκαηα ησλ θαιιηηερλψλ ή λα πξνζαξκφζνπλ ηέηνηα αληηθείκελα ζηα πξνζσπηθά
ηνπο ελδηαθέξνληα, αλαζέηνληαο ζηνπο δεκηνπξγνχο θάπνηεο αιιαγέο ή πξνζζήθεο ζην
ζρέδην πνπ βιέπνπλ73. Οη πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο ππφθεηληαη ζηελ ηήξεζε ησλ
θαλνληζκψλ ησλ ζπληερληψλ ηνπο αλ θαη ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο, πνπ δεκηνπξγνχλ έλα
κάιινλ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αλάκεζα θαη ζε ηερλίηεο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, φπσο
είλαη νη θαιιηηέρλεο πνπ απαζρνινχληαη απφ ηελ Απιή, άιινη πνπ έρνπλ δηθά ηνπο
θεθάιαηα, άιινη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηζρπξέο νηθνγέλεηεο θαη δελ εμαξηνχλ ηελ
επηβίσζή ηνπο απφ ηελ ηέρλε ηνπο θαη άιινη πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέιζνπλ
ζηνπο θφιπνπο ηεο ζπληερλίαο θαη λα πεξηνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 74. Τέηνηνπ
είδνπο ζρέζεηο αλαπηχζζνληαλ αλάκεζα ζηα κέιε ησλ ζπληερληψλ ησλ θαιιηηερλψλ ζηηο
πφιεηο ησλ Κάησ Φσξψλ, ελψ φπνπ πξνσζνχληαλ ε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξάησζε κηαο
παξαγγειίαο ή θαη ελφο έξγνπ πνπ πξννξηδφηαλ λα απνηειέζεη ζρέδην γηα κειινληηθέο
παξαγσγέο εκθηινρσξνχζαλ δηακάρεο ζπκθεξφλησλ75.
Ζ νξκή πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαιιηηερληθά επαγγέικαηα θαη φζνη αζρνινχληαη κε
ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνιπηειείαο θαη ε θηλεηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ησλ
ηερληηψλ εληζρχνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ησλ νπνίσλ νη αγνξέο θαη
νη εκπνξνπαλεγχξεηο ζπληζηνχζαλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηα εξγαζηήξηα ησλ
ηερληηψλ, ψζηε λα πσιήζνπλ κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ηα πξντφληα ηνπο, λα έιζνπλ
ζε επαθή κε πηζαλνχο πειάηεο θαη λα ηνπο πξνζειθχζνπλ κέζσ ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ
πξσηφηππσλ έξγσλ πνπ παξνπζίαδαλ ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο κε
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ηνπο ληφπηνπο θαη ηνπο μέλνπο πνπ αλαδεηνχζαλ εκπνξεχκαηα ζηελ πφιε, λα
πξνζθέξνπλ ζε άιινπο θαιιηηέρλεο ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αζρνιία ηνπο εξγαιεία 76. Ζ
πψιεζε θαη δηαθίλεζε έξγσλ ηέρλεο θαη εκπνξεπκάησλ πνιπηειείαο γίλνληαλ γεληθά
κέζσ παξαγγειίαο, κέζσ ηεο ππεξγνιαβίαο θαη ηεο γξήγνξεο παξαγσγήο απφ ηα
εξγαζηήξηα ησλ θαιιηηερλψλ έηνηκσλ πξνο πψιεζε αληηθεηκέλσλ77, αιιά θαη κέζσ
άιισλ κεζφδσλ, φπσο δηακέζνπ ηνπ απνζέκαηνο ηνπ θαιιηηέρλε ή ηνπ εκπφξνπ πνπ έρεη
απνθηήζεη (κέζσ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ) κέξνο απφ ην απφζεκα ηνπ θαιιηηερληθνχ
εξγαζηεξίνπ, θάλνληαο ηνλ ηερλίηε ππάιιειφ ηνπ, ή κέζσ ηεο άκεζεο αγνξάο απφ ην
θαηάζηεκα ηνπ θαιιηηέρλε ή κέζσ ηεο πψιεζεο ησλ δεκηνπξγηψλ ηνπ ζε πεξηζηαζηαθέο
εθζέζεηο θπξίσο ζε ρψξνπο γχξσ απφ κηα εθθιεζία, ή κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ, νη
νπνίνη αλαδεηνχλ πηζαλνχο πειάηεο αλάκεζα ζηνπο μέλνπο πνπ έξρνληαη ζηηο πφιεηο κε
ηελ επθαηξία ησλ εηήζησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Μπξηδ θαη ηεο Ακβέξζαο (δχν θνξέο
ην ρξφλν)78. Πέξαλ απηψλ ησλ ηξφπσλ πψιεζεο θαη αγνξάο έξγσλ ηέρλεο ππήξραλ θαη
άιιεο κέζνδνη πψιεζήο ηνπο, ιηγφηεξν επίζεκεο, φπσο νη ζπκθσλίεο ή αγνξαπσιεζίεο
πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηα κέξε ζπλάληεζεο εκπφξσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ (ηαβέξλεο,
παλδνρεία) καθξηά απφ ηνπο ζπληερληαθνχο πεξηνξηζκνχο, νη δεκνπξαζίεο (ζε έλα πνιχ
πξψηκν ζηάδην απηνχ ηνπ, κεηέπεηηα νξγαλσκέλνπ, ζεζκνχ), ε κεηαπψιεζε ελφο ήδε
αγνξαζκέλνπ πξντφληνο ζε ρακειφηεξε ηηκή, αιιά θαη νη πσιήζεηο ηνπο απφ πιάγηεο
νδνχο (πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο, πψιεζε ζε ηηκέο ρνλδξηθήο)79.
Τα pandts θαη ν ξόινο ηνπο ζηελ αζηηθή νηθνλνκία
Σηηο πφιεηο θαηαζθεπάδνληαλ, κε ηελ παξαθίλεζε ή ηελ πξσηνβνπιία ησλ εκπφξσλ,
θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ζηηο ζηνέο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη εκπνξηθέο θαη
ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο, ε αγνξαπσιεζία πξψησλ πιψλ θαη θαηεξγαζκέλσλ
πξντφλησλ, ελψ ζηε δηάξθεηα ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ην εκπφξην νξηζκέλσλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθψλ πξντφλησλ, φπσο ησλ ελδπκάησλ ή ησλ ηαπηζεξί, δηεμαγφηαλ απνθιεηζηηθά
ζε απηά ηα ζπγθξνηήκαηα, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζπλέβαιε ζηελ αξρηηεθηνληθή
δφκεζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηελ αλάδπζε κηαο
νηθνλνκίαο, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νπνίαο ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζε
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ζηαζεξή βάζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 80. Σηελ Ακβέξζα εθθιεζίεο θαη
κνλαζηήξηα ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1430 ελνηθηάδνπλ έλα ρψξν έθζεζεο γηα ηα έξγα
ηέρλεο, ελψ ην 1445 αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ζην κνλαζηήξη ησλ Γνκηληθαλψλ έλα είδνο
θνηλνπξαμίαο ησλ ζπληερληψλ ηνπ αγίνπ Eligius (ρξπζνρφνη, αξγπξνρφνη), ηνπ αγίνπ
Νηθνιάνπ (θπξίσο θαηαζθεπαζηέο θνζκεκάησλ θαη ηαπηζεξί), ηνπ Αγίνπ Λνπθά ηεο
Ακβέξζαο (δσγξάθνη θαη γιχπηεο) θαη ηνπ Αγίνπ Λνπθά ησλ Βξπμειιψλ (δσγξάθνη), ηα
κέιε ησλ νπνίσλ πσινχλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο ζε πειάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ φιε ηελ
επηθξάηεηα ηνπ δνχθα ηεο Βνπξγνπλδίαο, αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Πξφθεηηαη γηα ην
ζεζκφ ηνπ pandt, ν ζρεδηαζκφο ηνπ νπνίνπ ηαηξηάδεη ζε εθείλν ελφο κνλαζηεξηνχ, θαζψο
απνηεινχληαλ απφ κηα αλνηρηή απιή, πνπ πεξηηξηγπξηδφηαλ απφ φιεο ηηο πιεπξέο απφ
ζηνέο εληφο ησλ νπνίσλ ππήξραλ θαηαζθεπαζκέλνη πάγθνη. Πάλσ ζε απηνχο εθηίζελην ηα
εκπνξεχκαηα. Σηνπο πάγθνπο ησλ pandts δελ εθηίζελην πξντφληα κφλν ζπγθεθξηκέλσλ
ηερληηψλ (δειαδή ελφο γιχπηε ή ελφο ρξπζνρφνπ) ή εκπφξσλ ή νξηζκέλσλ ρεξψλ
(ζπδχγσλ απνζαλφλησλ θαιιηηερλψλ) σο κνλάδεο, αιιά απηνί ελνηθηάδνληαλ θαη ζε
νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο, φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ζπληερλία, πνπ εμέζεηε ηα πξνο
πψιεζε πξντφληα ηεο σο επαγγεικαηηθή έλσζε ή κηα κνλή (ζπλήζσο θαινγξηψλ) πνπ
εηδηθεπφηαλ ζηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηέρλε, φπσο
εηθνλνγξαθεκέλσλ ρεηξνγξάθσλ κε ζεκεηψζεηο κνπζηθήο81. Εσγξάθνη, επίζεο, ησλ
νπνίσλ ηα εξγαζηήξηα είηε δελ δηέζεηαλ ρψξνπο έθζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο είηε δελ
βξίζθνληαλ ζε επλντθφ ζεκείν ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, θάηη πνπ ζα ηνπο
βνεζνχζε ζηελ πψιεζε ησλ έξγσλ ηνπο, βξίζθνπλ ζηα pandts ηελ επθαηξία λα
απνθηήζνπλ πειαηεία, ρξήκα θαη θήκε. Τα pandts ζπληζηνχλ, νπζηαζηηθά, ρψξνπο
έθζεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο εληνπίδεηαη, θπξίσο, ζηελ παξνρή
θηλήηξσλ ζηνπο εκπφξνπο, γηα λα παξαιάβνπλ έξγα ηέρλεο απφ απηή ηελ αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθή (φζνλ αθνξά ην κέγεζνο θαη ηελ πνηθηιία ησλ πξνο δηάζεζε πξντφλησλ)
αγνξά θαη δηαζέηνληάο ηα ζε άιιεο αγνξέο ή ζε καθξηλνχο πειάηεο λα ηθαλνπνηήζνπλ
φιε ηελ έθηαζε ηεο δήηεζεο82. Ζ έγλνηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε ηνπ
δνπθάηνπ απνηππψλεηαη, έηζη, μεθάζαξα ζην ζεζκφ ησλ pandts, ηα νπνία νπζηαζηηθά δελ
απνηεινχλ θάπνηα θαηλνηνκία – εάλ πξνβνχκε ζε κηα απνηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο
ηεο αζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηφδνπ. Μπνξνχκε λα ηα ζεσξήζνπκε σο έλα παξαδνζηαθφ
εξγαιείν ηεο αγνξάο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο καδηθήο παξαγσγήο,
πξννξηζκέλεο λα εμαρζεί θαη ζπλδέεηαη κε πξαθηηθέο ιηαληθήο πψιεζεο. Τν δε
αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ησλ pandts καξηπξεί ηε ζπγγέλεηα ή θαιχηεξα ηελ ηαχηηζή ηνπ κε
ηα εκπνξηθά ζπγθξνηήκαηα κε ηηο ζηνέο πνπ έρηηδαλ νη αζηηθέο αξρέο θαη νη έκπνξνη κε
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ζθνπφ λα πσιήζνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο ζε έλα ρψξν φπνπ ε ζπγθέληξσζε ησλ αγαζψλ
θαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζία παξαγσγψλ, εκπφξσλ θαη θαηαλαισηψλ ζπκβάιινπλ ζηε
δηαθάλεηα ησλ φπνησλ ζπλαιιαγψλ83.
Ο αληίθηππνο πνπ είρε ζηελ αγνξά ε ίδξπζε ηνπ pandt ζην κνλαζηήξη ησλ
Γνκηληθαλψλ νδεγεί ζηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ην 1460 θαη εθ λένπ ην 1479 θαη
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Μηα καθξά
δηαθσλία, φκσο, αλάκεζα ζηε ζπληερλία ηνπ Αγίνπ Λνπθά θαη ηε κνλή ησλ Γνκηληθαλψλ
(1479-1484) νδεγεί ηα κέιε ηεο πξψηεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε ζπληερλία ηεο
Μπξηδ) ζηελ απφθαζε λα εθζέηνπλ ζην εμήο ηα πξντφληα ηνπο (δσγξαθηθνχο πίλαθεο,
ηέκπια, παινπξγία) απνθιεηζηηθά ζε έλα λέν, πην επξχρσξν, pandt, απηή ηε θνξά ζηνλ
επξηζθφκελν ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο Ναφ ηεο Παλαγίαο 84. Απφ ην 1484 ην ζεκείν
απηφ θαζίζηαηαη ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν πψιεζεο έξγσλ ηέρλεο, ελψ ν άιινο
ζεκαληηθφο πφινο γηα ηέηνηα έξγα (θπξίσο ρξπζνρνΐαο θαη ηαπηζεξί) είλαη ην παιαηφ
pandt ζηε κνλή ησλ Γνκηληθαλψλ. Τν 1482 δεκηνπξγείηαη έλα pandt ζηελ Μπξηδ, ζην
κνλαζηήξη ησλ Φξαγθηζθαλψλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε ζηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο
εκπνξνπαλήγπξεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη θαιιηηερλψλ πνπ δελ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ
ζπληερληαθφ θφζκν ηεο πφιεο. Οη ζπλαιιαγέο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηα pandts
απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο αγνξάο έξγσλ ηέρλεο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ φγθν ηνπ
θεθαιαίνπ πνπ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά κέζσ ηεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ πνιπηειείαο
ζηηο Κάησ Φψξεο ηνπ 15νπ θαη ηνπ 16νπ αηψλα85, ελψ ε παξνπζία ησλ δσγξάθσλ θαη ε
απνθιεηζηηθή πψιεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο ζηα pandts ζα πξέπεη λα εηδσζεί ζηα πιαίζηα
ηεο πξνζπάζεηαο ησλ θαιιηηερλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε
πξνζέιεπζε μέλσλ εκπφξσλ ζηε δηάξθεηα ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, φπσο θαη ηελ
επηζπκία λα επσθειεζνχλ απφ απηή ηελ πειαηεία. Ζ ζπγθέληξσζε, άιισζηε, ελφο
εκπνξεχκαηνο ζε έλαλ ηφπν βνεζά ηνλ κε εμνηθεησκέλν κε ηα θαηαηφπηα ηεο πφιεο
έκπνξν λα πξνκεζεπηεί αγαζά πνιπηειείαο, ρσξίο λα ράζεη ρξφλν ζηελ αλαδήηεζε
απηψλ ζε δηαζθνξπηζκέλα κέξε εληφο ηεο πφιεο θαη δηεπθνιχλνληάο ηνλ ζηελ επηινγή
ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεηαη λα αγνξάζεη, κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ
83

P. Stabel, Selling paintings, ζ. 92.
F. Vermeylen, Painting for the Market. Commercialization of Art in Antwerp’s Golden Age, Turnhout
2003, ζ. 23-26. Γελ ζα πξέπεη λα καο πξνμελεί εληχπσζε ε αλάκεημε ηνπ εκπνξίνπ κε ηε ζξεζθεία. Γελ είλαη
ηπραίν πσο νη εχπνξνη ζηνλ Μεζαίσλα θαηαθεχγνπλ ζηελ Δθθιεζία ζηα ηέιε ηεο δσήο ηνπο: ν Κφδηκν ησλ
Μεδίθσλ δσξίδεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηνπο Γνκηληθαλνχο, πξνθεηκέλνπ απηνί ζε
αληάιιαγκα λα πξνζεχρνληαη φιεο ηεο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ θφζκνπ, ελψ ν Francesco di
Marco Datini αθήλεη νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζε έλα ίδξπκα γηα ηνπο πέλεηεο, πνπ έθεξε ην φλνκά ηνπ.
Σηελ Ακβέξζα θαη ζηε Μπξηδ, πάιη, ηα εκπιεθφκελα ζηα pandts κνλαζηήξηα δελ θαίλεηαη λα πξφβαιαλ
αληηξξήζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία εκπνξηθψλ αγνξψλ εληφο ησλ ηεξψλ ηνπο ρψξσλ, θαζψο ην νηθνλνκηθφ
θέξδνο πνπ απηά ζα απνθφκηδαλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο παξακέξηδε ηηο φπνηεο ελζηάζεηο. Δμάιινπ, ε ιεηηνπξγία
ηνπ pandts ζην Ναφ ηεο Παλαγίαο ζηελ Ακβέξζα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηδξχκαηνο απηνχ ζε
ξεπζηφ ρξήκα, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ρξεκαηηθέο αλάγθεο αλνηθνδφκεζεο ηνπ κεηέπεηηα Καζεδξηθνχ ηεο
Παλαγίαο (1352-1518). Οξηζκέλα εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα, κεηαμχ άιισλ, είραλ δηθαηψκαηα είζπξαμεο
ηκήκαηνο ησλ εζφδσλ απφ ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο, αλαγλσξηζκέλα απφ ηηο πνιηηηθέο αξρέο (φπσο ζπκβαίλεη
κε ην Ναφ ηεο Παλαγίαο ζηελ Ακβέξζα ήδε απφ ην 1387).
85
M. Belozerskaya, Rethinking the Renaissance, ζ. 229.
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αγαζψλ. Τα pandts, ινηπφλ, ζπλεηζθέξνπλ ιεηηνπξγηθά ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ
δηεμαγσγήο ηνπ εκπνξίνπ έξγσλ ηέρλεο86, δηεπθνιχλνληαο ηφζν ηνπο εκπφξνπο φζν θαη
ηνπο θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ηνπο πάγθνπο πιηθά ρξήζηκα
γηα ηελ ηέρλε ηνπο, θαη εθηηλάζζνληαο ηα θέξδε ησλ παξαγσγψλ/ηερληηψλ/θαιιηηερλψλ,
θαζψο έρνπλ ηελ επθαηξία λα θιείλνπλ ζπκθσλίεο βάζεη ησλ ζρεδίσλ πνπ εθζέηνπλ
ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα πσινχλ, καδηθά, αγαζά πνπ έρνπλ πξνπαξαζθεπάζεη ζηα
εξγαζηήξηά ηνπο, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ απηνζηηγκεί ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα έξγα
ηέρλεο θαη απνκηκήζεηο απηψλ, ε νπνία έρεη σο απνδέθηεο πειάηεο κε πνιχ δηαθνξεηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, φπσο θαη αηζζεηηθά θξηηήξηα ή ιφγνπο απφθηεζεο ελφο έξγνπ ηέρλεο 87.
Οη εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ηα pandts (ηδηαίηεξα ζηελ Ακβέξζα88) ζπλέβαιαλ ζηε
κεγέζπλζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, παξέρνληαο επθαηξίεο ζηνπο παξαγσγνχο ησλ έξγσλ
ηέρλεο θαη ησλ αγαζψλ πνιπηειείαο, ζηνπο εκπφξνπο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο απφ
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, λα πσιήζνπλ αγαζά πνπ έθεξλαλ απφ ηηο παηξίδεο ηνπο,
αλαγθαία γηα ηε βαξηά βηνκεραλία ησλ Κάησ Φσξψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ
θαηνίθσλ ηνπο89 θαη λα αγνξάζνπλ πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο ή πνπ δελ
θαηαζθεπάδνληαλ ζηηο ρψξεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηα κεηαπσιήζνπλ εθεί ή θαη λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηελ ήδε απμεκέλε δήηεζε πνπ ππήξρε ζην εμσηεξηθφ γηα έξγα
86

Οη πσιήζεηο έξγσλ ηέρλεο θαη θπξίσο πηλάθσλ δσγξαθηθήο ζηα pandts ηεο Ακβέξζαο ζα αλαδεηρζνχλ ζε
δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ εκπνξηθή θίλεζε ηεο πφιεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηαζθεπή
αηζνπζψλ έθζεζήο ηνπο ζην Φξεκαηηζηήξην ηεο πφιεο, πνπ δεκηνπξγείηαη ην 1532. Οη αίζνπζεο απηέο θαη ηα
θαηαζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηεξίνπ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ, γηα λα
δηεπθνιπλζνχλ νη πσιήζεηο έξγσλ ηέρλεο, ζα ππεξθεξάζνπλ ην pandt ηνπ Καζεδξηθνχ, ην νπνίν σζηφζν
θαίλεηαη λα δηαηεξεί κηα δσεξή αγνξά έσο ην 1540 (πέξαλ ησλ δχν κεγάισλ ζηελ πφιε ιεηηνπξγνχζαλ ζηα
κέζα ηνπ 16νπ αηψλα πεξίπνπ δεθαέμη pandts, θαζέλα απφ ηα νπνία εηδηθεπφηαλ ζηελ πψιεζε ελφο
πνιπηεινχο αγαζνχ). Βι. ελδεηθηηθά: J. C. Wilson, Marketing paintings, ζ. 621-627· F. Vermeylen, Painting
for the Market, ζ. 19-28.
87
Δίλαη δεδνκέλν φηη ζε κηα αγνξά φπνπ, δίπια ζηα αθξηβά πξσηφηππα, πσινχληαη θαη απνκηκήζεηο ή έξγα
εηνηκνπαξάδνηα, ρσξίο δειαδή λα έρεη πξνεγεζεί παξαγγειία, ζηα νπνία νπζηαζηηθά ν ηερλίηεο έρεη μνδέςεη
ψξεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη ρξήκαηα θαη πιηθά δηθά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαζθεπάζεη, θαη επηρεηξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ ζηξαηεγηθή πψιεζεο, γηα λα ηα παξνπζηάζεη σο ίζεο πνηφηεηαο κε
ηα πξαγκαηηθά πνιπηειή αληηθείκελα πνπ πσινχληαη ζε απηφ ην ρψξν, πξνσζείηαη ε νκνηνγέλεηα, ελψ ε
πνηφηεηα απηψλ ησλ αγαζψλ είλαη ρακειήο ζηάζκεο. Τα pandts, ινηπφλ, αλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
εκπνξίνπ έξγσλ ηέρλεο, σζηφζν φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ θάπνην πξντφλ πξνσζείηαη καδηθά
ζηνλ ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, έηζη θαη εδψ εκθηινρσξνχλ ε ηππνπνίεζε, ε επηδίσμε γξήγνξνπ θέξδνπο, ε
θεξδνζθνπία.
88
Ζ πφιε ηεο Βξαβάληεο αξρίδεη, απφ ην β΄ κηζφ ηνπ 15νπ αηψλα, λα αληηθαζηζηά ζηαδηαθά ηελ Μπξηδ σο
ε λέα εκπνξηθή κεηξφπνιε ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ ρεξζαίσλ εκπνξηθψλ δξφκσλ
πνπ έθηαλαλ ζηελ Ακβέξζα απφ ηε Βελεηία, κέζσ ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Φξαλθθνχξηεο. Ζ αγνξά ηεο
είλαη πην επέιηθηε θαη πξνζαξκφδεηαη γξεγνξφηεξα ζηηο αιιαγέο θαη ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο
νηθνλνκίαο, ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ηεο Μπξηδ, ζηελ νπνία νη ζπληερλίεο θαίλεηαη λα δξνπλ πην πεξηνξηζηηθά
θαη πην αληαγσληζηηθά απφ ηηο δηθέο ηεο. Σηα pandts ηεο Ακβέξζαο ζπληερλίεο ή θαη κεκνλσκέλνη ηερλίηεο
απφ άιιεο πφιεηο κπνξνχλ λα ελνηθηάδνπλ πάγθνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπληερλίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ αγνξά ηεο. Δπηπιένλ, ελψ νη πάγθνη ζηα pandts ηεο Ακβέξζαο ελνηθηάδνληαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ, εθείλν ηεο Μπξηδ ιεηηνπξγνχζε κφλν ζηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
89
J. H. Munro, “New Institutional Economies”, ζ. 30-32˙ M. Belozerskaya, Rethinking the Renaissance, ζ.
230.
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πνιπηειείαο ησλ Κάησ Φσξψλ. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα νη αγνξέο ησλ πφιεσλ
ιεηηνπξγνχζαλ σο ζεκεία πψιεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ κε ζηφρν
ην θέξδνο απφ ηελ άκεζε πψιεζε. Τα πξντφληα πνπ πσινχληαλ ήηαλ θπξίσο πίλαθεο
κηθξψλ δηαζηάζεσλ, εηθνλνγξαθεκέλα ρεηξφγξαθα, δσγξαθηζκέλα πθάζκαηα, βηβιία,
γιππηά, αιιά θαη κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θαη επέιηθηα ζηε κεηαθνξά πξντφληα, φπσο νη
ηαπηζεξί, είδε δειαδή πνπ κπνξνχζαλ λα ηπιηρζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ κε θάπνηα
επθνιία. ζνλ αθνξά, φκσο, ηα κεγαιχηεξα ζε δηαζηάζεηο έξγα ηέρλεο, φπσο ηα
μπιφγιππηα ρξσκαηηζκέλα ηέκπια, νη θαιιηηέρλεο ή νη αληηπξφζσπνη απηψλ, εμέζεηαλ
ζηνπο πάγθνπο ηνπο έλα ή δπν απφ απηά ηα πξντφληα ή θαη ζρέδηα απηψλ, επηηξέπνληαο
ζηνπο πειάηεο ηνπο λα πάξνπλ έλα δείγκα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνκεζεπηνχλ θαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ παξαγσγφ ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπο,
πνπ έπεηηα απηφο ζα πξνζάξκνδε ζην ήδε έηνηκν πξφηππν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ. Τα
πιενλεθηήκαηα πνπ απνθφκηδαλ αγνξαζηέο θαη πσιεηέο απφ ηηο αγνξέο θαη ηα pandts
ησλ πφιεσλ ηεο Φιάλδξαο θαη ηεο Βξαβάληεο ήηαλ πνιιά: άκεζε ηθαλνπνίεζε ηεο
επηζπκίαο θαη ρξήζε ησλ πξντφλησλ, ζπγθέληξσζε κεγάινπ φγθνπ έηνηκσλ έξγσλ ηέρλεο
γηα απεπζείαο πψιεζε ζηνλ θαηαλαισηή, επθαηξίεο παξαγγειίαο γηα γξήγνξε παξαγσγή
αγαζψλ πνιπηειείαο ζε πξνζηηέο ηηκέο, πςειή πνηφηεηα ησλ πξνο θαηαλάισζε
πξντφλησλ, ππνδνκή ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο ησλ αγαζψλ.
Σπκπεξάζκαηα
Σηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα ην δνπθάην ηεο Βνπξγνπλδίαο κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ
απφ ηνπο βαζηθνχο πνιηηηθνχο παξάγνληεο ζηνλ επξσπατθφ ράξηε. Οη Valois επηρεηξνχλ
λα επεθηείλνπλ ην θξαηηθφ κφξθσκα πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ, βαζηδφκελνη ζην
ππθλφ αζηηθφ δίθηπν ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, ζην κέγεζνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα αζηηθά θέληξα ησλ βφξεησλ, θπξίσο, θηήζεψλ ηνπο θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηέρλε σο εξγαιείν κηαο θαιά ζρεδηαζκέλεο απφ ην θέληξν
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζηφρν έρεη επηπιένλ ηελ αλαδηακφξθσζε θαη ελ ζπλερεία ηελ
αλαδφκεζε ησλ βάζεσλ ηεο νηθνλνκίαο ησλ πφιεσλ θαη ηνπ δνπθάηνπ. Ζ παξνπζία
μέλσλ εκπφξσλ θαη νη εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ πφιεσλ σζνχζαλ πξνο απηή ηελ εμέιημε,
ιεηηνπξγψληαο σο θνξείο θαη ζπγρξφλσο δέθηεο ησλ λέσλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αιιαγψλ,
ελψ ε ζπλαλαζηξνθή ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ηξαπεδηθψλ νίθσλ κε ηνπο πνιηηηθνχο
παξάγνληεο (δνχθαο, απιηθή γξαθεηνθξαηία, ζπληερλίεο, αζηηθέο αξρέο) ξίρλεη θσο ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ εμνπζίαο θαη ησλ άιισλ ππνθεηκέλσλ ηεο θνηλσληθήο
ηεξαξρίαο, απνδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ φισλ ησλ παξαγφλησλ,
νη νπνίνη γίλνληαλ αληηιεπηνί κέζσ ηεο ηέρλεο. Φαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο αχμεζεο
ηεο δήηεζεο θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ έξγσλ ηέρλεο πξνο ην εμσηεξηθφ ζε ζεκείν λα
θαηαζηνχλ ηκήκα ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ δηθηχνπ, είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ηα θέληξα
απηψλ ησλ πνιπηειψλ αγαζψλ βξίζθνληαλ ζε ηδαληθή γεσγξαθηθή ζέζε, ζηε ζπκβνιή
ησλ κεγάισλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ, επηηξέπνληαο ηελ επηθνηλσλία
δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ, ηελ εηζαγσγή πξψησλ πιψλ θαη ηελ εμαγσγή απηψλ θαη ησλ
θαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ηεο νηθνλνκίαο ησλ Κάησ Φσξψλ.
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Ζ ζπγθέληξσζε δε έξγσλ ηέρλεο ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ρψξν πψιεζεο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ εκπνξίνπ απηψλ ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη
ηε βαξχηεηα πνπ έρεη απηφ ην εκπφξην γηα ηελ αζηηθή ηδενινγία θαη ηελ νηθνλνκία ησλ
Κάησ Φσξψλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ νηθνλνκία απηή ζηε
δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα ζρεηίδνληαη α) κε ηελ αλάγθε ηφλσζεο κηαο νηθνλνκίαο πνπ
πεξλνχζε κηα πεξίνδν θξίζεο, ψζηε λα δνζνχλ ηα αλάινγα θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε
κηαο αλζεξήο εζσηεξηθήο αγνξάο, πξηλ ηα θέξδε απηήο απνηππσζνχλ θαη ζηελ αμία ησλ
εμαγσγψλ ησλ παξαζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ, β) κε ιφγνπο πνιηηηθνχο, θαζψο νη Valois
ηεο Βνπξγνπλδίαο επηδηψθνπλ κέζσ ηεο πνιπηέιεηαο πνπ ηνπο πεξηηξηγπξίδεη θαη ηελ
νπνία πξνσζνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηήζεψλ ηνπο θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, λα
λνκηκνπνηήζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο θαη λα πξναγάγνπλ ηηο επηδηψμεηο ηνπο γηα έλαλ
βαζηιηθφ ηίηιν, αιιά ζπγρξφλσο ε πξνψζεζε ηεο βηνκεραλίαο πνιπηειείαο ζρεηίδεηαη
θαη κε ηε δηαδνρή ησλ Valois απφ ηνπο Αςβνχξγνπο, ηνπ κεγαιχηεξνπ καηθήλα ησλ
ηερλψλ ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα, γ) κε ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο δνκέο θαη ηδίσο κε ηε
δηείζδπζε θαη ηελ παξνπζία ζπκπαγψλ θαη ηζρπξψλ εκπνξηθψλ παξνηθηψλ ζηηο
θιακαλδηθέο θαη βξαβαληηλέο πφιεηο πνπ πξνσζνχλ θαη άιιεο θνξέο ππνθηλνχλ ηε
δηαθίλεζε έξγσλ ηέρλεο, δ) κε ηελ αλάδεημε κέζα απφ ηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ηερλίηε/θαιιηηέρλε, πνπ αξρίδεη λα δηακνξθψλεη ηελ
ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί θαη ν ίδηνο, έρνληαο ζπλαίζζεζε ηεο αμίαο ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ, σο πξνβνιέαο ηεο ηέρλεο ηνπ90 θαη ε) κε ηελ πξνψζεζε λέσλ
νηθνλνκηθψλ ηαθηηθψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο, θάηη πνπ
θαίλεηαη κε ηελ αιιαγή ζηα pandts ηεο Ακβέξζαο πνπ πηνζεηνχλ ηελ πξαθηηθέο πψιεζεο
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εγθαηαιείπνληαο ηηο κεζαησληθέο εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.

90

Θα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ θηγνχξα ηνπ θαιιηηέρλε, ν νπνίνο παξάγεη έξγα ηέρλεο κε πςειέο
πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη άιια αγαζά ζε πην πξνζηηέο ηηκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ εθείλσλ ησλ
πξνζψπσλ πνπ επηδεηνχλ λα κηκεζνχλ ηελ πνιπηέιεηα ησλ ιίγσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ,
άκεζν απφηνθν ηνπ νπνίνπ είλαη απηή ε δήηεζε γηα πνιπηέιεηα θαη ε αλάδεημε κηαο ηαπηφηεηαο δηαθνξεηηθήο
απφ εθείλε φζσλ δηαβηνχλ ζηελ χπαηζξν.

Εμπόριο ζργων τζχνησ φλαμανδικών πόλεων τον 15ο αι. - θεςμόσ των pandts

Savvas Mavromatidis
La contribution du commerce des œuvres d'art des villes flamandes à la
reconstruction de l’économie des Pays-Bas pendant le 15ème siècle:
intervention politique et l’institution des pandts
Sommaire
Cet article a comme but la présentation des changements structurels qui ont lieu à
l'économie des Pays-Bas bourguignons au cours du 15ème siècle, pour qu'elle soit
renforcée après la chute de l'industrie textile de la ville à la décennie de 1430. Dans un
climat de l'insécurité économique et afin d'éviter l'effondrement de l'économie des villes,
les principes politiques et les corporations essaient de reconstruire ses structures. Ils
préfèrent, ainsi, la réintroduction du textile dans les petites villes et aux zones agricoles et
le renforcement des infrastructures d'une économie basée sur les métiers qui ont un
rapport avec l'art et le luxe, afin que la demande interne soit développée et soit accentuée
le commerce externe. Les phénomènes de l'intervention politique, de l'immigration et de
l'organisation corporelle entrecroisent à cet effort. Les corporations, malgré la rhétorique
de l'égalité et de la solidarité, fonctionnent au cadre d'une économie rivale, comme
porteurs de la réaction aux incertitudes du marché et de l'adaptation à celui-ci à travers de
l'adoption d'une vision qui approche le pragmatisme et pas le monoprix et la rigidité. Les
motifs que la cour de ducs offre, ses soucis pour la construction d'un état centralisé, la
présence d'une bureaucratie dominicale et du réseau dense des villes incitent la demande
pour l'art et pour le luxe à la hausse. Ce mouvement semble arriver à son apogée avec
l'apparition d'une institution spécifique, les premiers marchés d'œuvres d'art, qui
s'appellent pandts, et essentiellement constituaient le véhicule fondamental de vente pour
des biens de luxe (qui pouvaient attirer des clients qui n'appartenaient pas aux couches
sociales privilégiées). Les corporations des artistes, à un entourage favorable pour
l'épanouissement du commerce des œuvres d'art, utilisent des diverses manières pour la
production de ceux-ci, alors qu'ils sont remarquables le phénomène de la collaboration
des professions différentes et le rôle qui se déroule pour la vie des artistes et pour la
quantité de la production et de la circulation au marché de la production spéculative. C'est
un élément indicatif d'une tendance d'imitation des habitudes des couches sociales
supérieures et d'un mouvement consommateur, qui aide le marché local et le commerce
externe, à une période où la cour et l'art bourguignon constituent la mode en Europe.
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Παραηερήζεις ζε μεηαβσδανηινές ηοιτογραθίες με εικονογραθικές
ιδιαιηερόηεηες από ηον ναό ηες Kοίμεζες ηες Θεοηόκοσ
ζηεν Πορηαριά Πελίοσ

ηόρνο ηεο παξνύζεο κειέηεο1 είλαη λα αλαδεηρζεί έλα ζρεηηθά ιίγν κειεηεκέλν
κλεκείν2 ηεο κεηαβπδαληηλήο επνρήο πνπ βξίζθεηαη σζηόζν ζε έλα πνιπζύρλαζην θαη
γξαθηθό ρσξηό ηνπ Πειίνπ, ηελ Πνξηαξηά, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδνζηαθά
ππξγόζπηηα θαη ηα λενθιαζηθά αξρνληηθά3. Ο ζπγθεθξηκέλνο λαόο βξίζθεηαη ιίγν πην
πάλσ από ηελ θεληξηθή πιαηεία, ζηνλ δξόκν πνπ νδεγεί πξνο ηα Υάληα Πειίνπ.
Ζ έληαμε ηνπ λανύ ζε εληαίν πεξίβνιν καδί κε ηνλ κεηαγελέζηεξν ελνξηαθό λαό ηνπ
Αγίνπ Νηθνιάνπ (1856), κε θνηλό θακπαλαξηό θαη εληαία απιή 4, ηνλ θαζηζηά θάπσο πην
απαξαηήξεην γηα ηνλ αλππνςίαζην επηζθέπηε πνπ πεξηεγείηαη απηόλ ην ρώξν. Χζηόζν,
έλαο κειεηεηήο ηνπ βπδαληηλνύ πνιηηηζκνύ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη αξρηθά ηηο
παξαζηάζεηο ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο πνπ δηαθξίλνληαη ζηνλ εμσλάξζεθα ηνπ λανύ (εηθ.
1).
Χο πξνο ηελ ηζηνξία ηνπ λανύ ηεο Παλαγίαο Πνξηαξέαο γλσξίδνπκε όηη πξόθεηηαη
γηα ην θαζνιηθό ηνπ νκώλπκνπ κνλαζηεξηνύ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ήδε από ηηο αξρέο ηνπ
13νπ αηώλα ζηελ πεξηνρή θαη έδσζε ην όλνκά ηνπ ζην ρσξηό 5. Σν κνλύδξην ηεο

1

Eπραξηζηίεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζεο κειέηεο νθείισ ζηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Α.Π.Θ. θ.
Αζαλάζην έκνγινπ γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπ ζρεηηθά κε κεηαβπδαληηλέο παξαζηάζεηο ηεο ΘενηόθνπΟδεγήηξηαο θαη ηνπ Μσπζή ζηε Φιεγόκελε θαη κε Καηόκελε Βάην, ζηε Γξ. Δκκαλνπέια Γνύλαξε θαη ζηνλ
Γξ. Ekkehard Kraft γηα ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηε ζπιινγή πξόζθαηα δεκνζηεπκέλεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζέκα,
θαζώο θαη ζηελ Dr. Karin Kirchhainer γηα ηηο ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο εηθνλνγξαθηθέο νκνηόηεηεο κε ηνλ
εηθνλνγξαθηθό λαό ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ ζηε Μνζρόπνιε.
2
ηελ πην πξόζθαηε κειέηε ηεο Μαξίαο Νάλνπ, «Όςεηο ηεο ηνηρνγξαθίαο ζην Πήιην θαηά ηε
κεηαβπδαληηλή πεξίνδν (1550-1830)», Δλ Βόισ 5 (2004), ηεύρνο 12, ζ. 70-78 ην κλεκείν αλαθέξεηαη
ζπλνπηηθά καδί κε άιιεο σο επί ην πιείζηνλ κηθξέο κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο ηνπ Πειίνπ.
3
ρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ Πειίνπ από ηνπο πξντζηνξηθνύο έσο ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο βι. Γ.
Υνπξκνπδηάδεο – Παλαγηώηα Αζεκαθνπνύινπ-Αηδαθά – Κ. Α. Μαθξήο, Μαγλεζία, Τν ρξνληθό ελόο
πνιηηηζκνύ, Αζήλα 1982, ζ. 112. Γηα ηηο πξώηεο κνλαζηηθέο θνηλόηεηεο ζηελ Πνξηαξηά Πειίνπ βι. Rea
Leonidopoulou – Stylianou, «Παξαηεξήζεηο ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Λαπξεληίνπ Πειίνπ», ΓΦΑΔ 9 (19771979), ηεύρνο Γ, ζ. 223-246 θαη Ν. Γηαλλόπνπινο, «Αη παξά ηελ Γεκεηξηάδα Βπδαληηλαί Μνλαί», ΔΔΒΣ 1
(1924), ζ. 223-237. Ο Α. Παπαζαλαζίνπ, Τν Πήιην δεύηεξνλ Άγηνλ Όξνο ηεο Διιάδνο ζηα βπδαληηλά ρξόληα,
Μαθξηλίηζα 2002, ζ. 15 αλαθέξεη κάιηζηα όηη ε πξώηε νλνκαζία ηνπ Πειίνπ ήηαλ Κειιία, ιόγσ ηεο έληνλεο
κνλαζηηθήο δσήο πνπ ππήξρε εθεί.
4
Αμηόινγεο ζεκαζίαο είλαη θαη ην αξρνληηθό Νανπκίδε, θαζώο θαη ην θακπαλαξηό ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ από ην 19ν αηώλα. ρεηηθά κε ηα λεόηεξα θηίζκαηα βι. Υ. Κνινλώ – I. Κσλζηαληηλίδεο – Λίλα
Ρόθνπ – Υαξά Ληαλαλησλάθε – Α. Πεηξνπιάθεο, Θεζζαιία. Πήιην-Σπνξάδεο, Αζήλα 2002, ζ. 207-208.
5
Γηα ηα νλόκαηα ησλ θηεηόξσλ ηεο βπδαληηλήο κνλήο θαη ηνλ ζπζρεηηζκό κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ
Κνκλελώλ θαη ησλ Μειηζζελώλ ππάξρεη παιαηόηεξε θαη πην ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία. Βι. Ν. Γηαλλόπνπινο,
Βπδαληηλαί Μνλαί, ζ. 223-237. Α. Παπαζαλαζίνπ, Οη Μειηζζελνί ηεο Γεκεηξηάδαο, θηήηνξεο Η. Μνλώλ,
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Πνξηαξηάο είλαη πξνγελέζηεξν ηεο ίδξπζεο ηεο κνλήο Νέαο Πέηξαο ην 1272 πνπ
ζπλδέεηαη κε γλσζηά ηζηνξηθά πξόζσπα ηεο επνρήο ησλ Κνκλελώλ, όπσο ηελ Άλλα ηε
Μαιηαζελή ή Μειηζζελή,6 θηήηνξα ηεο γπλαηθείαο κνλήο ηνπ Πξνδξόκνπ Νέαο Πέηξαο7.
Χο πξνο ην έηνο αλνηθνδόκεζεο ηνπ λανύ θαη ηελ ηνηρνγξάθεζή ηνπ, καξηπξίεο
παξέρεη ε ζσδόκελε ζε όρη θαη ηόζν θαιή θαηάζηαζε επηγξαθή ζηε βνξεηνδπηηθή γσλία
ηνπ λανύ, πνπ αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ ην όλνκα ηνπ δσγξάθνπ Γαληήι ηεξνκνλάρνπ8
αιιά θαη ην έηνο ζην νπνίν ηζηνξήζεθε ν λαόο 1581.
“ΑΝΗCTOΡΗΘΖ Ο ΘΔΗΟC KAI IEΡOC NAOC ΣΖC ΤΠΔΡΑΓΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΖC
ΖΜΧΝ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΠΑΡΘΔΝΟΤ ΜΑΡΗAC, ΓΗΑ CΤΝΓΡΟΜΖC ΚΑΗ
ΔΞΟΓΧΝ ΚΟΠΟΤ ΓΔ ΚΑΗ ΜΟΥΘΟΤ ΠΑΡΑ ΣΧΝ ΔΤΛΑΒΔΣΑΣΧΝ ΗΔΡΔOΝ ΚΑΗ
ΔΤΓΔΝΔΣΑΣΧΝ ΑΡΥΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΜΝΖΜΟΤΝΟΝ TΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΣΟΤC ΚΑΗ
ΓΗΚΟ ΣΟΤC OΝ ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΖCΑΝ ΟΤΣΟΗ ΣΗΜΟΤ ΗΔΡΔΧC ΚΛΖΜΖ
CΣΔΛΟΤ ΓΗAΚΟΤΜΖ MAΡIAC ΚΑΗ ΑΡΔΣΖC NIKOΛAOY ΚΑΗ ΥΡΤCΑΦΟC TΧN
KEKOIMHMENΧN ΖΓΟΤΝ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΣΟΤC KAKOYΡIC ΗΧ ΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΗΧ ΝΑCIOΤ CTAMATIOY CTEΦΟΤ ΑΠΟCTOΛOΗC
ΓΔΟΡΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΗΛΟΝ ΑΠΟCTOΛOIC ΗΧΑΝΝΟΤ ΑΛΔΞΗΟΤ
CTAMATIOY AΡΓΤΡΟΤ ΚΑΚΟΤΡΗ ΚΑΗ ΑΓΓΔΛΟΤ ΗΧ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΧ ΗΧ ΗΧΑΝ
ΛΟΤΚΗΑΝΖC MONAXOY MAΓΓΑΛΖΝΖC MIXAHΛ ΚΑΗ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟC EMOY
ΓΑΝΗΖΛ ΜΟΝΑΥΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝ ΔΝ ΟΡΗ ΣIC COYΡΒΗΑC KAI THC AΓΗΑC
TΡIAΓOC ΚΑΗ ΔΚ ΣΟΤ ΚΤΡΟΤ ΓΗΑΚΟΝΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟC TOY ΠOTE
ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΗΔΡΔΧC EN ETEI ̗ZΠῼ Θῼ ΗΝΟC Θ΄ ΜΖΝΗ CM KΘ’ ΖΜΔΡΑ
CABBATON9”
Όπσο είρε παξαηεξήζεη ήδε ν Γηαλλόπνπινο10 ε δηάλνημε παξαζύξσλ ζε θαίξηα
ζεκεία ηνπ λανύ δελ απνηειεί εκπόδην γηα ηε ρξνλνιόγεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ
ηνηρνγξαθηώλ ηελ επνρή πνπ κειεηάκε, δειαδή ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηώλα (1581)11. Ζ
Αζήλα 1989, ζ. 17 θ.εμ. ύκθσλα κε καξηπξίεο ν κηθξόο λαόο ηεο Κνίκεζεο ζηελ Πνξηαξηά είλαη
πξνγελέζηεξνο ηεο ίδξπζεο ηεο Μνλήο Πξνδξόκνπ Νέαο Πέηξαο.
6
ύκθσλα κε ηνλ Α. Παπαζαλαζίνπ, Μειηζζελνί Γεκεηξηάδαο, ζ. 17 ζεκ. 1, ε ζσζηόηεξε αλαγξαθή ηνπ
νλόκαηνο είλαη Μειηζζελνί θη όρη Μαιηαζελνί, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δύν μερσξηζηνύο νίθνπο ηνπ
κεζαησληθνύ Διιεληζκνύ. Χζηόζν, ζε παιαηόηεξα θείκελα αλαθέξνληαη σο Μαιηαζελνί, όπσο παξαηεξεί
θαη ν Ν. Γηαλλόπνπινο, Βπδαληηλαί Μνλαί, ζ. 226: «ην κνλύδξηνλ ηεο Υπεξαγίνπ Θενκήηνξνο, ην ηεο
Πνξηαξέαο επηιεγόκελνλ ν ηόηε Δπίζθνπνο Γεκεηξηάδνο Μηραήι ν Παλάξεηνο ην παξερώξεζε κε εθδνηήξην
γξάκκα ηνπ ζηελ Άλλα ηε Μαιηαζελή, ζύδπγν ηνπ ηόηε βπδαληηλνύ ηνπάξρνπ ηεο Γεκεηξηάδνο, Νηθνιάνπ ηνπ
Μαιηαζελνύ». ύκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, νη θηήηνξεο αξγόηεξα έγηλαλ κνλαρνί.
7
Σν κνλύδξην ηεο Παλαγίαο Πνξηαξέαο είλαη βέβαηα κεηόρη ηεο Μνλήο Πξνδξόκνπ Νέαο Πέηξαο, σζηόζν
απηό δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη είλαη θαη κεηαγελέζηεξν, βι. Ν. Γηαλλόπνπινο, Βπδαληηλαί Μνλαί, ζ. 223
θ.εμ.
8
ρεηηθά κε ηε ζπλσλπκία θαη ηελ αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο Γαληήι ζε κεηαβπδαληηλνύο λανύο απηήο ηεο
επνρήο βι. Δπγελία Γξαθνπνύινπ, Αλαιπηηθνί πίλαθεο ησλ Διιήλσλ δσγξάθσλ θαη ησλ έξγσλ ηνπο (14501850), Αζήλα 2008, ζ. 28.
9
Γηα ηε κεηαγξαθή ηεο επηγξαθήο βι. Ν. Γηαλλόπνπινο, Παξά ηελ Γεκεηξηάδα Βπδαληηλαί Μνλαί 2, ζ.
238-239.
10
Ν. Γηαλλόπνπινο, Βπδαληηλαί Μνλαί, ζ. 237.
11
Ο Ν. Νηθνλάλνο, Βπδαληηλνί λανί ηεο Θεζζαιίαο. Από ην 10ν αηώλα σο ηελ θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο από
ηνπο Τνύξθνπο ην 1393, Αζήλα 19972, ζ. 117-118 αλαθέξεη όηη ην λαΰδξην ηνπ 16νπ αηώλα θηίζηεθε πάλσ ζε
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άπνςε κηαο νκάδαο εξεπλεηώλ, αλάκεζά ηνπο θαη ν Μίιηνο Γαξίδεο 12, όηη νη
ηνηρνγξαθίεο είλαη αξθεηά κεηαγελέζηεξεο από ην 1879, πνπ βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηεο
ηνηρνδνκίαο δελ επζηαζεί θαηά ζπλέπεηα.
Αλ θαη ν ηύπνο ηνπ κνλόρσξνπ δξνκηθνύ λανύ (κνλύδξην) (εηθ. 2) ζεσξείηαη
ζπλεζηζκέλνο γηα ηελ επνρή πνπ κειεηάκε, όπσο παξαηεξεί θαη ν Νηθόιανο Νηθνλάλνο,
σζηόζν ιίγα είλαη ηα κεηαβπδαληηλά κλεκεία από ηελ πεξηνρή πνπ ζώδνληαη αθέξαηα.
ηνλ ζπγθεθξηκέλν λαό ηεο Παλαγίαο Πνξηαξέαο (θάηνςε) ζώδνληαη κόλν ηα θάησ
ηκήκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ λανύ13.
Δληύπσζε πξνμελεί ζηνλ επηζθέπηε ε αλνηθηή ζηνά ζηα δπηηθά, πνπ ζηεξίδεηαη ζε
μύιηλεο δνθνύο κε ηε δηεπξπκέλε παξάζηαζε ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο (εηθ. 3). Σν ζέκα
απηό, αλ θαη γλσζηό θπξίσο από ηνηρνγξαθίεο ηεο ύζηεξεο θαη κεηαβπδαληηλήο επνρήο14,
ζπλαληάηαη ζπρλά ζε εθθιεζίεο ησλ Βαιθαλίσλ θπξίσο ζηε Μνιδνβιαρία15 αιιά θαη ζε
κεξηθέο πεξηπηώζεηο ζηε Βνπιγαξία, όπσο ζηε Μνλή Ρνδελνύ ζην Μειέληθν (εηθ. 8)16,
ζηνλ εμσλάξζεθα λαώλ. Χζηόζν, δελ έρνπκε εηθνλνγξαθηθά παξάιιεια παξόκνησλ
παξαζηάζεσλ ζηε Θεζζαιία, γεγνλόο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ άπνςε όηη ν δσγξάθνο Γαληήι
ηεξνκόλαρνο δελ ήηαλ ληόπηνο Θεζζαιηώηεο, όπσο εζθαικέλα είρε επηθξαηήζεη ε άπνςε
ζηελ παιηόηεξε βηβιηνγξαθία17.
παιαηόηεξν λαό ηνπ 13νπ αηώλα, ελώ πςειόηεξα δηαθξίλεηαη θαλνληθή ζηξσκαηνγξαθηθή δηαδνρή κέρξη ην
19ν αηώλα θαη πξνηείλεη σο terminus ante quem γηα ηελ αξρηθή ρξνλόινγεζε ηνπ λανύ ην έηνο ζαλάηνπ ηνπ
Kσλζηαληίλνπ Μαιηαζελνύ ή Μειηζζελνύ ην 1256.
12
Ο Μ. Garidis, La peinture murale orthodoxe, Αζήλα 1989, ζ. 242 θάλεη ιόγν γηα κηα δεύηεξε
αλαθαίληζε ηνπ λανύ ην 1879. Χζηόζν, ε παξαηήξεζή ηνπ όηη από ηηο αξρηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 1581 δε
ζώδεηαη ηίπνηε εθηόο από ηελ αθηεξσκαηηθή επηγξαθή δελ επζηαζεί. Αθόκε θαη γηα ηελ ηαύηηζε ηνπ Γαληήι
ηεξνκνλάρνπ κε ην Γαληήι δσγξάθν ηεο Μνλήο Κνξώλεο από ην 1587 δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία, όπσο
ζα απνδείμνπκε ζηε ζπλέρεηα.
13
Ν. Νηθνλάλνο, Μεηαβπδαληηλνί λανί Θεζζαιίαο, ζ. 116.
14
Μ. Garidis, Études sur le jugement dernier post-byzantin du XVe à la fin du XIX siècle. Iconographieesthetique, Θεζζαινλίθε 1985, ζ. 22 θ.εμ. όπνπ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηηο παιηόηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ
ζέκαηνο από ηε κεζνβπδαληηλή επνρή (π.ρ. Παλαγία Υαιθέσλ) έσο ηηο πην όςηκεο παξαζηάζεηο ηνπ 18νπ19νπ αηώλα ζε Διιάδα θαη Ρσζία.
15
M. Garidis, Études sur le jugement dernier, ζ. 32-38, πίλ. VI- VII.
16
ρεηηθά κε ηε ρξνλνιόγεζε ησλ επηγξαθώλ ηνπ εμσλάξζεθα ην 1715 βι. Σh. Vlachos, Die Geschichte
der byzantinischen Stadt Melenikon, Θεζζαινλίθε 1969, ζ. 78-80. G. Ĉavrŭkov, Bŭlgarski manastiri
[Βνπιγαξηθά κνλαζηήξηα], όθηα 2000, ζ. 80 θ.εμ. Δληύπσζε πξνμελεί σζηόζν θαη ε ζπλήζεηα λα
θνζκνύληαη εμσλάξζεθεο λαώλ θαη άιισλ πεξηνρώλ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ, π.ρ. ηεο Μνιδαβίαο, κε
παξαζηάζεηο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ηε κεηαβπδαληηλή επνρή, βι. Δ. Παλέιε, Παξαηεξήζεηο ζην
εηθνλνγξαθηθό πξόγξακκα ηνπ εμσλάξζεθα ζηε Μνλή Ρνδελνύ ζηε Νόηηα Βνπιγαξία, 32ν Σπκπόζην
Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Τέρλεο, (Πξόγξακκα θαη πεξηιήςεηο ησλ αλαθνηλώζεσλ,
Αζήλα 11-13/5/2012), ζ. 76-77.
17
Όπσο πξναλαθέξζεθε (ζεκ. 8), ν ζπζρεηηζκόο ηνπ Γαληήι δσγξάθνπ ηνπ Πειίνπ Πνξηαξηάο κε ην
Γαληήι δσγξάθν, πνπ ην όλνκά ηνπ ζώδεηαη θαη ζε επηγξαθή ζηε κνλή Κνξώλεο ζηα Άγξαθα Καξδίηζαο
από ην 1587, δελ επζηαζεί (ζεκ. 12). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ηαύηηζε ηνπ δσγξάθνπ ηεο Πνξηαξηάο
Πειίνπ κε ηνλ Γαληήι από ηα Άγξαθα ή κε έλαλ άιιν δσγξάθν Γαληήι από ην Άγην Όξνο (1600 έσο 16141615), βι. . δξόιηα, Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ Καζνιηθνύ ηεο Μνλήο Πέηξαο (1625) θαη ε δσγξαθηθή ησλ λαώλ
ησλ Αγξάθσλ ηνπ 17νπ αηώλα, Βόινο 2012, ζ. 333. Ζ δσγξαθηθή ηνπ λανύ ηεο Πνξηαξηάο Πειίνπ
παξνπζηάδεη πεξηζζόηεξεο νκνηόηεηεο κε ηελ αληίζηνηρε Κξεηηθή ζρνιή πνπ πξνεγήζεθε. ύκθσλα κε ηνπο
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Ζ παξάζηαζε ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ζηελ Πνξηαξηά, εθηόο από ην όηη δελ είλαη
παληνύ πνιύ θαιά δηαηεξεκέλε, δελ παξνπζηάδεη ηε κλεκεηαθόηεηα ηεο ζύλζεζεο κε ηελ
απζηεξή νξγάλσζε κε ηνπο ρνξνύο ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ ζε ζύλλεθα (γηα παξάδεηγκα
κνλαρώλ ή αγίσλ):18 ζε πνιιά ζεκεία παξαηεξείηαη έλα πην ραιαξό θαη ειεύζεξν
πιάζηκν ησλ κνξθώλ, κε πεξηζζόηεξε άλεζε ρώξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δώλε ησλ
Απνζηόισλ (εηθ. 4), νη νπνίνη εηθνλίδνληαη άλεηα θαζηζκέλνη ζηνπο ζξόλνπο ζηελ άλσ
δώλε ηεο εηθνλνγξαθηθήο ζύλζεζεο. Οη κνξθέο ησλ Απνζηόισλ εηθνλίδνληαη κε θάπνηα
άλεζε ζηηο θηλήζεηο ηνπο θαη καο ζπκίδνπλ αξραηνειιεληθέο κνξθέο θηινζόθσλ ζε
ξσκατθέο ζαξθνθάγνπο19.
ηηο θάησ δώλεο παξαηεξείηαη θάπνηα ζπληόκεπζε ησλ παξαζηάζεσλ (εηθ. 5), κε
ιηγόηεξν επηκειεκέλεο ζπλζέζεηο θαη θάπνηα νκαδνπνίεζε ησλ κνξθώλ, πνπ
εηθνλίδνληαη κόλν ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνξκνύ ηνπο σο ηε κέζε, απνδίδνληαο ζπλνπηηθά
ην εηθνλνγξαθηθό ζρήκα ηεο άλσ δώλεο, ησλ θαζηζκέλσλ κνξθώλ. Μάιινλ πξόθεηηαη
θαη πάιη γηα απεηξία θαη έιιεηςε θαηαλόεζεο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ από ρεηξόγξαθα θαη από
πζηεξνβπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο εηθνλνγξαθηθνύ ηύπνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ
Parisinus gr. 7420 θαη ζηε κνλή ηεο Υώξαο21, όπνπ κόλν ζηελ άλσ δώλε εηθνλίδνληαη νη
θαζηζκέλνη ζε ζξόλνπο Απόζηνινη, ελώ ζηηο θάησ δώλεο εηθνλίδνληαη ζε νκάδεο νη
κνξθέο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο.
Χζηόζν θαη ζηηο πνιππξόζσπεο ζπλζέζεηο ζηελ Πνξηαξηά ηεξείηαη ε αξρή ηεο
απόδνζεο ησλ κνξθώλ ζε ίζν ύςνο (ηζνθεθαιία) έζησ θαη κε ζπλνπηηθή απόδνζε ησλ
πίζσ κνξθώλ (εηθ. 5). Παξόκνηα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θαη γηα ηελ
εηθνλνγξάθεζε ηνπ θαζνιηθνύ ηεο κνλήο Γαιαηάθε ζηελ Δύβνηα ζηηο πνιππξόζσπεο
παξαζηάζεηο ησλ Αίλσλ ζην θεληξηθό ζεκείν ηνπ λάξζεθα ηνπ θαζνιηθνύ (εηθ. 6)22. Οη
θάησ εηθνλνγξαθηθέο δώλεο ηνπ ζέκαηνο ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ζηελ Πνξηαξηά, ν
Άγγεινο κε ηνλ πύξηλν πνηακό ηεο Κνιάζεσο (εηθ. 7), ε εηθνλνγξαθία ηνπ Λαδάξνπ
πίλαθεο πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί από ηε Γξαθνπνύινπ, ό.π. (ζεκ. 8), ζ. 28 δηαθνξνπνηείηαη ζαθέζηαηα ν
δσγξάθνο ηνπ λανύ ζηα Άγξαθα Καξδίηζαο Γαληήι (1587) από απηόλ ηνπ Πειίνπ (1581).
18
Γηα ηελ εηθνλνγξαθία ηεο παξάζηαζεο βι. M. Garidis, Études sur le jugement dernier, ζ. 32-36. Β.
Brenk, Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des 1. Jahrtausends. Studien zur Geschichte des
Weltgerichtsbildes, Wien 1966, ζ. 79-103.
19
Ο ηύπνο ηνπ αξραίνπ Έιιελα θηινζόθνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ζηε ξσκατθή θαη
παιαηνρξηζηηαληθή ηέρλε όπσο γηα παξάδεηγκα ζε ξσκατθέο ζαξθνθάγνπο ηνπ 3νπ κ.Υ., βι. Μ. Wegner, Die
Musensarkophage, ASR 5/3, Βεξνιίλν 1966, ζ. 27 αξ. 53 πίλ. 75a, ζ. 18 αξ. 31 πίλ. 75b, ζ. 39 αξ. 79 πίλ. 75
c.
20
M. Garidis, Études sur le jugement dernier, ζ. 26 θ.εμ. πίλ. I-II.
21
Γηα ηελ παξάζηαζε ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ζην παξεθθιήζην κε ηνλ ηάθν ηνπ Θεόδσξνπ Μεηνρίηε βι.
P. A. Underwood, The Kariye Djami, η. 3 Frescoes, New York 1966, ζ. 336, 368-369 πίλ. 204. Sirarpie der
Nersessian, Program and iconography of the Parecclesion, The Kahrie Djami, επηκ. P. Underwood, η. 4
Studies, Princeton 1975, ζ. 325-331. R. Ousterhout, The Art of the Kariye Camii, London 2002, ζ. 74-75, ζ.
12 πίλ. 77. Ζ. Klein – R. Ousterhout – Brigitte Pitarakis, From Theodore Metochites to Thomas Whittemore.
One Monument, Two Monumental Personalities (Catalogue), Istanbul 2007, εηθ. 64. Γηα παξαζηάζεηο ηεο
Γεπηέξαο Παξνπζίαο ζηε βπδαληηλή ηέρλε γεληθόηεξα βι. ζεκ. 18.
22
Triantaphyllia Kanari, Les peintures du Catholicon du Monastère de Galataki en Eubée, 1586, Αζήλα
2003, ζ. 41 θ.εμ. εηθ. 92 a-b.
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ζηνπο θόιπνπο ηνπ Αβξαάκ, ε ςπρνζηαζία θαη ε είζνδνο-ε πόξηα γηα ηηο ςπρέο ησλ
Γηθαίσλ, δελ ζώδνληαη δπζηπρώο ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε.
Παξαηεξώληαο βέβαηα ην ζπλνιηθό εηθνλνγξαθηθό πξόγξακκα ηνπ λανύ θαλεξή
είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ δσγξάθσλ ηνπ λανύ, ηνπ Γαληήι θαη ησλ πηζαλώλ ζπλεξγαηώλ
ηνπ, λα απνδώζνπλ όζν πεξηζζόηεξεο ζθελέο κπνξνύζαλ από δηάθνξνπο
εηθνλνγξαθηθνύο θύθινπο, ην δσδεθάνξην, ηελ παηδηθή δσή ηεο Θενηόθνπ, ηνλ Αθάζηζην
Ύκλν αιιά θαη ηνλ εθηελέζηεξν θύθιν ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, ρσξίο σζηόζν λα
ππάξρεη απαξαίηεηα πξνεπηιεγκέλν εηθνλνγξαθηθό πξόγξακκα θαη ζσζηή ξύζκηζε θαη
δηάηαμε ησλ παξαζηάζεσλ. Γηαπηζηώλεηαη θαηά ζπλέπεηα κηα ιίγν σο πνιύ ηπραία
επηινγή παξαζηάζεσλ γηα εηθνλνγξάθεζε, ίζσο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ από θάζε
εηθνλνγξαθηθό θύθιν, ρσξίο λα ζεσξείηαη ζθόπηκε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε
αλαδήηεζε εξκελεπηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή απηή ή βαζύηεξσλ ζενινγηθώλ
πξνζεγγίζεσλ.
Σν γεγνλόο όηη ν εηθνλνγξαθηθόο θύθινο ζρεηηθά κε ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ,
πνπ εηθνλνγξαθεί ηα πξηλ θαη κεηά ηελ Κνίκεζε επεηζόδηα ηνπ βίνπ ηεο, παξνπζηάδεηαη
ηδηαίηεξα εθηελήο νθείιεηαη βέβαηα ζηελ αθηέξσζε ηνπ λανύ ζηελ Κνίκεζε ηεο
Θενηόθνπ: ζπγθεθξηκέλα εηθνλνγξαθνύληαη ε πξνζεπρή ηεο Παλαγίαο θαη ε αλαγγειία
ηνπ ζαλάηνπ ηεο δηαδνρηθά ζηελ ίδηα επηθάλεηα ζηελ άλσ θαη θάησ εηθνλνγξαθηθή δώλε
(εηθ. 8), ν απνραηξεηηζκόο ησλ Απνζηόισλ (εηθ. 9), ε κεηαθνξά ηνπ ζθελώκαηνο ηεο
Θενηόθνπ (εηθ. 10), ν εληαθηαζκόο (εηθ. 11) θαη ε κεηάζηαζε (εηθ 12). Χζηόζν, ν
ζπλεζέζηεξνο αξηζκόο ζθελώλ ηνπ εηθνλνγξαθηθνύ θύθινπ ηεο Κνηκήζεσο είλαη ηξεηο
(Κνίκεζε, Δληαθηαζκόο, Μεηάζηαζε) θη απηόο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Δξκελεία ηνπ
Γηνλπζίνπ εθ Φνπξλά23.
Χο εηθνλνγξαθηθό παξάιιειν γηα κηα ηόζν εθηελή πεξηγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ
Κνίκεζε εηθνλνγξαθηθνύ θύθινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληίζηνηρα ν αξθεηά
κεηαγελέζηεξνο λαόο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ από ηε Μνζρόπνιε ηνπ 18νπ αηώλα (1744)24,
όπνπ νη ζρεηηθέο παξαζηάζεηο ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκό ηηο αληίζηνηρεο ζηελ Πνξηαξηά θαη
γίλνληαη ζπλνιηθά νρηώ κε ηελ επηπξόζζεηε εηθνλνγξάθεζε ηεο πνιύ ζπάληαο
παξάζηαζεο ηεο δηαλνκήο ησλ ξνύρσλ ζηηο ρήξεο (εηθ. 13).
Kάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο παξάζηαζεο ηεο Κνίκεζεο ηεο
Θενηόθνπ παξαηεξνύκε βέβαηα όηη πξόθεηηαη γηα ηε ζπλεζηζκέλε εμέιημε ηνπ
εηθνλνγξαθηθνύ ζέκαηνο ζηελ πζηεξνβπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή ηέρλε, όπνπ νη
κεγάιεο θαη εληππσζηαθέο παξαζηάζεηο ηεο πζηεξνβπδαληηλήο ηέρλεο αλαιύνληαη ζε
κηθξόηεξεο ζθελέο πνπ πεξηέρνπλ άιια δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο επεηζόδηα. Παξάδεηγκα
23

Γηνλύζηνο εθ Φνπξλά, Δξκελεία ηεο δσγξαθηθήο ηέρλεο, ππό Α. Παπαδόπνπινπ-Κεξακέσο, Πεηξνύπνιε
1909, 144-145. Ζ . δξόιηα, Τνηρνγξαθίεο Καζνιηθνύ Μνλήο Πέηξαο, ζ. 172 εηθ. 100, παξαηεξεί ζρεηηθά κε
ηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ θαζνιηθνύ ηεο κνλήο Πέηξαο όηη ε απεηθόληζε ησλ πκλνγξάθσλ Κνζκά ηνπ Ματνπκά
θαη Ησάλλε Γακαζθελνύ έρεη επεξεάζεη ηελ εηθνλνγξαθία ηνπ ζρεηηθνύ εηθνλνγξαθηθνύ θύθινπ, γη’ απηό
θαη απεηθνλίζηεθαλ ζην λαό ηεο κνλήο Πέηξαο νη ελ ιόγσ άγηνη.
24
K. Kirchhainer, «”Gepriesen seiest Du, die höher ist als alle, erreichend den Σhron Gottes“»Überlegungen zu einem Koimesis-Zyklus in der Athanasioskirche in Voskopoje (Moschopolis), Makedonika
37 (2008), ζ. 59-88.
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γηα απηά απνηειεί ε εθηεηακέλε παξάζηαζε ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ ζηελ εθθιεζία
ηεο Πεξηβιέπηνπ ζηελ Αρξίδα από ην 1295 25, κηα πνιππξόζσπε ζύλζεζε κε έληνλα
δξακαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αλάινγεο κλεκεηαθέο ζπλζέζεηο, ιίγν κεηαγελέζηεξεο, από
ηε ηνπληέληηζα26 (εηθ. 14)27 θαη από άιιεο εθθιεζίεο ηεο παιαηνιόγεηαο επνρήο,
απνηεινύλ πηα παξειζόλ ζηε κεηαβπδαληηλή ηέρλε, θαζώο νη δσγξάθνη αλαιύνπλ ηηο
παξαζηάζεηο ζε αξθεηέο κηθξόηεξεο κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο επηθάλεηεο. Aμηνζεκείσην
είλαη όηη πνιιά από ηα επηκέξνπο επεηζόδηα από ηνλ εηθνλνγξαθηθό θύθιν ηεο Κνίκεζεο
βαζίδνληαη ζε απόθξπθεο δηεγήζεηο όρη κόλν ηνπ Δπαγγειηζηή Ησάλλε αιιά θαη ηνπ
Ησάλλε αξρηεπηζθόπνπ Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη ζε θείκελα πνπ εζθαικέλα απνδίδνληαη
ζηνλ Ησζήθ από Αξηκαζαίαο28.
Καζώο νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ ζέκαηνο ζηελ Πνξηαξηά ζώδνληαη απνζπαζκαηηθά,
θαζνξηζηηθό ξόιν παίδνπλ θαη νη ζπλνδεπηηθέο ησλ εηθνληδoκέλσλ παξαζηάζεσλ
επηγξαθέο, νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο επηηξέπνπλ ηελ ηαύηηζε ησλ εηθνληδόκελσλ
ζεκάησλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ εηθνλνγξαθηθνύ θύθινπ
(Μεηάζηαζε, Δληαθηαζκόο). πγθεθξηκέλα ε πξνζεπρή ζην όξνο ησλ Διαηώλ θαη ε
αλαγγειία ηνπ ζαλάηνπ ηεο Θενηόθνπ απνδίδνληαη ζην ίδην δηάρσξν βνξεηναλαηνιηθά:
ζηελ άλσ δώλε ε πξνζεπρή ηεο Θενηόθνπ ζην όξνο ησλ Διαηώλ θαη ζηελ θάησ δώλε ε
αλαγγειία ηνπ ζαλάηνπ από ηνλ άγγειν (εηθ. 8). Δληύπσζε πξνθαιεί ε εηθνλνγξαθία ησλ
παξαζηάζεσλ, ε έληνλα θηλεκέλε κνξθή ηνπ αγγέινπ πνπ δείρλεη κάιινλ αλαζηάησζε
θαη ε ζπάληα απεηθόληζε ηεο γνλαηηζηήο Θενηόθνπ ζην όξνο ησλ Διαηώλ (θαη’ αλαινγία
ηεο αληίζηνηρεο παξάζηαζεο ηνπ πξνζεπρόκελνπ Υξηζηνύ). Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην
όηη νη παξαζηάζεηο ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο όρη κε δηάρσξα πνπ νξίδνπλ ην πιαίζην ησλ
κνξθώλ, αιιά κε ην ζπλεζηζκέλν γηα ηε κεηαβπδαληηλή ηέρλε ύθαζκα πνπ ζηεξεώλεηαη
αλάκεζα ζε δύν αξρηηεθηνλήκαηα. Σν ηειεπηαίν απηό εηθνλνγξαθηθό κνηίβν κπνξεί
βέβαηα λα εηθνλίδεηαη ζπρλά ζηελ πζηεξνβπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή ηέρλε ζην θόλην
δηαθόξσλ παξαζηάζεσλ κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία (βι. γηα παξάδεηγκα ηνλ ελ Καλά
Γάκν από ηνλ Άγην Νηθήηα ζην Cucer)29, ζπάληα σζηόζν ην ζπλαληάκε λα ρσξίδεη
νξηδόληηα παξαζηάζεηο κεηαμύ ηνπο.
25

R. Hamann-MacLean – Ζ. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11.
bis zum frühen 14. Jahrhundert, Giessen 1976, εηθ. 163.
26
M. Kasanin – V. Korać – D. Tasić – Mirjana Sacota, επηκ. Μ. Μaletić, Studenica, Belgrad 1968, ζ. 123125. S. Ćirković – V. Korać – Gordana Babić, Studenica Monastery, Belgrad 1986, ζ. 120-124, πίλ. 100-101.
27
V. Djurić, Byzantinische Fresken in Jugoslawien, Belgrad 1976, ζ. 68-69 πίλ. 44. M. Ĉanak-Medić – B.
Todić, The Monastery of Žiča, Belgrade 2007, 39-42.
28
Γηα ηηο πεγέο θαη ηα απόθξπθα Δπαγγέιηα ζρεηηθά κε ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ βι. ηελ πξόζθαηε
κειέηε ηεο José María Salvador Gonzaléz, «El fresco de La Dormiciόn de María en la iglesia de la Stma.
Trinidad de Sopoçani a la luz de tres apόcrifos asuncionistas», Revista de Estudios Literarios 25/47 (2011), ζ.
73-86, ε νπνία αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ θαη ζ’ έλα απόθξπθν βηβιίν ηνπ αγίνπ Ησάλλε Αξρηεπίζθνπνπ
Θεζζαινλίθεο από ηνλ 7ν αηώλα, θαζώο θαη ζε έλα θείκελν πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Ησζήθ από Αξηκαζαίαο
(Φεπδν-Ησζήθ από Αξηκαζαίαο). Όπσο παξαηεξεί θαη ε Κ. Κirchhainer, Koimesis-Zyklus in der
Athanasioskirche, ζ. 68-69 έρεη δηακνξθσζεί ζηελ παιαηνιόγεηα επνρή έλαο εθηεηακέλνο εηθνλνγξαθηθόο
ηύπνο ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εθηεηακέλεο παξαζηάζεηο θαη
πκλνγξάθνη ηεο Θενηόθνπ, όπσο ν Ησάλλεο ν Γακαζθελόο θαη ν Κνζκάο Ματνπκάο.
29
V. Djurić, Fresken in Jugoslawien, ζ. 70 πίλ. 48.
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Ζ παξάζηαζε ηεο Μεηάζηαζεο σζηόζν ζώδεηαη απνζπαζκαηηθά, δειαδή ζώδεηαη
ηκήκα κόλν ηεο δόμεο πνπ βαζηάδνπλ δύν άγγεινη θαη ε θεθαιή ηεο Θενηόθνπ.
Σαπηίδεηαη σζηόζν ρσξίο ακθηβνιία βάζεη απνζπαζκαηηθά ζσδόκελεο επηγξαθήο ζην
άλσ κέξνο ηεο παξάζηαζεο (εηθ. 12). Αληίζεηα, ζε θαιή θαηάζηαζε ζώδεηαη ε
εηθνλνγξαθία ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηάζηαζεο ζηε Μνλή Πέηξαο ζηα Άγξαθα Καξδίηζαο
(εηθ. 15)30. ε θαιή θαηάζηαζε ζώδεηαη θαη ν Δληαθηαζκόο ζηελ Πνξηαξηά Πειίνπ, ν
νπνίνο θαη εληππσζηάδεη κε ηελ ηειεηνπξγηθή θίλεζε ησλ κνξθώλ (εηθ. 11).
Χζηόζν, ε παξάζηαζε πνπ μερσξίδεη πεξηζζόηεξν ζηελ εθθιεζία ηνπ Πειίνπ είλαη
ε κεηαθνξά ηνπ ζθελώκαηνο ηεο Θενηόθνπ (εηθ. 10) θαη ιόγσ ηεο θσηεηλόηεηαο ησλ
ρξσκάησλ, πνπ ζπκίδνπλ ηελ πξνεγνύκελε Kξεηηθή ζρνιή, θαη ιόγσ ησλ
ζπγθξαηεκέλσλ θηλήζεσλ ησλ κνξθώλ πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ παξάζηαζε θάπνηα
ζνβαξόηεηα θαη ράξε. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη θαη νη δηαθνξέο ζηελ αλαινγία ησλ
κνξθώλ: κπξνζηά ηνπνζεηνύληαη ν Απόζηνινο Πέηξνο θαη ν Ησάλλεο ζε πξώην πιάλν
θαη κε άλεζε ζηηο θηλήζεηο, ελώ νη ππόινηπνη Απόζηνινη εηθνλίδνληαη πίζσ από ην
ζθήλσκα ηεο Θενηόθνπ, ζπλνπηηθά απνδνζκέλνη θαη κία ηεξαηηθή κνξθή απνδίδεηαη
δεμηά ηεο. Ζ παξάζηαζε παξνπζηάδεη θάπνηα ιηηόηεηα ζηελ απόδνζε ζε ζρέζε κε ηηο
κεηαγελέζηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, όπνπ πξνζηίζεληαη επίζθνπνη θαη άγγεινη,
ηεξάξρεο θαη ζηξαηηέο αγγέισλ, όπσο ζηνλ Άγην Αζαλάζην ζηε Μνζρόπνιε (εηθ. 16).
Δηθνλνγξαθηθέο ηδηαηηεξόηεηεο παξνπζηάδεη θαη ε παξάζηαζε κε κία επηγξαθή, γλσζηή
από ηηο Παξαθιήζεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα από ηα Δμαπνζηεηιάξηα πνπ ςάιινληαη ζε ήρν
γ΄ ιίγν πξηλ από ην ηέινο ηεο Μεγάιεο Παξάθιεζεο: «Ἀπόζηνινη ἐθ πεξάησλ
ζπλαζξνηζζέληεο ἐλζάδε, Γεζζεκαλῇ ηῷ ρσξίῳ θεδεύζαηε κνπ ηὸ ζῶκα»31 (εηθ. 13). Γηα
ηελ παξάζηαζε απηή, γλσζηή σο Σπλάζξνηζηο ησλ Απνζηόισλ, γηα ηελ νπνία ιίγα
εηθνλνγξαθηθά παξάιιεια ππάξρνπλ, εληύπσζε καο πξνμελεί ην γεγνλόο όηη ε Θενηόθνο
δελ εηθνλίδεηαη αλαθεθιηκέλε ή θάπσο πιαγηαζηά αθνπκπηζκέλε ζηελ θιίλε ηεο, όπσο
ζηελ αληίζηνηρε παξάζηαζε ζηνλ λαό ηεο Μνζρόπνιεο (εηθ. 17), αιιά ζε ζξόλν κε όιε
ηεο ηε κεγαινπξέπεηα, ελώ εθαηέξσζέλ ηεο εηθνλίδνληαη νη δύν πξσηνθνξπθαίνη
Απόζηνινη λα ηελ αζπάδνληαη θηιώληαο ηεο ην ρέξη θαη πίζσ ν ππόινηπνο ρνξόο ησλ
Απνζηόισλ.
Πνιιέο νκνηόηεηεο παξνπζηάδεη ε παξάζηαζε ηεο ζπλάζξνηζεο ησλ Απνζηόισλ πνπ
πεξηγξάςακε κε ηελ απεηθόληζε ηνπ νίθνπ Π ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ 32 ζηελ εθθιεζία ηεο
Πνξηαξηάο (εηθ. 18), κηα πνιππξόζσπε ζύλζεζε κε αγγέινπο ζην δεμηό κέξνο ηεο,
εθαηέξσζελ ηεο έλζξνλεο Θενηόθνπ, νη νπνίνη θνηηάδνπλ πξνο ηα άλσ. Έλαο από απηνύο
έρεη αλνηρηό εηιεηό, όπνπ αλαγξάθεηαη ην ίδην θείκελν όπσο θαη ζην θόλην ηεο
30

. δξόιηα, Τνηρνγξαθίεο Καζνιηθνύ Μνλήο Πέηξαο, ζ. 172-173 εηθ. 99.
Σν θείκελν είλαη γλσζηό από ηελ Αθνινπζία ηνπ Μηθξνύ θαη Μεγάινπ Παξαθιεηηθνύ Καλόλνο, βι.
Μέγαο θαη Ηεξόο Σπλέθδεκνο νξζνδόμνπ Φξηζηηαλνύ, Αζήλα 1961, ζ. 87.
32
ρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξαθία ησλ δύν γξακκάησλ Π θαη Ρ βι. Α. Pätzold, Der Akathistos Hymnos. Die
Bilderzyklen in der byzantinischen Wandmalerei des 14. Jahrhunderts, Stuttgart 1989, ζ. 92-93. G. Gounaris,
Die Ikonographie des Akathistos-Hymnos in der nachbyzantinischen Ikonenmalerei, Byzantinische Malerei:
Bildprogramme-Ikonographie-Stil (Marburg 25.-29.6.1997), Πξαθηηθά Σπκπνζίνπ, επηκ. G. Koch, Wiesbaden
2000, ζ. 79-90.
31
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παξάζηαζεο (πξόθεηηαη γηα ην 16ν νίθν ηνπ Αθάζηζηνπ ύκλνπ), γεγνλόο πνπ ηε
δηαθνξνπνηεί ειαθξώο από ηελ πην ζπλεζηζκέλε εηθνλνγξαθία ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ,
όπσο κπνξνύκε λα ηελ αλαζπλζέζνπκε κε βάζε γηα παξάδεηγκα αλζίβνια, δειαδή
ζρέδηα από ην Μνπζείν Μπελάθε πνπ απνδίδνπλ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο εηθνλνγξαθηθνύο
ηύπνπο Φση. Π θαη Ρ (εηθ. 19)33. Σελ ίδηα πεγή έκπλεπζεο, δειαδή ηνλ Αθάζηζην Ύκλν,
έρεη θαη ε δηπιαλή παξάζηαζε ζηνλ λαό ηεο Πνξηαξηάο, πνπ εηθνλίδεηαη αξηζηεξά (εηθ.
18) κε ξήηνξεο ειηθησκέλνπο άληξεο γύξσ από ηνλ ζξόλν ηεο Θενηόθνπ. Πξόθεηηαη
πξνθαλώο γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ γξάκκαηνο Ρ ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ, ε νπνία δε
δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά από ην ζπλεζέζηεξν εηθνλνγξαθηθό ηύπν ηνπ ζέκαηνο34.
πλνςίδνληαο παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη, αλ θαη θηιόδνμν ην όπνην εηθνλνγξαθηθό
πξόγξακκα ηνπ λανύ, ε επηινγή παξαζηάζεσλ από δηάθνξνπο εηθνλνγξαθηθνύο θύθινπο
είλαη πηζαλό λα κελ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο. Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα
ιηγνζηά επεηζόδηα από ηνλ ζρεηηθό κε ηελ παηδηθή δσή ηεο Θενηόθνπ ζενκεηνξηθό
θύθιν, ζηνλ νπνίν βέβαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο γλσζηέο
παξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο35.
Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Κνιαθείαο ηεο Θενηόθνπ πνπ ηνπνζεηείηαη
ζηνλ βόξεην ηνίρν, όπνπ ε Θενηόθνο εηθνλίδεηαη αλάκεζα ζηνπο δύν γεξαηνύο γνλείο ηεο,
σο βξέθνο δηαγώληα ηνπνζεηεκέλν ζε ζρέζε κε ηνλ Ησαθείκ θαη ηελ Άλλα πνπ
θαλαθεύνπλ ην λενγέλλεην (εηθ. 20). Ζ εηθνλνγξαθία ηεο παξάζηαζεο, κία ζθελή πνπ
γλσξίδεη δηάδνζε κόιηο ζηνλ 13ν αηώλα36, δε δηαθέξεη θαη πνιύ από ηελ αληίζηνηρε
άιισλ παξόκνησλ ηνηρνγξαθηώλ ζηε Θεζζαιία θαη ζηελ Ήπεηξν ηελ επνρή εθείλε, όπσο
ζηε Μνλή Φηιαλζξσπελώλ37 ή ζηε Μνλή Νηίιηνπ ζηα Ησάλληλα38. Ζ επηινγή ηεο
Κνιαθείαο από ηνλ παηδηθό βίν ηεο Θενηόθνπ κπνξεί σζηόζν λα νθείιεηαη ζηελ
επίδξαζε θαη άιισλ παξαγόλησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ επηινγή πην
ζπλαηζζεκαηηθώλ ή ξεαιηζηηθώλ παξαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ βίν ησλ αγίσλ πξνζώπσλ,
ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ήδε από ηνλ 14ν αηώλα, όπσο παξαηεξεί θαη ε Αηθ. ηεθαλάθε39
33

Αλζή Βαιζακάθε, Αθάζηζηνο ύκλνο. Αλζίβνια ηεο εηθνλνγξάθεζήο ηνπ. Μνπζείν Μπελάθε, επηκ. .
Αξβαληηόπνπινο, Αζήλα 2005, πίλ. 16-17.
34
Α. Βαιζακάθε, Αθάζηζηνο ύκλνο, πίλ. 17.
35
Αγγειηθή Σξηβπδαδάθε, Θενκεηνξηθή Δηθνλνγξαθία. Ζ παηδηθή ειηθία, Θεζζαινλίθε 2005, ζ. 168-173.
36
Α. Σξηβπδαδάθε, Θενκεηνξηθή Δηθνλνγξαθία, ζ. 172. Ζ δηάθξηζε ηεο παξάζηαζεο ζε ηξεηο
εηθνλνγξαθηθνύο ηύπνπο δελ παξνπζηάδεη σζηόζν αξθεηή ζαθήλεηα, ώζηε λα εληάμνπκε ηελ παξάζηαζε ζην
δεύηεξν ή ηξίην εηθνλνγξαθηθό ηύπν.
37
Μπξηάιε Αρεηκάζηνπ-Πνηακηάλνπ, Οη ηνηρνγξαθίεο ηεο Μνλήο ησλ Φηιαλζξσπελώλ ζην λεζί ησλ
Ησαλλίλσλ, Αζήλα 2004, ζ. 30 εηθ. 14 (ν Αζπαζκόο ησλ Θενπαηόξσλ, ε Γέλλεζε ηεο Παλαγίαο, ε
Φηινζηνξγία).
38
Θενπίζηε Λίβα-Ξαλζάθε, Τνηρνγξαθίεο ηεο Μνλήο Νηίιηνπ, Ησάλληλα 1980, ζ. 125 εηθ. 51.
39
Ekaterin Stefanaki, “Ζ θνιαθεία ηεο Θενηόθνπ”. Die Liebkosung des Marienkindes. Ein Bildmotiv aus
dem byzantinischen Marienzyklus», Heidelberg 1987, ζ. 11, 100-101. Ζ ζπγγξαθέαο παξαηεξεί επηδξάζεηο
ηεο νκηιίαο ηνπ Ησάλλε Γακαζθελνύ θαη ηνπ Μηραήι Φειινύ ζηνλ εηθνλνγξαθηθό θύθιν ζρεηηθά κε ηε
γέλλεζε θαη ηνλ παηδηθό βίν ηεο Θενηόθνπ. Θα κπνξνύζακε σζηόζν λα παξαηεξήζνπκε όηη ν παηδηθόο βίνο
ηεο Θενηόθνπ θαη ε Κνίκεζή ηεο παξαιιειίδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κε αληίζηνηρα επεηζόδηα από ην
βίν ηνπ Ηεζνύ θαη ζε απηό ην πιαίζην λα αλαδεηήζνπκε ηα θίλεηξα γηα ηελ επηινγή ηεο παξάζηαζεο απηήο
ζην λαό ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ.
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ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. H επηινγή απηή ζα κπνξνύζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηε
γεληθόηεξε αληηζηνίρηζε επεηζνδίσλ από ην βίν ηεο Θενηόθνπ ζηελ Πνξηαξηά κε
αληίζηνηρεο παξαζηάζεηο από ηε δσή ηνπ Ηεζνύ θαη ην Πάζνο ηνπ. Χζηόζν, δελ
κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα εθηεηακέλν εηθνλνγξαθηθό θύθιν ηνπ παηδηθνύ βίνπ ηεο
Θενηόθνπ, εθόζνλ ζηνλ βνξεηναλαηνιηθό ηνίρν, θνληά ζην Ηεξό Βήκα, ε άξλεζε ησλ
δώξσλ από ηνλ Ησαθείκ θαη ηελ Άλλα, είλαη κόλν απνζπαζκαηηθά ζσδόκελε, θαη ζε
απόκαθξν ζεκείν.
Γπηηθά ηεο παξάζηαζεο ηεο Κνιαθείαο ζηνλ βόξεην ηνίρν ηνπ λανύ ππάξρεη έλα
εηθνλνγξαθηθό ζέκα πνπ πξνμελεί θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία ηνπ (εηθ. 21). Ο
δσγξάθνο Γαληήι δελ θαηαλόεζε θαζώο θαίλεηαη ηα εηθνλνγξαθηθά πξόηππά ηνπ:
πξόθεηηαη πηζαλόηαηα γηα ηελ πξνεηθόληζε ηεο Θενηόθνπ ζην εηθνλνγξαθηθό ζέκα ηεο
Φιεγόκελεο θαη κε Καηόκελεο Βάηνπ κε ηνλ Μσπζή40, έλα ζέκα γλσζηό ήδε από ηελ
πζηεξνβπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή ηέρλε, γηα παξάδεηγκα ζηνλ Άγην Νηθόιαν ηνλ
Οξθαλό (εηθ. 22)41, όπνπ ε Φιεγόκελε Βάηνο ζεσξείηαη ζύκβνιν, δειαδή πξνεηθόληζε
γηα ηελ αγλόηεηα ηεο Θενηόθνπ. Ζ επηγξαθή ΛΟΤΚΑ ζην αξηζηεξό ζεκείν ηεο
πξνεγνύκελεο παξάζηαζεο ζην Πήιην νθείιεηαη πξνθαλώο ζηελ παξαλόεζε ηνπ
δσγξάθνπ, πνπ πξόζζεζε ηελ επηγξαθή ΛΟΤΚΑ, έρνληαο ππόςε πξνθαλώο ηνλ
αγηνγξάθν θαη Δπαγγειηζηή Λνπθά, πνπ αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη
ηελ εμηζηόξεζε ηνπ βίνπ ηεο Θενηόθνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ Μσπζή ζε
απηό ην ζεκείν. ηελ εθθιεζηαζηηθή πκλνγξαθία ζπγθξίλεηαη βέβαηα ζπλήζσο ν
Πξόδξνκνο κε ηνλ Μσπζή, θαζώο ν Μσπζήο δελ κπόξεζε λα αηελίζεη ην θσο ηεο
Θενηόθνπ, γη’ απηό θαη έζθπςε, ελώ ν Πξόδξνκνο κπνξνύζε λα δεη ην θσο ηνπ Κπξίνπ 42.
ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε βέβαηα, ζηελ Πνξηαξηά, ν Μσπζήο εηθνλίδεηαη ζαλ λα
είλαη έηνηκνο λα ζθύςεη λα ιύζεη ην ζαλδάιη ηνπ, ζύκθσλα κε ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο
Γηαζήθεο (Έμνδνο 3,5), θαηά ηελ νπνία ν Θεόο (σο Παηήξ) θαλεξώζεθε ζηνλ Μσπζή
παξνηξύλνληάο ηνλ λα βγάιεη ηα ππνδήκαηά ηνπ, γηα λα πιεζηάζεη ζην όξνο.
Δηθνλνγξαθηθά παξάιιεια αλάινγσλ παξαζηάζεσλ κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζε λανύο
θαη θνξεηέο εηθόλεο ηεο επνρήο απηήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε κία θνξεηή εηθόλα από

40

ρεηηθά κε ην εηθνλνγξαθηθό ζέκα ηεο Φιεγόκελεο θαη κε Καηόκελεο Βάηνπ βι. Th. Aliprantis, Moses
auf dem Berge Sinai. Die Ikonographie der Berufung des Moses und des Empfangs der Gesetzestafeln, Aζήλα
1985, ζ. 17-42, 93-104, 136-137.
41
Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανύ απηνύ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε αξθεηέο κνλνγξαθίεο: Α. Ξπγγόπνπινο, Οη
ηνηρνγξαθίεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Οξθαλνύ Θεζζαινλίθεο, Αζήλα 1964. Υξπζάλζε Μαπξνπνύινπ-Σζηνύκε,
Ο Άγηνο Νηθόιανο Οξθαλόο, Θεζζαινλίθε 1970. Άλλα Σζηηνπξίδνπ, Ο δσγξαθηθόο δηάθνζκνο ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ Οξθαλνύ ζηε Θεζζαινλίθε, Θεζζαινλίθε 1986. ρεηηθά κε ην εηθνλνγξαθηθό κνηίβν ηεο
Θενηόθνπ Οδεγήηξηαο θαη ηεο Φιεγόκελεο θαη κε Καηόκελεο Βάηνπ, βι. K. Κirchhainer, Die Bildausstattung
der Nikolauskirche in Thessaloniki, Weimar 2001, ζ. 129-130. Άγηνο Νηθόιανο Οξθαλόο. Οη ηνηρνγξαθίεο,
επηκ. Υ. Μπαθηξηδήο, Αζήλα 2003, πίλ. 61.
42
K. Κirchhainer, Die Bildausstattung der Nikolauskirche, ζ. 129-130. ρεηηθά κε ηελ απόδνζε ηνπ θσηόο
ζηελ πζηεξνβπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή ηέρλε γεληθόηεξα, βι. θαη Κ. Καινθύξεο, Ζ ζενινγία ηνπ θσηόο
θαη ε παιαηνιόγεηα δσγξαθηθή, Φξηζηηαληθή Θεζζαινλίθε. Παιαηνιόγεηνο Δπνρή, (Θεζζαινλίθε Μνλή
Βιαηάδσλ 29.10-31.10.1987), Πξαθηηθά Σπκπνζίνπ, Θεζζαινλίθε 1989, ζ. 343-353.
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ηε ίθλν43 θαη ζε κία εηθόλα από ην Βπδαληηλό Μνπζείν Αζελώλ ηνπ Κξεηηθνύ
δσγξάθνπ Δκκαλνπήι Λακπάξδνπ, ζηηο νπνίεο βέβαηα δελ αλαγξάθεηαη ιαλζαζκέλα ε
επηγξαθή ΛΟΤΚΑ (εηθ. 23)44. Αλάινγα παξαδείγκαηα ζώδνληαη επίζεο θαη ζε
κεηαβπδαληηλνύο λανύο ηεο Διιάδαο, όπνπ ε Θενηόθνο εηθνλίδεηαη ζηνλ ηύπν ηεο
Οδεγήηξηαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Αγία Σξηάδα ζηελ Γξαθόηξππα45, λαόο
ρξνλνινγεκέλνο ην 1758, ζε λαό ζην Γπηηθό Εαγόξη ζην Πήιην 46 (εηθ. 24) θαη ζηε κνλή
Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζηε Ρεληίλα ζηελ νξνζεηξά ησλ Αγξάθσλ, όπνπ
εηθνλνγξαθνύληαη δηαδνρηθέο ζθελέο από ην βίν ηνπ Μσπζή47.
Γηα λα νινθιεξώζνπκε ηελ εηθόλα ηνπ εηθνλνγξαθηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ λανύ, αο
ζεκεησζεί όηη ζηελ θάησ δώλε εηθνλίδνληαη άγηνη θαη αγίεο, όξζηνη θαη κεησπηθνί, ρσξίο
λα ζεσξνύκε όηη ε εηθνλνγξάθεζή ηνπο παξνπζηάδεη γηα ηα δεδνκέλα ηεο παξνύζεο
έξεπλαο ηδηαίηεξν εηθνλνγξαθηθό ελδηαθέξνλ.
Σειεηώλνληαο, παξαηεξνύκε όηη σο πξνο ην ζηπι ππάξρνπλ αξθεηέο επηξξνέο από
ηελ πξνεγνύκελε θξεηηθή ηέρλε, κε ην έληνλν θόθθηλν ρξώκα πνπ ζπλεζίδεηαη ζηε
κεηαβπδαληηλή ηέρλε θαη ηηο ζπγθξαηεκέλεο θηλήζεηο ησλ κνξθώλ48. ηηο πνιππξόζσπεο
ζπλζέζεηο δηαθξίλνπκε θάπνηα κεγαινπξέπεηα, πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπγθξηζεί κε
εηθνλνγξαθηθέο ζπλζέζεηο ησλ Αίλσλ ζην Καζνιηθό ηεο Μνλήο Γαιαηάθε ζηε βόξεηα
Δύβνηα θνληά ζηελ πόιε Λίκλε (εηθ. 6)49. Οη ηνηρνγξαθίεο απηέο, πνπ ρξνλνινγνύληαη
βάζεη επηγξαθήο ην 1586, πεξίπνπ ζύγρξνλεο κε απηέο ηεο Πνξηαξηάο Πειίνπ,
απνδίδνληαη ζηνπο Θεβαίνπο δσγξάθνπο Γεώξγην θαη Φξάγθν Κνληαξή θαη ζην
εξγαζηήξηό ηνπο50, νη νπνίνη, όπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί51 δεκηνύξγεζαλ κηα δηθή ηνπο
43

Th. Αliprantis, Moses auf dem Berge Sinai, ζ. 41 εηθ. 125. Γηα παξόκνηεο εηθόλεο ηνπ ίδηνπ
εηθνλνγξαθηθνύ ηύπνπ, βι. Θ. Αιηπξάληεο, Θεζαπξνί ηεο Σίθλνπ-Δηθόλεο ησλ λαώλ θαη ησλ κνλώλ, Αζήλα
1979, ζ. 27 θ.εμ., 35 θ.εμ., πίλ. ΗΓ θαη 10.
44
Th. Αliprantis, Moses auf dem Berge Sinai, ζ. 41 εηθ. 124b.
45
Ησ. Σζηνπξήο, Οη ηνηρνγξαθίεο ηεο Μνλήο Αγίαο Τξηάδνο Γξαθόηξππαο (1758) θαη ε κλεκεηαθή δσγξαθηθή
ηνπ 18νπ αη. ζηελ πεξηνρή ησλ Αγξάθσλ, Αζήλα 2008, εηθ. 202.
46
Ησ. Υνπιηάξαο, Ζ εληνίρηα ζξεζθεπηηθή δσγξαθηθή ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηώλα ζην Γπηηθό Εαγόξη, Αζήλα
2009, εηθ. 336.
47
. δξόιηα, Τνηρνγξαθίεο Καζνιηθνύ Μνλήο Πέηξαο, ζ. 416 εηθ. 323. Ζ παξάζηαζε ηνπνζεηείηαη ζηε
Μνλή ηεο Πέηξαο ζηα Άγξαθα ζηνλ λάξζεθα ηεο εθθιεζίαο.
48
Όπσο παξαηεξεί θαη ε Μ. Πνηακηάλνπ, Τνηρνγξαθίεο ηεο Μνλήο ησλ Φηιαλζξσπελώλ, ζ. 230-231, ε
Κξεηηθή ζρνιή απνηέιεζε πξόηππν γηα ηελ Ζπεηξσηηθή ζρνιή θαη επεξέαζε γεληθόηεξα ηε δηακόξθσζε ηεο
κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο. Χζηόζν, αλ ζηελ Ήπεηξν δηακνξθώζεθε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι θαη κία ζρνιή
δσγξαθηθήο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιόγνο γηα θάηη αληίζηνηρν, κηα ζρνιή δσγξαθηθήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
πειηνξείηηθε κεηαβπδαληηλή ηέρλε, βι. Μπξηάιε Αρεηκάζηνπ-Πνηακηάλνπ, Εεηήκαηα κλεκεηαθήο
δσγξαθηθήο ηνπ 16νπ αηώλα. Ζ ηνπηθή επεηξσηηθή ζρνιή, ΓΦΑΔ 16 (1991-1992), ζ. 13-31.
49
T. Kanari, Les peintures de Galataki, εηθ. 92a-b.
50
Tελ έληαμε ζε απηήλ ηε ζρνιή ππνζηεξίδεη θαη ε T. Kanari, Les peintures de Galataki, ζ. 192-196, 219.
ρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ παξαπάλσ δσγξάθσλ παξαηεξεί ε Μ. Πνηακηάλνπ, Τνηρνγξαθίεο ηεο Μνλήο ησλ
Φηιαλζξσπελώλ, ζ. 235 όηη έδξαζαλ ζε κηα πνιύ επξύηεξε πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηνπο θξεηηθνύο δσγξάθνπο
πνπ πξνεγήζεθαλ.
51
Ζ . δξόιηα, Τνηρνγξαθίεο Καζνιηθνύ Μνλήο Πέηξαο, ζ. 384 παξαηεξεί όηη ην εξγαζηήξην ησλ
Κνληαξήδσλ είλαη πηζαλό λα επέδξαζε κέζσ ηεο Μνλήο Γαιαηάθε θαη ζε κηα επξύηεξε πεξηνρή, ζηε Μνλή
Πέηξαο ζηα Άγξαθα Καξδίηζαο.
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ζρνιή κε επηξξνέο από ηελ αληίζηνηρε θξεηηθή ηέρλε, ηεο νπνίαο νη επηξξνέο γίλνληαη
εκθαλείο θαη ζηελ Ζπεηξσηηθή ζρνιή, όπσο γηα παξάδεηγκα εκθαλίδεηαη ζηε κνλή
Φηιαλζξσπελώλ ζηα Ησάλληλα.
Χο πξνο ην εηθνλνγξαθηθό πξόγξακκα πξνμελεί εληύπσζε ε πξνζπάζεηα έληαμεο
ελόο θηιόδνμνπ εηθνλνγξαθηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηηο κηθξέο δηαζηάζεηο ηνπ λανύ θαη ε
εθιεθηηθή επηινγή ιίγσλ κόλν παξαζηάζεσλ από θάζε εηθνλνγξαθηθό θύθιν (κε
εμαίξεζε βέβαηα ηνλ ζρεηηθό κε ηελ Κνίκεζε ζενκεηνξηθό θύθιν), πξνθεηκέλνπ λα
αηζζαλζεί ν επηζθέπηεο ηνπ λανύ ηνλ ζαπκαζκό θαη ηελ πιεξόηεηα πνπ έρεη ζπλεζίζεη.
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Elisabeth Paneli
Bemerkungen zu nachbyzantinischen Wandmalereien mit ikonographischen
Besonderheiten in der Kirche des Entschlafens der Gottesmutter in Portaria
auf dem Berg Pilion
Übersetzung

Die Kirche des Entschlafens der Gottesmutter ist in ruhiger Lage etwas außerhalb
des Dorfes Portaria im Pilion-Gebirge gelegen. Die Bildausstattung mit Wandmalereien
ist anhand einer leider nicht so gut erhaltenen Inschrift, die an der Westwand des
Kirchenschiffes plaziert ist, auf das Jahr 1581 datiert ist. Die Inschrift erwähnt nicht nur
die Namen der Stifter der Kirche, sondern auch den Maler Daniel, einen Mönch, der die
kleine einschiffige Kirche, die bereits im 13. Jahrhundert als Katholikon eines Klosters
diente, mit Wandmalereien geschmückt hat.
Interessant ist die Darstellung des Jüngsten Gerichts an der Außenwand des Narthex
(Exonarthex), die jedoch ikonographisch von der entsprechenden ikonographischen
Darstellung des Themas auf dem Balkan oder auf dem Berge Athos nicht stark abweicht.
Das Patrozinium der Kirche, das Entschlafen der Gottesmutter war ausschlaggebend
für die Auswahl relevanter Szenen aus dem sogenannten Koimesis-Zyklus, der sich in der
nachbyzantinischen Zeit herausgebildet hat und als ikonographische Entwicklung der auf
einer großen Bildfläche verbreiteten Bilder der Koimesis der Gottesmutter aus der
paleologischen Zeit galt. So sind auf der ganzen Bildfläche des Naos der hier behandelten
Kirche insgesamt sechs Szenen dargestellt (die Ankündigung des Todes durch den
Erzengel Gabriel, das Gebet der Gottesmutter auf dem Ölberg, die Versammlung der
Apostel am Thron Mariens, die Überführung des Leichnams zum Grab, die Apostel am
leeren Grab und die sogenannte Metastasis). Wichtig ist auch die Feststellung, daß die
bereits erwähnten Szenen nicht aufeinanderfolgend, sondern sich auf verschiedenen
Bildflächen des Naos finden. Besonders bemerkenswert ist die Abbildung der
Ankündigung des Todes durch den Engel sowie das Gebet auf dem Ölberg auf zwei
aufeinanderfolgenden Bildzonen an der Nordostwand.
Im allgemeinen läßt sich feststellen, daß die Anordnung der Szenen im Naos nicht
gut durchdacht ist. In vielen Fällen läßt sich die Bemühung des Malers erkennen,
möglichst viele Darstellungen aus verschiedenen Bildzyklen auf einer begrenzten
Bildfläche einzuordnen, so beispielsweise einige Bilder des Akathistos Hymnos oder
Szenen aus dem Bildzyklus der Kindheit der Theotokos, z.B. die Liebkosung. Besonders
bemerkenswert ist die Darstellung der Berufung des Moses, die fehlerhaft mit der
Inschrift LUKAS anstelle von Moses versehen ist. Was den Maler betrifft, läßt sich
dementsprechend vermuten, daß er viel auf Reisen war, wie Einflüsse aus verschiedenen
geographischen Bereichen und ikonographischen Bildzyklen zeigen. Dennoch war er
offenbar weniger kompetent und gebildet, um sein Konzept für die Ausstattung der
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Kirche den vorhandenen Bildflächen der kleinen Kirche entsprechend anzupassen. Was
den Stil der Wandmalereien betrifft, so sind Einflüsse aus der Kretischen Schule
bemerkbar, die in den folgenden Jahren auf die epirotische Schule des 16. Jahrhunderts
eingewirkt hat.
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Παράρηεμα εικόνων

1. Πνξηαξηά Πειίνπ. Όςε ηνπ λανύ ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ από λνηηνδπηηθά.

2.

Κάηνςε ηνπ λανύ ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ.

Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στην Κοίμηση της Θεοτόκου Πορταριάς Πηλίου

3. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Δμσλάξζεθαο, Γεπηέξα Παξνπζία,
παξαζηάζεηο ζην θέληξν ηεο εηθνλνγξαθηθήο ζύλζεζεο.

4. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Δμσλάξζεθαο, Γεπηέξα Παξνπζία,
Απόζηνινη ζην άλσ κέξνο ηεο παξάζηαζεο.
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5. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Δμσλάξζεθαο, Γεπηέξα Παξνπζία,
ζσδόκελεο παξαζηάζεηο ζην βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηεο εηθνλνγξαθηθήο ζύλζεζεο.

6. Μνλή Γαιαηάθε. Νάξζεθαο θαζνιηθνύ, Αίλνη.
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7. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Όςε εμσλάξζεθα, Γεπηέξα Παξνπζία,
ιεπηνκέξεηα κε κνξθή αγγέινπ θαη πύξηλν πνηακό Κόιαζεο.

8. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Κάησ: αλαγγειία ηνπ ζαλάηνπ ηεο Θενηόθνπ
από ηνλ άγγειν, άλσ: ε Πξνζεπρή ηεο Θενηόθνπ ζην όξνο ησλ Διαηώλ.
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9. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Κπξίσο λαόο, ε ζπλάζξνηζε ησλ
Απνζηόισλ.

10. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Κπξίσο λαόο, κεηαθνξά ηνπ ζθελώκαηνο
ηεο Θενηόθνπ.

Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στην Κοίμηση της Θεοτόκου Πορταριάς Πηλίου

11. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Κπξίσο λαόο, ν εληαθηαζκόο ηεο Θενηόθνπ.

12. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Κπξίσο λαόο, ε κεηάζηαζε ηεο Θενηόθνπ.
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13. Άγηνο Αζαλάζηνο Μνζρόπνιεο. Ζ δηακνίξαζε ησλ ηκαηίσλ ηεο Θενηόθνπ ζηηο
ρήξεο.

14. Μνλή Είηζα. Ζ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ.

Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στην Κοίμηση της Θεοτόκου Πορταριάς Πηλίου

15. Μνλή Πέηξαο Καηαθπγίνπ. Ζ Μεηάζηαζε ηεο Θενηόθνπ.

16. Άγηνο Αζαλάζηνο Μνζρόπνιεο. Ζ κεηαθνξά ηεο ζνξνύ ηεο Θενηόθνπ ζηνλ
ηάθν.
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17. Άγηνο Αζαλάζηνο Μνζρόπνιεο. Ζ ζπλάζξνηζε ησλ Απνζηόισλ ζηελ θιίλε ηεο
Θενηόθνπ.

18. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Αθάζηζηνο Ύκλνο, νίθνη Ρ, Π.

Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στην Κοίμηση της Θεοτόκου Πορταριάς Πηλίου

19. ρεδηαζκόο γηα αλζίβνια Μνπζείνπ Μπελάθε.

20. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Ζ Κνιαθεία ηεο Θενηόθνπ.
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21. Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ Πνξηαξηάο. Μσπζήο θαη Θενηόθνο Οδεγήηξηα.

22. Άγηνο Νηθόιανο Οξθαλόο Θεζζαινλίθεο. Σν όξακα ηνπ Μσπζή – Φιεγόκελε
Βάηνο.

Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στην Κοίμηση της Θεοτόκου Πορταριάς Πηλίου

23. Βπδαληηλό Μνπζείν Αζελώλ. Φνξεηή εηθόλα Δκκαλνπήι Λακπάξδνπ.

24. Πήιην, Γπηηθό Εαγόξη. Σν όξακα ηνπ Μσπζή.
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Αθηνά Γ. Μήλιου
Η επιδρομή ηου Francesco Morosini ζηον Βόλο (1655)

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξόρξνλεο πνιηνξθίαο ηνπ Χάλδαθα από ηνπο Σνύξθνπο
(θαινθαίξη 1647-επηέκβξηνο 1669), ν βελεηηθόο ζηόινο πξαγκαηνπνηνύζε δηαξθώο
πεξηπνιίεο ζηνλ ρώξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό, από ηε κηα
απέηξεπε ηνπο αληηπάινπο από ελδερόκελν ζαιάζζην απνθιεηζκό ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ
θξνπξίνπ, αλαπηεξώλνληαο ηαπηόρξνλα ην θινληζκέλν εζηθό ησλ ππεξαζπηζηώλ ηνπ, θαη
από ηελ άιιε δπζθόιεπε πξόζθαηξα ηνλ εθνδηαζκό ησλ νζσκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ. ηα
πιαίζηα απηώλ ησλ θηλήζεσλ αληηπεξηζπαζκνύ, νη Βελεηνί πέηπραλ ζεκαληηθέο λίθεο ζε
αξθεηέο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ1.
Πξνο ην ηέινο ηνπ ρεηκώλα ηνπ 1654-1655, ν πξνβιεπηήο ηνπ βελεηηθνύ ζηόινπ
Francesco Morosini, βξηζθόηαλ ζην Αξρηπέιαγνο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ θόξνπ από ηα
λεζηά θαη ηνλ αλεθνδηαζκό ηνπ ζηόινπ ηνπ θαη ησλ πιεξσκάησλ ηνπ. Σόηε απνθάζηζε
λα επηηεζεί ζηελ Αίγηλα θαη λα θαηαζηξέςεη ην λεζί απηό πνπ ρξεζίκεπε σο απνζήθε
αλεθνδηαζκνύ ησλ ζνπιηαληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Κξήηε, αιιά θαη σο θαηαθύγην ζε
κηθξά θπξίσο πινία πνπ πεξλνύζαλ από ην ζεκείν εθείλν κε πξννξηζκό ηε κεγαιόλεζν.
Οη Αηγηλίηεο, ππνινγίδνληαο ηόζν ζηνπο Σνύξθνπο πνπ ηνπο δηνηθνύζαλ όζν θαη, θπξίσο,
ζην θάζηξν ηνπ λεζηνύ πνπ βξηζθόηαλ ζε κηα απόθξεκλε πεξηνρή θαη ήηαλ, έηζη, πνιύ
δύζθνιν λα ην θαηαιάβεη θαλείο, αξρηθά επέδεημαλ ζάξξνο θαη αξλήζεθαλ νπνηαδήπνηε
βελεηηθή επηβνιή. ηαλ όκσο απνβηβάζηεθαλ ζηε ζηεξηά ηα βελεηηθά ζηξαηεύκαηα κε
ηνπο όικνπο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζηξαηεγνύ καξθήζηνπ Borri, πνπ κε ηελ ηέρλε θαη
ηελ ηθαλόηεηα πνπ ηνλ δηέθξηλε ηα είρε εθπαηδεύζεη ηόζν θαιά ώζηε λα κπνξνύλ λα
αλακεηξεζνύλ επηηπρώο κε κεγαιύηεξεο δπλάκεηο, νη Αηγηλίηεο έζπεπζαλ λα παξαδνζνύλ
ρσξίο όξνπο. ην λεζί επηβιήζεθε θόξνο, 300 Έιιελεο θαη 43 Σνύξθνη θάηνηθνί ηνπ
νδεγήζεθαλ ζηηο γαιέξεο σο θσπειάηεο, αξθεηέο κπάξηζεο ππξπνιήζεθαλ θαη ην
θάζηξν θαηαζηξάθεθε, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Borri. Ο Βελεηόο ζηξαηεγόο αξρηθά
ήζειε λα δηαηεξεζεί ην θάζηξν γηαηί, θαζώο ήηαλ θύζεη πξνζηαηεπκέλν, δελ απαηηνύζε
πνιιέο δπλάκεηο γηα ηελ νρύξσζή ηνπ -πέξα από θάπνηα θαλόληα πνπ εθηόμεπαλ πέηξεοθαη θπξίσο επηζπκνύζε ηε δηαηήξεζή ηνπ γηα ηελ ηηκή ησλ όπισλ ζηελ αξρή απηήο ηεο
εθζηξαηείαο. Η ζπλέιεπζε όκσο ησλ αλώηεξσλ αμησκαηηθώλ ηνπ λαπηηθνύ έθξηλε όηη δελ
ην ρξεηαδόηαλ, επεηδή ην θάζηξν βξηζθόηαλ καθξηά από ηελ παξαιία θαη ην λεζί απείρε
πνιύ από ηα θαλνληθά πεξάζκαηα ελόο ζηόινπ, όληαο πην θνληά ζηελ επεηξσηηθή ρώξα.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θαη επηπιένλ εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο ησλ λεζησηώλ
απέλαληη ζηνπο Βελεηνύο, απνθάζηζε λα ην θαηαζηξέςεη2.
1

Χξπζνύια Σδνκπαλάθε, Ο Κπηηικόρ Πόλεμορ 1645-1669. Η μεγάλη πολιοπκία και η εποποιία ηος
Χάνδακα, Ηξάθιεην 2008, ζ. 148.
2
G. Brussoni, Historia dell’ultima guerra tra veneziani e turchi, nella quale si contengono i successi delle
passate guerre nei Regni di Candia e Dalmazia dall’anno 1644 fino al 1671, Bologna 1674, parte prima,
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Μεηά ηελ επηηπρή επίζεζε ελαληίνλ ηεο Αίγηλαο θαη από ηνλ Πόξν, όπνπ είρε
θαηαθύγεη, ν Morosini πεξίκελε νδεγίεο γηα ηηο επόκελεο θηλήζεηο ηνπ ζην Αξρηπέιαγνο,
γηα λα κε κέλεη άπξαθηνο σο ηε ζηηγκή πνπ ζα έκπαηλε ζηα Γαξδαλέιιηα ή σο ηελ άθημε
ζηνλ ζηόιν ηνπ θαπηηάλνπ Foscarini. Σνπ πξνηάζεθε ινηπόλ ηόηε από ηε ζπλέιεπζε ησλ
αλώηεξσλ αμησκαηηθώλ ηνπ λαπηηθνύ, αξρηθά ε επηρείξεζε ελαληίνλ ηεο Σελέδνπ θαη
έπεηηα έλα πέξαζκα από ην Αξρηπέιαγνο κε ηηο ειαθξέο γαιέξεο, κε απνθνξύθσκα ηελ
επηρείξεζε ελαληίνλ ηνπ Βόινπ. ηελ παξάθηηα απηή πεξηνρή ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο,
αθξηβώο απέλαληη από ηε θηάζν, βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλεο ηεξάζηηεο πνζόηεηεο
ζηηαξηνύ, αιεπξηνύ θαη γαιέηαο πξνεξρόκελεο από ηηο γεηηνληθέο εύθνξεο πεξηνρέο, πνπ
πξννξίδνληαλ κε εληνιή ηνπ ζνπιηάλνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ.
πλεπώο, ε αξπαγή απηνύ ηνπ βαζηθνύ είδνπο δηαηξνθήο ζα έπιεηηε θαίξηα ηνλ ερζξηθό
ζηόιν θαη ηαπηόρξνλα ζα αλαθνύθηδε ηνλ βελεηηθό πνπ πνιεκνύζε ζηελ Κξήηε, γη’ απηό
θαη δελ έπξεπε λα ραζεί ζηηγκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζεζεο. Έηζη ν Morosini
απνθάζηζε λα πάεη ακέζσο ζηνλ Βόιν γηα λα ηνλ θαηαθηήζεη θαη λα ηνλ θαηαζηξέςεη3.
Χαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα όζα έγξαθε ζηε Γεξνπζία από ην ιηκάλη ηνπ Πόξνπ ζηηο 15
Μαξηίνπ 1655: «Al Volo luoco della/…posto d’ incontro a Schiato alla marina si/
ritrovano unite grosse summe di formenti, e di biscotti/ che per ordine del Gran Signore
sono preparati per l’armata./ Viene rappresentato il luoco non cosi forte, che ci renda/
molto difficile l’ acquisto. É luntano da ogni/ soccorso, mentre il più vicino luoco, dal
quale gli/ potessero esser somministrati aiuti s’ attrova quattro// giornate discosto. Che
po’ nel stato presente stimando/ che più belli incontro non si potesse havere, quanto Il/
levare all’ armata nemica il proprio alimento, il prove/derne quella di Vostra Serenità, e
sollevare nello stesso tempo la/ Piazza di Candia, s’ è deliberato di tentar l’ impresa
nella/ forma, che dalla Consulta qui annessa viene pre/scritta, non restandomi altro da
desiderare, che/ l’ opportunità del tempo per il passaggio, e l’ assistenza/ del Iddio per il
buon’ effetto di cosi rilevante affare»4.
Δθηόο από απνζήθε ησλ Σνύξθσλ, ν Βόινο ήηαλ, όπσο αλαθέξεη ν Άγγινο
πεξηεγεηήο θαη κέινο ηεο Βαζηιηθήο Ιαηξηθήο Δηαηξίαο ηνπ Λνλδίλνπ Edward Brown,
πνπ επηζθέθζεθε ηε Θεζζαιία ην 1669, ην πιεζηέζηεξν ιηκάλη από ην νπνίν ν ζνπιηάλνο

libro XII, ζ. 249, 254. A. Valiero, Historia della guerra di Candia, Venetia 1679, ζ. 346-347. B. Nani,
Degl’istorici delle cose veneziane, i quali hanno scritto per pubblico decreto, v. 9, che comprende la parte
seconda dell’ istoria della Repubblica Veneta di Battista Nani, cavaliere e procuratore aggiuntevi postille nel
margine, e nel fine un indice copioso, Venetia 1720, ζ. 343-344. K. Setton, Venice, Austria and the Turks in
the Seventeenth Century, Philadelphia 1991, ζ. 179.
3
Museo Civico Correr, Archivio Morosini-Grimani [ζην εμήο: M.C.C., A.M.-G.], N. 334, no. 98, θύιιν
[ζην εμήο: θ.] 2, 7. G. B. Moro − V. M. Coronelli, Memorie istoriografiche delli Regni della Morea, e
Negroponte e luoghi adiacenti descritte, e conservate all’Altezza Serenissima del Signor Principe
Massimiliano Guglielmo Duca di Brunsvich, Luneburgo etc. Generale dell’Armi Venete, Venetia 1686, ζ.
63verso [ζην εμήο: v.]. V. M. Coronelli, Isolario dell’Atlante Veneto, parte prima, v. 1, Venetia 1696, ζ. 266.
4
Archivio di Stato di Venezia, Senato, Proveditori da Terra e da Mar [ζην εμήο: A.S.V., Senato, P.T.M.],
busta [ζην εμήο: b] 1221, no. 97, θ. 9-10.

Η επιδρομή του Francesco Morosini ςτον Βόλο (1655)

ιάκβαλε πιεξνθνξίεο από ηελ Κξήηε (ελλ. γηα ηνλ εθεί πόιεκν) θαζώο θαη από ηηο
αζηαηηθέο θαη αθξηθαληθέο ηνπ θηήζεηο5.
ην ζεκείν απηό λα ζπκίζνπκε όηη Βελεηνί είραλ θηάζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βόινπ θαη
πξηλ από κεξηθά ρξόληα. Ο γεληθόο θαπηηάλνο Gianbattista Grimani, ν γεληθόο
πξνβιεπηήο Alvise Leonardo Mocenigo θαη ν Bernardo Morosini, πνπ είρε
αληηθαηαζηήζεη ηνλ λεθξό αδειθό ηνπ Tommaso, ζαλ θαπηηάλνο ησλ πινίσλ, έςαρλαλ
πάληνηε γηα ηα νζσκαληθά πινία από ηηο Βόξεηεο πνξάδεο κέρξη ηηο Νόηηεο Κπθιάδεο.
Έηζη, ηνλ Ινύλην ηνπ 1647 ν Grimani, κε ηε ζπλδξνκή ειιεληθώλ -θπξίσο καληάηηθσλθαηαδξνκηθώλ πινίσλ, είρε θαηαδηώμεη ηνλ νζσκαληθό ζηόιν ζηελ πεξηνρή ηνπ
Παγαζεηηθνύ, όπσο θαη ζηελ Δύβνηα, ηε Χίν θαη ηε Μπηηιήλε θαη αθνύ θαηέιαβε ην
θξνύξην ηνπ Σζεζκέ, αλακεηξήζεθε καδί ηνπ ζην ιηκάλη ηνπ Ναππιίνπ6.
Ο Morosini αλαρώξεζε από ην ιηκάλη ηνπ Πόξνπ ζηηο 19 Μαξηίνπ 1655 κε νθηώ
γαιέξεο, έρνληαο καδί ηνπ θαη ηνπο ζθιάβνπο από ηελ Αίγηλα, ελώ ν ππόινηπνο ζηόινο
είρε απνπιεύζεη λσξίηεξα από ηελ ίδηα πεξηνρή γηα ηα ηελά κε ηνλ ζηξαηεγό καξθήζην
Borri. ηνλ ηειεπηαίν ζρεδίαδε λα αλαζέζεη ηελ όιε επηρείξεζε ν Βελεηόο πξνβιεπηήο,
αιιά εθείλνο, όπσο πιεξνθνξήζεθε, είρε αλαρσξήζεη πην πξηλ γηα ηα Γαξδαλέιιηα,
πάλσ ζηε λάβα Concordia, παίξλνληαο καδί ηνπ θαη ηνλ κνλαδηθό κεραληθό πνπ δηέζεηε ν
ζηόινο, ηνλ Grotti, ηνλ νικνβνιηζηή θαη ηνπο βνκβηζηέο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο. ηαλ ν
Morosini έθηαζε ζηνλ Άγην Γεώξγην ηεο θύξνπ, ζπλάληεζε εθεί ηνλ ζπληαγκαηάξρε
Andrea Breton (ή Briton) θαη απνθάζηζε λα αληηθαηαζηήζεη απηόο ηνλ Borri. Άιισζηε
ηνπ άμηδε κηα ηέηνηα ηηκή, θαζώο είρε δείμεη ηελ αμία θαη ηελ πείξα ηνπ θαη ζηελ
πξνεγνύκελε επηρείξεζε ηεο Αίγηλαο, ελώ ε θήκε ηνπ ήηαλ γλσζηή θαη ζηνπο Σνύξθνπο,
ζηνπο νπνίνπο πξνθαινύζε ηξόκν7.
ην κεηαμύ, ηηο πξνζέζεηο ηνπ Morosini είρε πιεξνθνξεζεί από ηνλ έκπηζηό ηνπ ζην
Αξρηπέιαγνο ν Amurat Bassà ν νπνίνο, γεκάηνο αλεζπρία, ήιπηδε ζηε δηαθσλία κεηαμύ
ησλ αξρεγώλ ηεο ζάιαζζαο ζην ζηξαηόπεδν ησλ αληηπάισλ, ζηελ άθημε ζηελ πεξηνρή
ηνπ γεληθνύ θαπηηάλνπ Foscarini θαη ζηελ αιιαγή ησλ ζρεδίσλ8.
Ο Morosini ζθόπεπε λα θαηαιάβεη ηνλ Βόιν κε αηθληδηαζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λύρηαο βάζεη ζρεδίνπ, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έδσζε έλαο Σνύξθνο, ν νπνίνο
είρε πηαζηεί αηρκάισηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Αίγηλαο. Αθνύ ελίζρπζε ηα πιεξώκαηα ηεο
δηθήο ηνπ θαη ησλ ππόινηπσλ νθηώ γαιεξώλ (κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Pasqualigo,
Mocenigo, Querini, Polani, Dandolo, Venier) θαη πεξηκέλνληαο από ηνλ θαπηηάλν ησλ
γαιεαζζώλ λα ηνλ αθνινπζήζεη κε ηνλ ζηόιν ηνπ, έπιεπζε πξνο ηε θηάζν, απέλαληη
5

E. Brown, A Brief Account of Some Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria,
Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli: As Also Some Observations on the Gold, Silver, Copper, Quick-silver
Mines, Baths, and Mineral Waters in Those Parts: with the Figures of Some Habits and Remarkable Places,
edited by Karl Nehring, Universität München 1975, ζ. 56. Κ. ηκόπνπινο, Ξένοι ηαξιδιώηερ ζηην Ελλάδα, η. 1,
333 μ.Χ.-1700, Αζήλα 19845, ζ. 636.
6
Κ. άζαο, Τοςπκοκπαηούμενη Ελλάρ, Αζήλεζη 1869, θσηναλαζηαηηθή αλαηύπσζε Αζήλα 1985, ζ. 300·
Γ. Κνξδάηνο, Ιζηοπία ηηρ επαπσίαρ Βόλος και Αγιάρ, Αζήλαη 1960, ζ. 193. K. Setton, Venice, ζ. 147.
7
M.C.C., A.M.-G., N. 334, no. 98, θ. 3-5. G. Brussoni, Historia, ό.π.. A. Valiero, Historia della guerra, ζ.
347-348.
8
M.C.C., Manoscritti Malvezzi, no. 128, θ. 109v.
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από ηνλ Βόιν, ζρεδηάδνληαο λα επηρεηξήζεη ηελ επίζεζε, αλ ήηαλ δπλαηόλ, ηελ επόκελε
λύρηα9.
Σν πξσί ηεο 21εο Μαξηίνπ ν Morosini ζπλάληεζε ζην λεζί ησλ πνξάδσλ δύν
ζάηθεο πνπ είρε πηάζεη ζηελ πεξηνρή ηεο Αινλλήζνπ (Χηιηνδξόκηα10) θαη νη νπνίεο
κεηέθεξαλ μύια θαη άιια, όρη θαη ηόζν ζεκαληηθά, πξάγκαηα (πνπ δελ αλαθέξνληαη).
Δλώ ν πξνβιεπηήο ζρεδίαδε λα εηζέιζεη εθείλε ηε κέξα ζηνλ θόιπν ηνπ Βόινπ θαη, ρσξίο
λα γίλεη αληηιεπηόο από ηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ, λα επηηεζεί ζην θάζηξν ηε λύρηα, πξνηνύ
θηάζεη ζ’ εθείλνπο νπνηαδήπνηε βνήζεηα, κία κεγάιε ηξηθπκία ηνλ θξάηεζε πάλσ ζηε
γαιέξα ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο θηάζνπ γηα κεξηθέο εκέξεο. ην δηάζηεκα απηό, ζε
ζπλελλόεζε κε ηνλ Breton, θαλόληδε κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηε ζρεδηαδόκελε επηρείξεζε.
Σειηθά έθηαζε ζηνλ Βόιν θαη αληίθξηζε ην θάζηξν ηνπ ην βξάδπ ηεο 23εο Μαξηίνπ, ζηηο
δέθα ε ώξα11.
Η απόθαζε γηα ηελ επίζεζε πάξζεθε ηόζν γξήγνξα πνπ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
αηθληδηάζηεθαλ θαη δελ πξόθηαζαλ λα αληηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηα ζρέδηα ηνπ
Βελεηνύ πξνβιεπηή. πλεηδεηνπνηώληαο ηε δύζθνιε ζέζε ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη,
θαζώο ζην εμήο ηνπο πεξίκελε ή ν ζάλαηνο ή κηα λεθξή δσή ζηελ ειεπζεξία,
ηαιαληεύνληαλ αλάκεζα ζηνλ αγώλα κέρξη ζαλάηνπ θαη ζηελ παξάδνζε-ππνηέιεηά ηνπο.
Σειηθά απνθάζηζαλ λα ακπλζνύλ. Αθνύ πξνεγνπκέλσο απνκάθξπλαλ από ηελ πόιε ηα
γπλαηθόπαηδα θαη όζα από ηα ππάξρνληά ηνπο κπόξεζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ εθείλε ηελ
θξίζηκε ζηηγκή, θιείζηεθαλ κέζα ζην θάζηξν, ζηε κηα από ηηο πόξηεο ηνπ νπνίνπ είρε
ηνπνζεηεζεί από ηνπο ρξηζηηαλνύο ην νικνβόιν θαη από ην πην αδύλακν κέξνο ηεο
ζηεξηάο ζηεξίρηεθαλ νη ζθάιεο, θαη δεηιά πεξηνξίζηεθαλ ζε έλαλ άιιν πεξίβνιν πην
εζσηεξηθό, πνπ κπνξνύζε λα νλνκαζηεί αθξόπνιε θαη από εθεί ακύλζεθαλ κε ηόικε 12.
Ο Morosini αθνύ πιεζίαζε ην θάζηξν ζε απόζηαζε ηέηνηα ώζηε λα κελ θηλδπλεύεη
από ηα ππξνβόια ησλ ληόπησλ, επέιεμε από ηνλ ζηόιν πέληε ρσξηζηέο νκάδεο όισλ ησλ
εζλνηήησλ θαη ηνπνζέηεζε ζηελ θαζεκηά έλαλ νκνεζλή σο αξρεγό ηεο, γηα λα κελ
ζπλαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη άξρηζε ακέζσο ηελ επηρείξεζε. Από ηε γαιέξα ζηελ
νπνία βξηζθόηαλ άξρηζε λα βάιιεη κε ην ππξνβνιηθό ηόζν ηα ηείρε όζν θαη ηελ ίδηα ηελ
πόιε πνπ ιόγσ ηνπ πξαλνύο ζην νπνίν βξηζθόηαλ ήηαλ πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλε ζηα
ερζξηθά ρηππήκαηα. Οη ππεξαζπηζηέο από ηελ πιεπξά ηνπο θξόληηδαλ κε ζπρλέο βνιέο λα
ηνλ απνκαθξύλνπλ, γεγνλόο πνπ ηνλ έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη εθείλνη ήηαλ
νρπξσκέλνη πεξηζζόηεξν απ’ όζν ηνλ είραλ ελεκεξώζεη. Παξάιιεια έπξεπε λα θξνληίδεη
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξσκάησλ ηνπ. Μία γαιέξα ππέζηε ηόηε κηθξέο δεκηέο από ηηο
βνιέο κέζα από ην θάζηξν θαη έλα άηνκν ζθνηώζεθε.
9

A.S.V., Senato, P.T.M., b. 1221, no. 97, θ. 5-6. M.C.C., A.M.-G., N. 334, no. 98, θ. 2-6. G. Brussoni,
Historia, ζ. 249.
10
Σν λεζί, όπσο θαη ηα ππόινηπα ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ πνξάδσλ, απαληά ζηηο πεγέο θαη ζηε
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Ο ζπληαγκαηάξρεο Breton, ν νπνίνο είρε θξνληίζεη γηα ηελ απνβίβαζε ησλ
ζηξαηεπκάησλ πνπ ηώξα βξίζθνληαλ ζε πνξεία, παξέκελε επηθνξηηζκέλνο κε ηελ
πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πνπ πξνέβιεπε ηελ επίζεζε ζην θάζηξν κε ηξεηο
ηξόπνπο: αλαξξίρεζε ζηα ηείρε κε ζθάιεο, αλαηίλαμε ησλ πύξγσλ κε θνπξλέιν θαη
ρηύπεκα ηεο πύιεο πνπ νδεγνύζε ζηελ επεηξσηηθή ρώξα κε νικνβόιν. ε ιίγν, όηαλ
πιεζίαζαλ ην θάζηξν θαη ήηαλ έηνηκνη γηα ηε κάρε, έθηαζε θαη ν θαπηηάλνο ησλ
γαιεαζζώλ θαη ελώζεθε καδί κε ηνλ ππόινηπν ζηόιν. Δθηόο από ηνλ Breton, ζηηο
επηρεηξήζεηο μερώξηζε θαη έλαο άιινο ζπληαγκαηάξρεο, ν επγελήο Giulio Gabriel
Galesi(o), πνπ αλέιαβε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ νικνβόινπ, θαζώο ν κνλαδηθόο νικνβνιηζηήο
είρε αθνινπζήζεη ηνλ Borri ζηα ηελά. ην νικνβόιν βνεζνύζαλ επηπιένλ δύν άηνκα,
πνπ όκσο ζθνηώζεθαλ από βνιέο ηνπθεθηνύ θαη ζηε ζέζε ηνπο έζπεπζαλ εζεινληηθά ν
θαπηηάλνο Andrea Focili θαη έλαο ζεκαηνθόξνο. Δλ ησ κεηαμύ είρε ηειεηνπνηεζεί ην
θνπξλέιν θαη είραλ ηνπνζεηεζεί γηα αλαξξίρεζε ζηελ πιεπξά ησλ ηεηρώλ πνπ βιέπεη
πξνο ηε ζηεξηά νη ζθάιεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ρσξίζηεθαλ νη δπλάκεηο ησλ
ππεξαζπηζηώλ πνπ δελ ήηαλ αξθεηέο θαη έηζη έδσζαλ πην εύθνια ζηνπο επηηηζέκελνπο
ηελ θαηάιεςε. Από ην νικνβόιν γθξεκίζηεθε ε πύιε, θαζώο νη θάηνηθνη δελ θξόληηζαλ
πην πξηλ λα ηελ κπαδώζνπλ γηα λα κπνξνύλ λα δερηνύλ ηηο εληζρύζεηο πνπ πεξίκελαλ θαη
πνπ είραλ αξρίζεη ήδε λα θαηαθζάλνπλ. Έηζη, όηαλ πιεζίαζε κηα νκάδα ηππέσλ ζηελ ίδηα
πόξηα, απσζήζεθε ακέζσο13.
Γύξσ ζηηο 5 ηα μεκεξώκαηα νη επηηηζέκελνη κπήθαλ κέζα ζην θάζηξν, θξαηώληαο
ζηα ρέξηα ηα αγρέκαρα όπια θαη, ζπλαληώληαο αθόκα θαη ηόηε αληίζηαζε από ηνπο
θαηνίθνπο, πξνέβεζαλ ζε κεγάιε ζθαγή ησλ Σνύξθσλ: εθαηόλ επηά πηώκαηα βξέζεθαλ
ηελ επόκελε εκέξα ζηνπο δξόκνπο θαη πάλσ ζηα ηείρε. Πεξίπνπ ηξηάληα άλδξεο
αηρκαισηίζηεθαλ θαη πξννξίζηεθαλ γηα θσπειάηεο ζηηο γαιέξεο. Πηάζηεθαλ επίζεο
κεξηθά γπλαηθόπαηδα, πνπ πξνθαλώο δελ είραλ απνκαθξπλζεί εγθαίξσο από ην θάζηξν.
ζνη γιίησζαλ απνζύξζεθαλ ζ’ έλαλ δεύηεξν εζσηεξηθό πεξίβνιν (αθξόπνιε). Καη ελώ
νη Βελεηνί πεξίκελαλ ηελ επόκελε λύρηα γηα λα εηζρσξήζνπλ θαη ζηελ αθξόπνιε, νη
Σνύξθνη ηα μεκεξώκαηα ηεο 24εο Μαξηίνπ εγθαηέιεηςαλ θάζε ακπληηθή πξνζπάζεηα θαη
αλαδήηεζαλ ηε ζσηεξία ηνπο ζηε θπγή, δξαπεηεύνληαο ζηελ ελδνρώξα. Γηα ην γεγνλόο
απηό δηαβάδνπκε ζε κία ελζύκεζε: «1655 Μαπηίος 13 (π. η.) επήπαν οι Φπάγγοι ηον
Γόλον ειμέπα Τπήηη»14. ην θάζηξν βξίζθνληαλ θαη δύν δηνηθεηέο, ν έλαο κε ηνλ ηίηιν
ηνπ παζά θαη ν άιινο ηνπ αγά, θαη θαλείο δελ έκαζε πνηέ αλ δηέθπγαλ ή ζθνηώζεθαλ,
θαζώο ήηαλ αδύλαηε ε αλαγλώξηζε ησλ πησκάησλ. Ο Coronelli αλαθέξεη όηη έπεζαλ από
ηνλ βξάρν, ελώ ζύκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή, απνζύξζεθαλ γηα λα ζσζνύλ ζε κηα γσληά
ηνπ θξνπξίνπ αιιά ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη δελ είραλ ηα κέζα γηα λα ακπλζνύλ,
δξαπέηεπζαλ. Σν πξσί κπήθε ζην θάζηξν θαη ν Morosini, πνπ είρε ζηακαηήζεη λα ην
ρηππά από ηε ζάιαζζα όηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ είζνδν ησλ αλδξώλ ηνπ ζ’ απηό. Αθνύ
αλαγλώξηζε όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ, αλέζεζε ηε θύιαμή ηνπ ζηνλ Benetto Michiel, έθηαθην
θπβεξλήηε κηαο γαιεάζζαο, ελώ θξόληηζε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηζθεπέο ζηα ηείρε
13

M.C.C., A.M.-G., N. 334, no. 98, θ. 7-10. G. Brussoni, Historia, ζ. 249-250.
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θαη λα κπαδσζεί ε πύιε πνπ είρε ξίμεη ην νικνβόιν, κηαο θαη ζηελ πεξηνρή ζα παξέκελε
ν ζηόινο15.
Η δόμα όκσο ησλ ληθεηώλ πιεξώζεθε κε αίκα, θαζώο ζηελ επηρείξεζε έραζαλ ηε
δσή ηνπο ζαξάληα έμη άηνκα (ν Brussoni ηα ππνινγίδεη ζε πελήληα, ελώ ν Coronelli
ππνζηεξίδεη όηη όια έγηλαλ ρσξίο αηκαηνρπζία)˙ αλάκεζά ηνπο νη θαπηηάλνη Zorzi
Carusso θαη Picardi. Οη ηξαπκαηίεο ήηαλ πεξίπνπ εθαηό θαη αλάκεζά ηνπο ν βνεζόο ησλ
θαπηηάλσλ Andrea Fun(s)ta θαη ν θαπηηάλνο Michiel Gottardi, πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ θαη νη
δύν από κνπζθεηηά καδί κε άιινπο αμησκαηνύρνπο θαη ζηξαηηώηεο16.
Μέζα ζην θάζηξν νη ληθεηέο βξήθαλ είθνζη επηά θαλόληα, είθνζη ράιθηλα θαη επηά
ζηδεξέληα, ηα νπνία θνξηώζεθαλ ζηε κία από ηηο δύν ζάηθεο πνπ είραλ πηαζηεί ζηελ
Αιόλλεζν θαη ζηάιζεθαλ ζηελ Κξήηε. πγθεθξηκέλα επξόθεηην γηα έμη παιηά θαλόληα
ησλ εμήληα (ιίηξσλ) πνπ εθηόμεπαλ πέηξεο, κία θνινκπξίλα ησλ εμήληα, κία θνινκπξίλα
ησλ είθνζη, δύν θαλόληα ησλ είθνζη, δύν θαλόληα ησλ πελήληα, έλα θαλόλη ησλ δώδεθα,
ηξία κηθξά ππξνβόια ησλ ηξηώλ θαη έλα ησλ έμη, έλα παιηό ππξνβόιν ζέζεσο ησλ δύν θαη
έλα ηνπ ελόο, έλα παιηό κεγάιν ππξνβόιν ησλ ελλέα θαη επηά αζπηδνθόξα θαλόληα ησλ
δώδεθα17. Δθηόο από ηα είθνζη επηά θαλόληα θαη ηηο πέληε κε έμη ρηιηάδεο ιίβξεο
ππξίηηδαο, δελ βξέζεθαλ άιια πνιεκνθόδηα γηαηί νη Σνύξθνη, βέβαηνη όηη ζα κπνξνύζαλ
λα βνεζεζνύλ από ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, θξόληηδαλ λα
έρνπλ εθόδηα κόλν γηα δύν εκέξεο. Πξάγκαηη, δύν εκέξεο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ
Βελεηώλ, είρε αξρίζεη λα απμάλεηαη ν ερζξόο ζηελ ύπαηζξν, ζηξαηνπεδεύνληαο ζηνλ
γεηηνληθό ιόθν θαη ελαληίνλ ηνπ γίλνληαλ έμνδνη ησλ Βελεηώλ πάλσ ζηα άινγα, νη νπνίνη
κάιηζηα είραλ εληνιή από ηνλ Morosini λα ηνπο θαηαβάιινπλ θαη λα θέξνπλ ζε έλδεημε
λίθεο αθόκα θαη ηα θεθάιηα ηνπο18.
Δθείλν όκσο πνπ έθαλε ηελ όιε επηρείξεζε λα ζεσξείηαη επσθειήο γηα ηνπο
Βελεηνύο θαη λα επραξηζηνύλ γη’ απηό ηνλ Θεό ήηαλ ε κεγάιε πνζόηεηα γαιέηαο
(πεξίπνπ ηέζζεξα εθαηνκκύξηα ιίβξεο) πνπ βξέζεθε ζπγθεληξσκέλε ζε είθνζη επηά
απνζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη πξννξηδόηαλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ
ζηελ επόκελε εθζηξαηεία. Δπί νθηώ νιόθιεξεο εκέξεο όια ηα πιεξώκαηα ηνπ βελεηηθνύ
ζηόινπ θόξησλαλ ηε γαιέηα ζε δύν γαιέξεο, δύν γαιεάζζεο θαη κία ζάηθα, γηα λα ζηαιεί
ζηελ Κξήηε θαη λα ζπληεξεί ζην εμήο ηνπο Βελεηνύο πνπ αγσλίδνληαλ εθεί (o Valiero
αλαθέξεη όηη επεηδή επξόθεηην γηα ηδησηηθή ιεία, ην βελεηηθό δεκόζην ηακείν
αλαγθάζηεθε λα πιεξώζεη γη’ απηή). Ήηαλ όκσο αδύλαην λα ρσξέζεη όιε ζε εθείλα ηα
πινία θαη έηζη νη Βελεηνί πήξαλ όζε κπόξεζαλ θαη ηελ ππόινηπε ηελ παξέδσζαλ ζηηο
15
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guerra, ζ. 349. G. B. Moro − V. M. Coronelli, Memorie istoriografiche, ζ. 266. V. M. Coronelli, Historia del
regno di Negroponte e sue isole adiacenti, Venetia 1695, ζ. 330. B. Nani, Degl’istorici delle cose veneziane,
ζ. 344.
16
M.C.C., A.M.-G., N. 334, no. 98, θ. 11. G. Brussoni, Historia, ζ. 250. V. M. Coronelli, Regno di
Negroponte, ζ. 330.
17
Σα θαλόληα δηαθξίλνληαλ αλάινγα κε ην δηακέηξεκά ηνπο θαη απηό πάιη πξνζδηνξηδόηαλ βάζεη ηεο
ρσξεηηθόηεηαο (ζε ιίηξα) ησλ κπαιώλ πνπ εθηόμεπαλ.
18
A.S.V., Senato, P.T.M., b. 1221, ρ.α.. M.C.C., A.M.-G., N. 334, no. 98, θ. 12-13. G. Brussoni, Historia,
ζ. 250. A. Valiero, Historia della guerra, ζ. 348.
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θιόγεο. Δηζέπξαμαλ αθόκε ραξάηζη από ηελ πεξηνρή, όπσο έθαλαλ θαη ζηελ Αίγηλα, ελώ
άξπαμαλ ξνύρα θαη ρξήκαηα. Από ηελ ππόινηπε ιεία δελ αμίδεη λα αλαθεξζεί θάηη,
θαζώο νη θάηνηθνη είραλ ηελ επθαηξία θεύγνληαο λα πάξνπλ καδί ηνπο ό,ηη κπνξνύζαλ.
ηε ζπλέρεηα, ν Morosini απνθάζηζε λα θαηαζηξέςεη ηειείσο ηελ πόιε, παξαδίλνληάο ηε
ζηηο θιόγεο, παξά λα ηε δεη λα πεξηέξρεηαη ζηνλ ερζξό. Αλαηίλαμε ινηπόλ ζε πνιιά
ζεκεία ηα ηείρε κε θνπξλέια θαη γθξέκηζε ηνπο δύν πύξγνπο ζηελ πιεπξά πνπ βιέπεη
πξνο ηε ζάιαζζα. Σέινο, αθνύ άλαςε θσηηέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο θαη έθαςε ηα
ζπίηηα, ηηο απνζήθεο κε ην ππόινηπν ηεο γαιέηαο, ηα ηδακηά θαη άιια θηίζκαηα,
απνηξαβήρηεθε ην βξάδπ ηεο 30ήο Μαξηίνπ ζε κηθξή απόζηαζε από ηηο αθηέο θαη όιε ηε
λύρηα παξαθνινπζνύζε ηελ θαηαζηξνθή, επηηαρύλνληάο ηελ κάιηζηα κε ηηο βνιέο ησλ
θαλνληώλ. Σν πξσί αλαθαιύθζεθε θνληά ζην θξνύξην ν κπεειέξκπεεο ηεο Διιάδαο κε
έμη άηνκα λα παξαθνινπζεί ηελ εξήκσζε ηνπ θξνπξίνπ ρσξίο λα κπνξεί λα αληηδξάζεη 19.
Αξθεηά παξαζηαηηθή είλαη ε έκκεηξε πεξηγξαθή ησλ γεγνλόησλ από ηνλ Ρεζύκλην
πνηεηή ηνπ Κξεηηθνύ Πνιέκνπ Μαξίλν Σδάλε Μπνπληαιή ν νπνίνο, κεηά από κηα
ζύληνκε αλαθνξά ζηελ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Λεμνπξίνπ, αθεγείηαη ηα όζα ζπλέβεζαλ
ζηνλ Βόιν: ν ερζξόο άξπαμε ό,ηη βξήθε κπξνζηά ηνπ, ζηάξηα, θξαζηά, δώα, θαηέζηξεςε
ρσξηά θαη θαιιηέξγεηεο θαη έζηεηιε ηε ιεία ζηνλ Χάλδαθα20.
ηνλ Βόιν, όπσο θαη πην πξηλ ζηελ Αίγηλα, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο (θηάζν,
Κξήηε, Λήκλν, Σέλεδν θ.α.), αγσλίζηεθε θαη ν κνλαρόο Neofito Sagredo, καδί κε ηα
αδέιθηα ηνπ Giacomo θαη Geronimo. Σνλ κνλαρό ζπλαληνύκε αξγόηεξα (29 επηεκβξίνπ
1668) σο ηεξέα ζηελ Πόια ηεο Ίζηξηαο, όπνπ θαηνηθνύζε έλαο κηθξόο αξηζκόο Διιήλσλ.
Να ζεκεησζεί εδώ όηη από ηελ Ίζηξηα, όπσο θαη από ηε Γαικαηία, ζηξαηνινγνύληαλ
άηνκα γηα ηα βελεηηθά ζηξαηεύκαηα21.
Μαδί κε ηνλ Βόιν δνθηκάζηεθαλ ηόηε θαη ηα γύξσ ρσξηά ηνπ Παγαζεηηθνύ. Μεηά
ηελ απνρώξεζε ησλ Βελεηώλ, νη Σνύξθνη επηζθεύαζαλ ην θάζηξν ηνπ, ην νπνίν ζηα ηέιε
ηνπ 17νπ αηώλα βξηζθόηαλ θαη πάιη ζε άξηζηε ακπληηθή θαηάζηαζε22.
Ο αηθληδηαζκόο ηνπ Βόινπ θαη ηα όζα αθνινύζεζαλ πξόζθεξαλ κεγαινπξέπεηα ζηηο
έλνπιεο δπλάκεηο ησλ Βελεηώλ θαη αηζζήκαηα αγαιιίαζεο ζε όζνπο πήξαλ κέξνο ζ’

19

M.C.C., A.M.-G., N. 334, no. 98, θ. 16-17. M.C.C., MSS Malvezzi, no. 128, θ. 109v. G. Brussoni,
Historia, ζ. 249-250, 254. A. Valiero, Historia della guerra, ζ. 348. G. B. Moro –V. M. Coronelli, Memorie
istoriografiche, s. 266. V. M. Coronelli, Regno di Negroponte, ζ. 330· ηνπ ίδηνπ, Isolario, ζ. 266. B. Nani,
Degl’istorici delle cose veneziane, ζ. 344. Γ. Κνξδάηνο, Ιζηοπία επαπσίαρ Βόλος, ζ. 194. Αιεμάλδξα
Κξαληνλέιιε, Ιζηοπία ηηρ πειπαηείαρ ζηοςρ μέζοςρ σπόνοςρ ηηρ Τοςπκοκπαηίαρ 1538-1699, Αζήλα 1991, ζ.
353.
20
Μ. Σδάλε Μπνπληαιήο, Ο Κπηηικόρ πόλεμορ (1645-1669), επηκ. . Αιεμίνπ – Μάξζα Απνζθίηε, Αζήλα
1995, ζ. 67, 329-330. Βι. θαη Κ. άζαο, Τοςπκοκπαηούμενη Ελλάρ, ζ. 266.
21
Γ. Πινπκίδεο, Αιηήμαηα και ππαγμαηικόηηηερ ηων Ελλήνων ηηρ Βενεηοκπαηίαρ, ηεύρνο 2, Ισάλληλα 1985,
ζ. 2· Ι. Γ. Ψαξάο, Ο θεζμόρ ηηρ πολιηοθςλακήρ ζηιρ βενεηικέρ κηήζειρ ηος ελληνικού σώπος (16ορ-18ορ αι.),
Θεζζαινλίθε 1988, ζ. 21.
22
Ι. Κ. Χαζηώηεο, «Ναπηηθέο ζπγθξνύζεηο ζην Αηγαίν θαη ζηα Γαξδαλέιιηα (1646-1668)», Ιζηοπία ηος
Ελληνικού Έθνοςρ, η. 10, Αζήλα 1974, ζ. 341-343 (βι. ζ. 342). ηνπ ίδηνπ, «Ο Κξεηηθόο Πόιεκνο (1645-1669)
θαη ε επνπνηία ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Χάλδαθα», Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ, η. 10, Αζήλα 1974, ζ. 334-351,
βι. ζ. 342.
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απηόλ, όπσο έγξαθε, κεηαμύ άιισλ, πξνο ηε γεξνπζία ν θαπηηάλνο Lazaro Mocenigo ζηηο
13 Απξηιίνπ (1655) από ηε θύξν όπνπ βξηζθόηαλ23.
Δπόκελε επηζπκία ηνπ Morosini ήηαλ λα κεηαβεί ζηα κέξε εθείλα ηνπ Αξρηπειάγνπο
(θηάζν, θόπειν) πνπ αξλνύληαλ λα θαηαβάιινπλ ηνλ θόξν ππνηειείαο ζηε
Γαιελνηάηε. Αλ θαη απηά είραλ εληζρπζεί κε γεληηζάξνπο από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, νη
θάηνηθνί ηνπο, ηξνκνθξαηεκέλνη από ηα όζα έγηλαλ ζηνλ Βόιν, έζπεπζαλ λα δειώζνπλ
ππνηαγή ζηνλ Βελεηό πξνβιεπηή, κε ηε ζπκθσλία λα ηνπ θαηαβάιινπλ θάζε ρξόλν έλα
πνζό (ρξεκαηηθό ή ζε είδνο) σο θόξν. Γέθα ρηιηάδεο κέηξα ζηηάξη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα
πξνζθέξνπλ νη θηαζίηεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Βελεηώλ πνπ πνιεκνύζαλ ζηελ Κξήηε, ελώ
ζηε θόπειν, νη γέξνη θπξίσο θάηνηθνί ηεο ππνρξεώζεθαλ λα δίλνπλ πεληαθόζηα βαξέιηα
θξαζί θαη ηξηάληα δακάιηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ βελεηηθνύ ζηόινπ, θαζώο θαη δύν ρηιηάδεο
ξεάιηα. Σηο πεξηζζόηεξεο όκσο θνξέο νη λεζηώηεο αδπλαηνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ην ρξένο ηνπο λα κεγαιώλεη δηαξθώο θαη νη Βελεηνί λα
πεξλνύλ θαη λα μαλαπεξλνύλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ24.
Πην έληνλν ήηαλ ην πξόβιεκα ζηελ Αιόλλεζν. Οη θάηνηθνί ηεο, όζνη δελ είραλ
αξπαγεί σο θσπειάηεο ζην βελεηηθό ζηόιν, γηα λα ζσζνύλ θαη κελ κπνξώληαο λα
θαηαβάιινπλ θαλνληθά ην ραξάηζη, απνθάζηζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη
θαηέθπγαλ ζηε θόπειν. Έηζη, όηαλ ιίγν αξγόηεξα θαηέθπγε ζην λεζί γηα αλεθνδηαζκό
ν L. Mocenigo, ην βξήθε ζρεδόλ έξεκν. Πξνζπάζεζε κάιηζηα κε πνιινύο ηξόπνπο
(αθόκα θαη εμαπαηώληαο ηνπο) θαη ηειηθά θαηάθεξε λα ηνπο πείζεη λα γπξίζνπλ πίζσ ζηα
ζπίηηα ηνπο θαη λα εηζπξάμεη από απηνύο ιηγόηεξα από ρίιηα πεληαθόζηα ξεάιηα.
Φεύγνληαο, θόξησζε ζηε λάβα ηνπ έλα κπξνύληδηλν θαλόλη πνπ εθηόμεπε πέηξεο θαη ην
είρε βξεη ζακκέλν θάησ από ηε γε, ζ’ έλαλ βξάρν 25.
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A.S.V., Senato, P.T.M., b. 1328, no. 17, θ. 1.
A.S.V., Senato, P.T.M., b. 1328, no. 17, θ. 11, no. 28, θ. 2, no. 29, θ. 2. M.C.C., A.M.-G., N. 334 bis, nν.
107, θ. 12, N. 334, no. 99, θ. 1, 2. M.C.C., MSS Malvezzi, no. 128, θ. 112v· A. Valiero, Historia della
guerra, ζ. 348-349· B. Nani, Degl’istorici delle cose veneziane, ζ. 344.
25
A.S.V., P.T.M., b. 1328, no. 18, θ. 1-4.
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Athina Miliou
The Francesco Morosini’s invasion in Volos (1655)
Summary
During the long existing siege of Candia (1647-1669) by the Turks, the Venetians
gained a lot of important victories in the Archipelago. In the winter of 1654-1655, the
proveditor of the Venetian fleet, Francesco Morosini, who was in the Aegean Sea to
collect the import from the islands under Venetian domination and renew his fleet of
supplies, destroyed the castle of Egina. Then, he sailed to Poros and he decided there to
attack Volos in Thessaly. In the castle of Volos there were huge quantities of grain, flour
and galette for the ottoman fleet’s renewal of supplies. The city of Volos was also the
nearest place from which the Sultan was informed about the war in Candia.
Morosini left Poros on 19th March, 1655 on his galley, with other eight galleys and
slaves from Egina and arrived in Volos on 23 March in the evening. His plan was to
capture its castle by surprise during the night. Although Volos’ ottoman guardians were
taken by surprise, they decided to resist. They first took their women and children away
and shut themselves up in the citadelle. The Venetians entered the castle at dawn on 24th
March and they killed and captured a lot of people. Inside the castle a vast quantity of
galettes was found, most of which was loaded to Venetian ships and the rest was burned.
At the end, Venetians burned the castle and went away.
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Τὸ δήηεκα ηῆο πεξηνπζίαο ηῶλ ὀξζόδνμωλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ θαζηδξπκάηωλ
ζηὸλ βελεηνθξαηνύκελν ἰόλην ρῶξν. Μία ἔξεπλα ζὲ ἐμέιημε

Ἡ ὀξζφδνμε θθιεζία ζηὸλ ἰφλην ρῶξν ζηεξήζεθε ηὴλ πεξηνπζία ηεο, κεηὰ ηὴλ
θαηάξγεζε ηῶλ ἐπηζθνπηθῶλ ζξφλσλ ἀπὸ ηνὺο Λαηίλνπο θπξίαξρνπο ηῶλ λεζηῶλ θαὶ ηὴλ
ἐγθαζίδξπζε ιαηηληθῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο ἱεξαξρίαο. Σνῦην καξηπξεῖηαη ηφζν γηὰ ηὴλ
Κέξθπξα ὅζν θαὶ γηὰ ηὰ ὑπφινηπα λεζηά1. Σὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ ὅκσο ἱδξχκαηα θαὶ νἱ
ζξεζθεπηηθὲο ὀξγαλψζεηο, πνὺ ἀλῆθαλ ἤ ὑπάγνληαλ ζὲ αὐηήλ, ὄρη κφλνλ ζπλέρηζαλ λὰ
θαηέρνπλ πεξηνπζηαθὰ ζηνηρεῖα ἀιιὰ θαὶ δέρνληαλ ἀθηεξψζεηο ἀθηλήησλ, αὐμάλνληαο κὲ
ηὸλ ηξφπν αὐηὸ ηὴλ πεξηνπζία ηνπο. ηὴλ ἐξγαζία αὐηή, ὡο ἀληηθείκελν δηεξεχλεζεο
ηίζεηαη ἡ πεξηνπζία ηῶλ ὀξζφδνμσλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ, θαζὼο θαὶ ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ
ζπζζσκαηψζεσλ, ηῶλ ἀδειθνηήησλ δειαδή, πνὺ ζπγθξνηνῦληαλ θαὶ ιεηηνπξγνῦζαλ
γχξσ ἀπὸ ηνὺο λανὺο θαὶ ηὰ κνλαζηήξηα. μαηξεῖηαη ἡ πεξηνπζία ηῶλ δεκφζησλ λαῶλ θαὶ
κνλῶλ, πνὺ ἀλῆθαλ ζηὴ δηθαηνδνζία ηῆο Βελεηίαο, ἀθνῦ ἡ πεξηνπζία αὐηή, ινγηδνκέλε
ὡο ἐθθιεζηαζηηθὸ θένπδν, παξαρσξνῦληαλ ἀπὸ ηὴλ Πνιηηεία, καδὶ κὲ ηὸλ λαὸ ἢ ηὴ κνλή,
ζὲ θιεξηθνὺο θαὶ ζπαληφηεξα ζὲ ιατθνὺο ζὲ ἀλαγλψξηζε ζπλήζσο ηῆο πίζηεο ηνπο θαὶ
ηῆο ζπκβνιῆο αὐηῶλ ἢ ηῶλ νἰθνγελεηῶλ ηνπο ζηνὺο ἀγῶλεο ηῆο Βελεηίαο2.
Σὸ ὕςνο ηῆο πεξηνπζίαο αὐηῆο δὲλ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ θαζνξηζηεῖ κὲ ἀθξίβεηα, ἀθνῦ
ἀθελὸο ἀπνηειεῖ ἕλα δπλακηθὸ κέγεζνο κὲ ηάζεηο αὐμεηηθὲο ὀθεηιφκελεο ζηὶο δσξεὲο ηῶλ
πηζηῶλ γηὰ πνηθίινπο ιφγνπο εὐζέβεηαο (ὡο ςπρηθά, ἐληαθηαζηηθά, ςαιηηθά, κλεκφζπλα,
ὑπὲξ ὑγείαο, ὑπὲξ ζπγρσξήζεσο) θαὶ ἀθεηέξνπ πξνυπνζέηεη ηὸλ ἐληνπηζκὸ θαὶ ηὴ
κεηαηξνπὴ ζὲ πίλαθεο θαὶ ἀξηζκνὺο ηῶλ ἀλαγξαθῶλ ηῶλ πεξηνπζηαθῶλ ζηνηρείσλ, πνὺ
θαηὰ θαηξνὺο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ἑλὸο ἐμαηξεηηθὰ κεγάινπ ἀξηζκνῦ λαῶλ, κνλῶλ θαὶ
ζπζζσκαηψζεσλ, ηὸ πιῆζνο ηῶλ ὁπνίσλ κφλνλ ζηὰ ηέζζεξα κεγαιχηεξα λεζηὰ ηνῦ
ἰφληνπ ρψξνπ μεπεξλᾶ κέζα ζηὸλ 18ν αἰψλα ηὶο 2.246 κνλάδεο. Ὡο πξὸο ηὸ κέγεζνο ηῆο
πεξηνπζίαο αὐηῆο ἐλδεηθηηθὰ ἀλαθέξσ ηὰ ἐηήζηα εἰζνδήκαηα ηῶλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ δχν
λεζηῶλ, ηῆο Κέξθπξαο θαὶ ηῆο Κεθαιιελίαο, ζηεξηδφκελνο ζηνὺο γλσζηνὺο θαηαιφγνπο
λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηνῦ 18νπ αἰψλα. Σῆο Κέξθπξαο ηὸ 1755 ἀλέξρνληαλ ζηὰ 176.145 ξεάιηα
ἀλὰ δηεηία (88.072 ξεάιηα θαη’ ἔηνο)3 θαὶ ηῆο Κεθαιιελίαο ζηὶο 224.587 ιίξεο ἢ 22.458
Ἡ ἐξγαζία ἀπνηειεῖ πξφδξνκε ἀλαθνίλσζε εὐξχηεξεο κειέηεο ἡ ὁπνία ζηεξίδεηαη ζηὰ ἀξρεῖα ηῶλ λεζηῶλ
ηνῦ Ἰνλίνπ θαὶ ηῆο Βελεηίαο, ἡ δηεξεχλεζε ηῶλ ὁπνίσλ ἔρεη ζρεδὸλ ὁινθιεξσζεῖ. εκαληηθὸ κέξνο ηῆο
ἔξεπλαο ἐπηρνξεγήζεθε ἀπὸ ηὸ Ἵδξπκα Ἰσάλλνπ Κσζηνπνχινπ, ηὸ ὁπνῖν εὐραξηζηῶ θαὶ ἀπὸ ηὴ ζέζε αὐηή.
1
Γηὰ ηὴλ Κέξθπξα βι. π. Ἀζσλίηεο, Ἀλδεγαπηθὴ Κέξθπξα (13νο-14νο αἰ.), Κέξθπξα 1999, ζ. 224 θ.ἑ. Γηὰ
ηὴλ Κεθαινληὰ θαὶ ηὴ Εάθπλζν βι. π. Ἀζσλίηεο, Τὸ Νόηην Ἰόλην θαηὰ ηὸλ ὄςηκν Μεζαίσλα, Ἀζήλα 2005, ζ.
258-259· Θ. Σδαλλεηάηνο (ἔθδ.), Τὸ πξαθηηθὸλ ηῆο Λαηηληθῆο Ἐπηζθνπῆο Κεθαιιελίαο ηνῦ 1264 θαὶ ἡ ἐπηηνκὴ
αὐηνῦ, Ἀζῆλαη 1965.
2
Ν. Παληαδφπνπινο, «Σηκαξησηηζκὸο θαὶ ἐπίκνξηνο ἀγξνιεςία ἐλ πηαλήζῳ ἐπὶ Βελεηνθξαηίαο»,
Πξαθηηθὰ Γ΄ Παληνλίνπ Σπλεδξίνπ, η. 2, Ἀζήλαη 1969, ζ. 173-174· π. Καξχδεο, ξζόδνμεο ἀδειθόηεηεο θαὶ
ζπλαδειθηθνὶ λανὶ ζηὴλ Κέξθπξα (15νο-19νο αἰ.), Ἀζήλα 2004, ζ. 81-82.
3
Σὰ ζηνηρεῖα πξνέξρνληαη ἀπὸ ηὸλ θαηάινγν πνὺ ζπληάρζεθε θαη’ ἐληνιὴ ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ
ζαιάζζεο Agostino Sagredo, ὁ ὁπνῖνο πεξηιακβάλεη 571 νἰθνλνκηθὲο κνλάδεο (λανὺο ἢ κνλὲο κὲ ηὰ κεηφρηα
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ξεάιηα θαη’ ἔηνο4, ὑπνινγίδνληαο ηὴλ ἰζνηηκία ξεαιίνπ/ιίξαο ζὲ 1:10 ὅπσο πξνθχπηεη
ἀπὸ ηὰ ἀξρεηαθὰ ηεθκήξηα ηῆο ἐπνρῆο5. Χάξηλ ζπγθξίζεσο, θαὶ γηὰ λὰ θαλεῖ ηὸ ὕςνο ηῶλ
ἐζφδσλ πνὺ ἀπέθεξε ἡ ἐθκεηάιιεπζε ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο, ζεκεηψλσ ὅηη ηὸ
1756 ηὰ ἐηήζηα ἔζνδα ηνῦ Γεκφζηνπ Σακείνπ ηῆο Κέξθπξαο ὑπνινγίδνληαλ πεξίπνπ ζηὰ
73.522 ξεάιηα θαὶ ηνῦ Γεκφζηνπ Σακείνπ Κεθαιιελίαο ζηὰ 69.370 ξεάιηα6.
ηὴ ζχληνκε αὐηὴ ἐξγαζία πεξηνξίδνκαη: α) ζηὴ ζθηαγξάθεζε ηῶλ θχξησλ γξακκῶλ
ηῆο πνιηηηθῆο ηῆο Βελεηίαο ζηὸ δήηεκα ηῆο πεξηνπζίαο ηῶλ ὀξζφδνμσλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ
ηῶλ θηήζεψλ ηεο· β) ζηὴλ ἔληαμε ηνῦ δεηήκαηνο ζηὸ γεληθφηεξν πιαίζην ηῆο βελεηηθῆο
ἐθθιεζηαζηηθῆο πνιηηηθῆο, ὅπσο αὐηὴ ἐθαξκφζηεθε ζηὴ κεηξφπνιε θαὶ ζηὶο θηήζεηο
θπξίσο ἀπὸ ηὰ κέζα ηνῦ 18νπ αἰψλα· γ) ζηὴ ζχληνκε πεξηγξαθὴ ηῶλ ἀξρεηαθῶλ πεγῶλ,
νἱ ὁπνῖεο πξνέθπςαλ ἀπὸ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ θαὶ ζψδνληαη ζήκεξα
ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο θαὶ ζηὰ Ἀξρεῖα ηῶλ λεζηῶλ ηνῦ Ἰνλίνπ· δ) ζὲ κηὰ
πξψηε ἐθηίκεζε ηῶλ πξνζέζεσλ θαὶ ηνῦ βαζκνῦ ἐθαξκνγῆο ηῶλ βελεηηθῶλ ἐπηινγῶλ
ζηὸλ ρῶξν ηνῦ Ἰνλίνπ.
Ἡ βελεηηθὴ πνιηηηθὴ γηὰ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ πεξηνπζία ηῶλ ἑιιεληθῶλ θηήζεσλ,
ὅπσο πξνθχπηεη ἀπὸ ηνὺο λφκνπο θαὶ ηὰ δηαηάγκαηα ηῶλ θεληξηθῶλ δηνηθεηηθῶλ
ὀξγάλσλ, ηῆο Γεξνπζίαο θαὶ ηνῦ Μεγάινπ πκβνπιίνπ, θαζὼο θαὶ ηῶλ ἀπεζηαικέλσλ
ηῆο Γαιελνηάηεο ζηὰ λεζηά, ἀπνθηᾶ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθὰ ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ
17νπ αἰψλα θαὶ ἐπηθεληξψλεηαη ζὲ ηξία ζεκεῖα:
α. ηὴλ θαηαγξαθὴ ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ θαὶ ζηὴλ ἀπνηχπσζε ηῆο δηνίθεζεο
θαὶ ηνῦ κεγέζνπο ηῶλ εἰζνδεκάησλ ηνπο.
β. ηὴ δηαρείξηζε ηῆο πεξηνπζίαο θαὶ ζηὴλ ἀμηνπνίεζή ηεο.
γ. ηὸλ πεξηνξηζκὸ θαὶ ζηὴ ξεπζηνπνίεζε ηῆο ἀθίλεηεο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο.
Ἀπὸ ηὰ ηξία ζεκεῖα, ηὸ πξῶην θαὶ ηὸ δεχηεξν, νἱ θαηαγξαθὲο δειαδὴ θαὶ ἡ
δηαρείξηζε, εἶλαη ζὲ γεληθὲο γξακκὲο γλσζηὰ ζηὴ βηβιηνγξαθία ἂλ θαὶ γηὰ κὲλ ηὸ πξῶην
δὲλ ἔρνπλ ἀπνζαθεληζηεῖ ἀθφκε νἱ ζηφρνη ηῆο πξνζπάζεηαο, γηὰ δὲ ηὸ δεχηεξν ὑπάξρνπλ
ἐλδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο, ιείπεη ὅκσο ἡ ζπλνιηθὴ ζεψξεζε ηνῦ δεηήκαηνο θαὶ ἡ
δηεξεχλεζε ηῶλ ἀπνηειεζκάησλ ηῆο πξνζπάζεηαο. ὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὸ ηξίην, ηὸ δήηεκα ηνῦ
πεξηνξηζκνῦ ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο κὲ ηὴ δηαδηθαζία ηῶλ πσιήζεσλ, εἶλαη ἕλα ζέκα
γηὰ ηὸ ὁπνῖν πνιιὰ γλσξίδακε ἕσο ηψξα ζὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ἀλάινγσλ κέηξσλ
ζηὴ κεηξφπνιε, ἀιιὰ ηίπνηε νὐζηαζηηθὰ γηὰ ηὶο θηήζεηο.

ηνπο) θαὶ ἀπνζθνπνῦζε ζηὴ δηεπθφιπλζε ηνῦ ἔξγνπ θαὶ ηὴ κηζζνδνζία ηῶλ ἁξκφδησλ κὲ ηὴ δηαρείξηζε ηῶλ
λαῶλ ὑπαιιήισλ, ηῶλ Ministri ἢ Scrivan Grandi. Γηὰ ηὸλ θαηάινγν θαὶ ηὸ πεξηερφκελφ ηνπ, θαζὼο θαὶ γηὰ ηὴ
δηθαηνδνζία ηῶλ Ministri βι. π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 58-59, 615-617.
4
Μαξία Παλαγησηνπνχινπ, «Καηάινγνο λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο Κεθαινληᾶο ζηὸ ηέινο ηνῦ 18νπ αἰψλα (κὲ
βάζε δχν βελεηηθὰ ἔγγξαθα ηνῦ 1788 θαὶ ηνῦ 1794)», Κεθαιιεληαθὰ Χξνληθὰ 6 (1992-1994), ζ. 89-188.
5
Γηὰ ηὴλ ἰζνηηκία ξεαιίνπ/ιίξαο βι. Δὐηπρία Ληάηα, Φισξία δεθαηέζζεξα ζηέλνπλ γξόζηα ζαξάληα. Ἡ
θπθινθνξία ηῶλ λνκηζκάησλ ζηὸλ ἑιιεληθὸ ρῶξν, 15νο-19νο αἰ., Ἀζήλα 1996, ζ. 222.
6
Κέξθπξα: πεξίπνπ 20.422 ηζεθίληα πξὸο 36 ιίξεο ην ηζεθίλη, ἢ 73.522 ξεάιηα, Κεθαιιελία: 19.269
ηζεθίληα πξὸο 36 ιίξεο ηὸ ηζεθίλη, ἢ 69.370 ξεάιηα. Βι. Ἀ. Ἀλδξεάδεο, Πεξὶ ηῆο νἰθνλνκηθῆο δηνηθήζεσο ηῆο
Ἑπηαλήζνπ ἐπὶ Βελεηνθξαηίαο, η. Α΄, Ἀζήλαη 1914, ζ. 329 θαὶ 351 ἀληίζηνηρα. Γηὰ ηὴλ ἰζνηηκία ξεαιίνπ/ιίξαο
βι. παξαπάλσ.
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α. Καηαγξαθὴ
Ἡ πξνζπάζεηα θαηαγξαθῆο ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ θαὶ ηῶλ εἰζνδεκάησλ
ηνπο μεθηλᾶ ηὴλ ηέηαξηε δεθαεηία ηνῦ 17νπ αἰψλα. Ὡο πξψηε ινγίδεηαη ἡ ἀπνγξαθὴ ηῆο
πεξηφδνπ 1635-1637 ἡ ὁπνία ἐθηάζεθε ζηὴλ Κξήηε θαὶ ζηὰ λεζηὰ ηνῦ Ἰνλίνπ.
Ἡ ἀπνγξαθὴ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηὸ πιαίζην ηῆο δηελέξγεηαο γεληθῆο ἐπηζεψξεζεο
ζηὶο θηήζεηο ηῆο Βελεηίαο, ὅπσο εἶρε ἀπνθαζηζηεῖ ἀπὸ ηὴ ζχλνδν ηνῦ Μείδνλνο
πκβνπιίνπ ηὸλ Γεθέκβξην ηνῦ 16337 θαὶ ἡ ζρεηηθὴ ἐληνιὴ γηὰ ηὴ δηελέξγεηά ηεο δφζεθε
ἀπὸ ηὴ βελεηηθὴ Γεξνπζία ζηὶο 22 Ννεκβξίνπ 1634 ζηνὺο Sindici, Inquisitori ed
Avocatori in Levante Marco Contarini, Piero Corraro θαὶ Giovanni Capello. Ἡ ἀπνγξαθὴ
ἀθνξνῦζε ηνὺο ὀξζφδνμνπο λανὺο θαὶ κνλὲο θαὶ πεξηιάκβαλε ηὸ ἰδηνθηεζηαθὸ θαζεζηψο
ηνπο, ηὴλ ὕπαξμε ἢ κὴ ἐλνξίαο, ηὸ ὄλνκα ηνῦ ἱεξνπξγνῦ θαζὼο θαὶ ηὰ εἰζνδήκαηά ηνπο,
βέβαηα θαὶ ἀβέβαηα (ζηαζεξὰ θαὶ πεξηζηαζηαθά). Δἰδηθφηεξα γηὰ ηνὺο λανὺο πνὺ ἀλῆθαλ
ζηὸ Γεκφζην, πξνβιεπφηαλ ἡ μερσξηζηὴ ἀλαγξαθή ηνπο8.
ηὴλ Κέξθπξα ἡ ἀπνγξαθὴ δηελεξγήζεθε ἀπὸ ηὶο 14 Ἰνπιίνπ ἕσο ηὴλ 1ε Αὐγνχζηνπ
16359. ηὴ Εάθπλζν ἔγηλε ηὸ δηάζηεκα ἀπὸ 12 ἕσο 26 Ἰνπλίνπ 163710. ηὴλ Κξήηε ἡ
ἀπνγξαθὴ μεθίλεζε ζὲ δηαθνξεηηθὲο ἡκεξνκελίεο ἀλὰ δηακέξηζκα. Γηήξθεζε ζπλνιηθὰ
ἀπὸ ηὶο 3 θησβξίνπ 1635 ἕσο ηὶο 29 Γεθεκβξίνπ 163711. ηὴλ ὑπνβνιὴ ηῶλ δειψζεσλ
πξνζῆιζαλ νἱ ἱεξεῖο, νἱ ὁπνῖνη δήισζαλ εἴηε ηὶο θαηερφκελεο εἴηε ηὶο ἱεξνπξγνχκελεο ἀπὸ
αὐηνὺο ἐθθιεζίεο, θαζὼο θαὶ νἱ θηήηνξεο ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ. Οἱ πιεξνθνξίεο πνὺ
θαηαγξάθηεθαλ ζηὶο δειψζεηο ἀθνξνῦζαλ ηὸλ νἰθηζκφ, ηὴ ζέζε θαὶ ηὸ ὄλνκα ηνῦ λανῦ,
ηνὺο ἰδηνθηῆηεο, ἄιια ζρεηηδφκελα πξφζσπα, θαζὼο θαὶ ηὰ εἰζνδήκαηα.
Σὰ θαηάζηηρα ηῆο ἀπνγξαθῆο θπιάζζνληαη ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο. ηὴ
ζεηξὰ Consultori in Jure, θάθ. 482 ὑπάξρνπλ πέληε θαηάζηηρα ηῆο ἀπνγξαθῆο, ἐθ ηῶλ
ὁπνίσλ ηὰ ηέζζεξα ἀθνξνῦλ ηὴλ Κξήηε θαὶ ηὸ πέκπην ηὴλ Κέξθπξα. Σὰ θαηάζηηρα ηῆο
ἀπνγξαθῆο ηῆο Εαθχλζνπ θαὶ ηῆο Κεθαιιελίαο βξίζθνληαη ζηὴ ζεηξὰ V-Serie Secreta,
Relazioni, θάθ. 77. Γχν ηκήκαηα ηῆο ἀπνγξαθῆο ἔρνπλ ἕσο ζήκεξα ἐθδνζεῖ: ηνῦ
δηακεξίζκαηνο ηῶλ Χαλίσλ12 θαὶ ηῆο Εαθχλζνπ13. Ἔρνπλ δεκνζηεπηεῖ ἐπίζεο ἀξθεηὲο
κειέηεο ζηεξηδφκελεο ζηὴλ ἀπνγξαθή. Γηὰ ηὴλ Κξήηε νἱ ζρεηηθὲο κειέηεο ἀθνξνῦλ ηὴ
ζπλνιηθὴ ζπλνπηηθὴ παξνπζίαζε ηῆο ἀπνγξαθῆο κὲ ηὰ πξνβιήκαηα πνὺ ἐκθαλίδεη θαὶ ηὰ
7
Μαξία Χαηξέηε, «Μία ἀπνγξαθὴ ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ ηνῦ δηακεξίζκαηνο Χαλίσλ δηὰ ηὸ ἔηνο 1637»,
Πεπξαγκέλα ηνῦ Β΄ Δηεζλνῦο Κξεηνινγηθνῦ Σπλεδξίνπ, η. Γ΄, Τκῆκα Μεζαησλνινγηθόλ, Ἀζήλαη 1968, ζ. 304305.
8
Μαξία Χαηξέηε, «Ἡ ἀπνγξαθὴ ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ ηῆο πεξηνρῆο Χαλίσλ ηνῦ ἔηνπο 1637», Ἐπεηεξὶο
Ἑηαηξείαο Βπδαληηλῶλ Σπνπδῶλ 36 (1968), ζ. 335-336.
9
π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 56.
10
Μαξηάλλα Κνιπβᾶ, «Cattastico delle chiese greche. Καηαζηίρσζε ηῶλ ὀξζφδνμσλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο
Εαθχλζνπ (ηὸ ἔηνο 1637)», Θεζαπξίζκαηα 34 (2004), ζ. 220, 245.
11
Γ. Σζνπγθαξάθεο – ιέλε Ἀγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε, «Ἡ ἀπνγξαθὴ ηῶλ ἐθθιεζηῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ
ηῆο Κξήηεο (1635-1637)», Πεπξαγκέλα Θ΄ Δηεζλνῦο Κξεηνινγηθνῦ Σπλεδξίνπ (Χαληά, 1-8 θησβξίνπ 2006), η.
Β1 Βπδαληηλὴ θαὶ Μεηαβπδαληηλὴ πεξίνδνο (Ἱζηνξία), Χαληὰ 2010, ζ. 126-127.
12
Βι. Μ. Χαηξέηε, «Ἡ ἀπνγξαθή», ζ. 335-388· ηῆο ἴδηαο, «Αἱ ὀξζφδνμνη κνλαὶ ηῆο Κπδσλίαο θαηὰ ηὴλ
ἀπνγξαθὴλ ηνῦ ἔηνπο 1637», Ἐπεηεξὶο Ἑηαηξείαο Βπδαληηλῶλ Σπνπδῶλ 39-40 (1972-1973), ζ. 563-578 ὅπνπ
δεκνζηεχνληαη νἱ δειψζεηο ηῶλ πέληε κεγαιχηεξσλ κνλῶλ ηῆο Κπδσλίαο, νἱ ὁπνῖεο δὲλ εἶραλ ζπκπεξηιεθζεῖ
ζηὴλ παιαηφηεξε ἔθδνζε ηνῦ θαηαζηίρνπ ηῶλ Χαλίσλ.
13
Μ. Κνιπβᾶ, Cattastico, ζ. 177-252. Γηὰ ηὸ θαηάζηηρν ηῆο Κέξθπξαο ἔρεη δηαηππσζεῖ ἀπὸ δηαθφξνπο ζηὸ
παξειζὸλ ἡ πξφζεζε ἔθδνζήο ηνπ, ρσξὶο ἕσο ζήκεξα λὰ ἔρεη πξαγκαηνπνηεζεῖ.
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ἀξηζκεηηθὰ δεδνκέλα ηεο14, ηὸ δηακέξηζκα Χαλίσλ15, ηὰ κνλαζηήξηα ηνῦ Ρεζχκλνπ16, ηὰ
ἐθθιεζηαζηηθὰ κλεκεῖα ηνῦ δηακεξίζκαηνο ηῆο εηείαο17. Γηὰ ηὸλ Ἰφλην ρῶξν, ηὸ ὑιηθὸ
ηῆο ἀπνγξαθῆο ηῆο Κέξθπξαο ρξεζηκνπνηήζεθε ἐθηεηακέλα ἀπὸ ηὸλ γξάθνληα ζηὴ
δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, ὅπνπ δφζεθαλ ηὰ πνζνηηθὰ ζηνηρεῖα ἀπὸ ηὴλ ἐπεμεξγαζία ηνῦ
ὑιηθνῦ, ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὸ πιῆζνο θαὶ ηὸ εἶδνο ηῶλ ἀπνγξαθέλησλ λαῶλ18.
Γεχηεξε ζεκαληηθὴ πξνζπάζεηα ἀπνηχπσζεο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο θαηάζηαζεο λαῶλ
θαὶ κνλῶλ, θαηαγξάθεηαη ζηὰ κέζα ηνῦ 18νπ αἰψλα, αὐηὴ ηὴ θνξὰ κφλνλ ζηὰ Ἰφληα
λεζηά, κέζα ζηὸ πιαίζην ηῆο κεηαξξπζκηζηηθῆο πξνζπάζεηαο ηνῦ ηφηε γεληθνῦ πξνβιεπηῆ
ζαιάζζεο (provveditor general da mar) Agostino Sagredo, γηὰ ηὴλ ὁπνία ζὰ γίλεη ιφγνο
ζηὴ ζπλέρεηα. Σὸ ἐγρείξεκα εἶρε ὡο ἀπνηέιεζκα ἀθελὸο ηὴλ θαηαγξαθὴ ηῶλ λαῶλ θαὶ
ηῶλ κνλαζηεξηῶλ, ηῆο θαηάζηαζεο θαὶ ηῆο δηνίθεζήο ηνπο ἀπὸ ηὶο θαηὰ ηφπνπο
ἐθθιεζηαζηηθὲο ἀξρέο, θαὶ ἀθεηέξνπ ηὴλ θαηάζηξσζε θαηαιφγσλ κὲ ηὰ ἔζνδα ηῶλ
ἱδξπκάησλ θαὶ ηὴλ ἐηήζηα ἐπηβάξπλζή ηνπο γηὰ ηὴ κηζζνδνζία ηῶλ ἁξκφδησλ κὲ ηὸλ
ἔιεγρν ηῶλ δηαρεηξηζηηθῶλ ηνπο πξάμεσλ ὑπαιιήισλ. Σὸ ζρεηηθὸ κὲ ηὴλ Κέξθπξα ὑιηθὸ
ζψδεηαη ζήκεξα ζηὸ ηνπηθὸ Ἀξρεῖν θαὶ ἕλα κέξνο ηνπ, ἐθεῖλν ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο
ἀπνγξαθῆο, ἔρεη ἤδε δεκνζηεπηεῖ19.
Σξίηε θαὶ ηειεπηαία εἶλαη ἐθείλε ηνῦ 1788-1789, ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο ὁπνίαο κᾶο
ἔγηλαλ γλσζηὰ ὅηαλ γηὰ πξψηε θνξὰ κειέηεζε ηὸλ ζρεηηθὸ θάθειν ζηὸ Ἀξρεῖν ηῆο
Βελεηίαο ἡ ἀθαδεκατθὸο Χξχζα Μαιηέδνπ θαὶ παξνπζίαζε κέξνο ηνῦ ὑιηθνῦ20. Ἡ
θαηαγξαθὴ λαῶλ, κνλῶλ, ἱεξνπξγῶλ θαὶ εἰζνδεκάησλ δηελεξγήζεθε ζηὰ λεζηὰ ηνῦ
Ἰνλίνπ θαὶ ζηὶο ἠπεηξσηηθὲο θηήζεηο ηὸ 1789. Δἶρε πξνεγεζεῖ, ηὸ 1788, ἡ ἐληνιὴ ηνῦ
γεληθνῦ πξνβιεπηῆ ζαιάζζεο Francesco Falier ζηὶο ηνπηθὲο βελεηηθὲο ἀξρὲο λὰ
θαηαγξάςνπλ ηὴλ πεξηνπζία ὅισλ ηῶλ ὀξζφδνμσλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ. Οἱ
θηήηνξεο θαὶ νἱ ἐπίηξνπνη ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ ὄθεηιαλ λὰ ὑπνβάινπλ ζηνὺο
Βελεηνὺο ἀμησκαηνχρνπο, καδὶ κὲ ηὰ βηβιία ἐζφδσλ θαὶ ἐμφδσλ, ηνὺο ηίηινπο
ἰδηνθηεζίαο, πξνθεηκέλνπ λὰ ἀπνδεηρζεῖ ἂλ ὁ λαὸο ἦηαλ δεκφζηνο, ἰδηφθηεηνο ἢ
ζπλαδειθηθφο. Μὲ ηὸλ ηξφπν αὐηὸ ζπγθεληξψζεθαλ πνιπάξηζκα ἔγγξαθα βάζεη ηῶλ
ὁπνίσλ ηὰ ὄξγαλα ηῆο βελεηηθῆο Γηνίθεζεο ζπλέηαμαλ θαηαιφγνπο ηῆο θάζε πεξηνρῆο,
ἀλαγξάθνληαο δίπια θαὶ ηὰ ἀληίζηνηρα εἰζνδήκαηα. Σῆο θαηαγξαθῆο αὐηῆο κέξνο κφλνλ
ἔρεη δεκνζηεπηεῖ ἢ κὲ θάπνηνλ ηξφπν ἀμηνπνηεζεῖ. πηζεκαίλσ ηὴ δεκνζίεπζε ηνῦ

14

Γ. Σζνπγθαξάθεο – . Ἀγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε, Ἀπνγξαθή, ζ. 125-148.
Μ. Χαηξέηε, Μία ἀπνγξαθή, ζ. 304-311.
16
Ρέλα Βιαράθε, «Καηάινγνο ηῶλ κνλαζηεξηῶλ ηνῦ δηακεξίζκαηνο Ρεζχκλνπ ηνῦ ἔηνπο 1637»,
Κξεηνινγηθὰ Γξάκκαηα 11 (1995), ζ. 269-273.
17
Γάθλε Χξνλάθε, «Σὰ ὀξζφδνμα ἐθθιεζηαζηηθὰ κλεκεῖα ηνῦ Γηακεξίζκαηνο ηῆο εηείαο κέζα ἀπὸ ηὴλ
Ἀπνγξαθὴ ηνῦ 1637», Πεπξαγκέλα Θ΄ Δηεζλνῦο Κξεηνινγηθνῦ Σπλεδξίνπ (Χαληά, 1-8 θησβξίνπ 2006), η. Β1
Βπδαληηλὴ θαὶ Μεηαβπδαληηλὴ πεξίνδνο (Ἱζηνξία), Χαληὰ 2010, ζ. 149-173.
18
π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 56, 61, 75-77.
19
Βι. Γ. Καπάδνρνο, Νανὶ θαὶ Μνλαζηήξηα Κέξθπξαο-Παμῶλ & ζσλῶλ ζηὰ κέζα ηνῦ ΘΗ΄ αἰώλα
(Σύκθσλα κὲ ἀλέθδνηα ἔγγξαθα ηνῦ Ἱζηνξηθνῦ Ἀξρείνπ Κέξθπξαο), Ἀζήλα 1994. Βι. ἐπίζεο π. Καξχδεο,
Ἀδειθόηεηεο, ζ. 57-58.
20
Χξχζα Μαιηέδνπ, «Ἀξρεηαθὲο καξηπξίεο γηὰ πέληε κεηαβπδαληηλνὺο λανὺο ηῆο Κέξθπξαο», Εὐθξόζπλνλ
Ἀθηέξσκα ζηὸλ Μαλόιε Χαηδεδάθε, η. Α΄, Ἀζήλα 1991, ζ. 309-319.  ζρεηηθὸο θάθεινο ζηὸ Archivio di
Stato di Venezia [ζηὸ ἑμῆο: A.S.V.], Deputazione ad pias causas θάθ. 45.
15
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θαηαιφγνπ λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο Κεθαινληᾶο21 θαὶ ηὴ δεκνζίεπζε ηῶλ ἐγγξάθσλ πνὺ
ἀθνξνῦλ ηνὺο λανὺο ηῶλ Παμῶλ22.
β. Δηαρείξηζε θαὶ ἀμηνπνίεζε ηῆο πεξηνπζίαο
Σὸ δεχηεξν ζεκεῖν, ἡ δηαρείξηζε δειαδὴ ηῆο πεξηνπζίαο θαὶ ἡ ἀμηνπνίεζή ηεο
ἀπαζρνιεῖ ηὶο βελεηηθὲο ἀξρὲο ἤδε ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 17νπ αἰψλα, νἱ παξεκβάζεηο ηνπο
ὅκσο ἔρνπλ ραξαθηήξα θπξίσο πεξηζηαζηαθφ, ηνπηθνῦ ἐλδηαθέξνληνο, πεξηνξηζκέλεο
ἰζρχνο, κέζα δειαδή ζηά ὅξηα δηθαηνδνζίαο ηῶλ ηνπηθῶλ θπβεξλεηηθῶλ θνξέσλ θαὶ κὲ
ζηφρν ηὴλ ἐπεμεξγαζία δηαθφξσλ δηαρεηξηζηηθῶλ κεζφδσλ αὐμαλφκελεο ζηαδηαθὰ
πνιηηεηαθῆο παξέκβαζεο, πνὺ ἀπνζθνπνῦζαλ ζηὴλ πάηαμε ηῶλ δηαπηζηνχκελσλ θαηὰ
ηφπνπο δηαρεηξηζηηθῶλ θαηαρξήζεσλ23. Ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 18νπ αἰψλα ἐγθαηληάδεηαη ἡ
ἐληνλφηεξε ἀλάκεημε ηῆο Πνιηηείαο ζηὴλ νἰθνλνκηθὴ δηαρείξηζε ηῶλ λαῶλ, ἡ ὁπνία
ζεκαδεχεηαη ἀπὸ ηὴλ πξνζπάζεηα ἐμνξζνινγηζκνῦ θαὶ ἐιέγρνπ ηῆο δηαρείξηζεο κὲ ηὴ
γεληθὴ εἰζαγσγὴ δηαρεηξηζηηθῶλ βηβιίσλ ζὲ ὅινλ ηὸλ λεζησηηθὸ ρῶξν, ηὴλ θαηάξηηζε
ἀλαιπηηθῶλ ἀλαγξαθῶλ ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαὶ ηὸλ πξνζδηνξηζκὸ ηῶλ θαζεθφλησλ
ηῶλ θαηὰ πεξίπησζε ὑπεπζχλσλ δηαρεηξηζηῶλ.
Σὴλ πξψηε νὐζηαζηηθὴ παξέκβαζε ἀπνηέιεζε ηὸ δηάηαγκα ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ
ζαιάζζεο Giorgio Pasqualigo ηὸ ὁπνῖν, πξνζαξκνζκέλν ζηὶο ἰδηαηηεξφηεηεο ηνῦ θάζε
λεζηνῦ, ἐθδφζεθε ζηὶο 5-6 Ἰνπλίνπ 1721 θαὶ ἐπέβαιε ηὸ ἄλνηγκα θαὶ ηὴλ ηήξεζε
δηαρεηξηζηηθῶλ βηβιίσλ θαὶ ηὴλ θαηαγξαθὴ ηῆο πεξηνπζίαο ζὲ ὅινπο ηνὺο λανὺο θαὶ ηὰ
κνλαζηήξηα24.
Ἀθνινχζεζε ἡ κεηαξξπζκηζηηθὴ πξνζπάζεηα ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ Agostino
Sagredo ηὴλ ηξηεηία 1752-1755, ζηὴλ ὁπνία ηὸ δήηεκα ηῆο δηαρείξηζεο ηῆο
ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο ἀληηκεησπίζηεθε κὲ ηξφπν ζπζηεκαηηθφ, ἀθνῦ
πξνεγνπκέλσο δηεξεπλήζεθε ἡ ὑπάξρνπζα θαηάζηαζε ζὲ θάζε λεζί θαὶ θσδηθνπνηήζεθε
ζηὸ δηάηαγκα (terminazione) ηῆο 26εο Αὐγνχζηνπ 175425 κὲ ηὸ ὁπνῖν ὁξίζηεθε ἡ ηήξεζε
βηβιίσλ ζὲ ὅινπο ηνὺο λανχο, δηακνξθψζεθε ηὸ θαλνληζηηθὸ πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηὰ ηὸλ
θάζε ηχπν λανῦ θαὶ κνλῆο θαὶ ζεζπίζηεθε ηὸ ἀμίσκα ηνῦ Scrivan Grande ζὲ θάζε λεζί,
κὲ θαζῆθνλ ηὸλ ἔιεγρν ηῶλ δηαρεηξηζηηθῶλ πξάμεσλ ηῶλ θπβεξλεηῶλ ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ
νἰθνλφκσλ ηῶλ κνλαζηεξηῶλ, ἀλὰ ηαθηὰ ρξνληθὰ δηαζηήκαηα26.
Σὰ ἀπνηειέζκαηα ηῶλ παξεκβάζεσλ αὐηῶλ θαίλνληαη ζήκεξα ζηὰ ἀξρεῖα ηῶλ
λεζηῶλ, ὅπνπ θπιάζζνληαη ὅζα βηβιία θαὶ δηαρεηξηζηηθὰ ἔγγξαθα δηαζψζεθαλ. ηὴλ
Κέξθπξα, ηὸ λεζὶ κὲ ηὶο κηθξφηεξεο ζπγθξηηηθὰ ἀπψιεηεο ἀξρεηαθνῦ ὑιηθνῦ, ηὸ
21

Μαξία Παλαγησηνπνχινπ, «Καηάινγνο λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο Κεθαινληᾶο ζηὸ ηέινο ηνῦ 18νπ αἰψλα (κὲ
βάζε δχν βελεηηθὰ ἔγγξαθα ηνῦ 1788 θαὶ ηνῦ 1794)», Κεθαιιεληαθὰ Χξνληθὰ 6 (1992-1994), ζ. 89-188.
22
Χξχζα Μαιηέδνπ, Μλῆκεο ἀλζξώπσλ, ηόπσλ θαὶ θηηζκάησλ ζηνὺο Παμνὺο ηῆο ὑζηεξνβελεηηθῆο
πεξηόδνπ. Ἀξρεηαθὰ ἀπνηππώκαηα, Βελεηία-Ἀζήλα 2010.
23
π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 203-209.
24
G. Pojago, Le leggi municipali delle Isole Jonie dall’anno 1386 fino alla caduta della Repubblica
Veneta, η. 2, Corfù 1848, ζ. 3-5.
25
G. Pojago, Leggi, η. 2, ζ. 157-170.
26
π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 209-212· ηνῦ ἴδηνπ, « Γεληθὸο Πξνβιεπηὴο Θαιάζζεο Agostino Sagredo
(1752-1755) θαὶ ἡ ξζφδνμε θθιεζία ηῶλ λεζηῶλ ηνῦ Ἰνλίνπ», Πξαθηηθὰ Η΄ Δηεζλνῦο Παληνλίνπ
Σπλεδξίνπ (Κύζεξα, 21-25 Μαΐνπ 2006), η. ΙΙΑ, Κχζεξα 2009, ζ. 529-530.
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κεγαιχηεξν κέξνο ηνῦ ὑιηθνῦ πνὺ ἀθνξᾶ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ ἔρεη
ἀπνζεζαπξηζηεῖ ζηὴλ ἀξρεηαθὴ ζεηξὰ Ἔγγξαθα Ἐθθιεζηῶλ27. ηνὺο 590 θαθέινπο ηῆο
ζεηξᾶο ὑπάξρνπλ ζήκεξα πνιιὰ ἀπὸ ηὰ δηαρεηξηζηηθὰ βηβιία πνὺ ἀλνίρηεθαλ ζὲ
ἐθαξκνγὴ ηῶλ δηαηαγκάησλ ηνῦ 1721 θαὶ ηνῦ 1753, θαζὼο θαὶ ἀληίγξαθα ἐγγξάθσλ θαὶ
ἀλαγξαθῶλ πεξηνπζίαο πνὺ ρξνλνινγνῦληαη ἀπὸ ηὴλ ἴδηα πεξίνδν. Ἡ κειέηε ηνπο
ἀπνθαιχπηεη ηὸλ βαζκὸ ἐθαξκνγῆο ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ θαζὼο θαὶ ηῶλ
δπζθνιηῶλ πνὺ ἀλέθπςαλ θαηὰ ηὴλ ἐθαξκνγή ηνπο. ηὴλ Κεθαινληὰ ἡ ηήξεζε ηῶλ
δηαρεηξηζηηθῶλ βηβιίσλ πνὺ ὁξίζηεθε ἀπὸ ηὸλ Agostino Sagredo ηὸ 1754 ἀπνδείρζεθε
δχζθνιν ἐγρείξεκα, ρξεηάζηεθε κάιηζηα λὰ ἐθδνζεῖ λέν δηάηαγκα ἀπὸ ηὸλ πξνβιεπηὴ
ηνῦ λεζηνῦ Agostino Soranzo ηὸ 175728 γηὰ λὰ ἐθαξκνζηεῖ ἐλ ηέιεη ζηὸ λεζὶ ἡ ηήξεζε
ηῶλ βηβιίσλ θαὶ λὰ ιεηηνπξγήζεη ὁ κεραληζκὸο ἐιέγρνπ ηῶλ δηαρεηξηζηηθῶλ πξάμεσλ.
ηὸ ἀξρεῖν ηῆο Κεθαιιελίαο, ζηνὺο θαθέινπο ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ, ἔρνπλ δηαζσζεῖ
ηὰ ηεθκήξηα ηῆο ἐθαξκνγῆο ηῶλ δηαηαγκάησλ αὐηῶλ, κέζα κάιηζηα ἀπὸ ηὰ ζσδφκελα
ἔγγξαθα ἀπνδεηθλχνληαη θαὶ νἱ ιχζεηο πνὺ δφζεθαλ ζηὰ πξνβιήκαηα πνὺ ἀλέθπςαλ θαηὰ
ηὴλ ἐθαξκνγή, ὀθεηιφκελα θπξίσο ζηὴλ ἀδπλακία ηῶλ ἐπηηξφπσλ ἢ ἄιισλ ὑπεπζχλσλ λὰ
ζπκπιεξψλνπλ ηὰ ὁξηδφκελα βηβιία.
γ. Πεξηνξηζκὸο ηῆο ἀθίλεηεο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο
Σὸ ηξίην ζεκεῖν, ὁ πεξηνξηζκὸο θαὶ ἡ ξεπζηνπνίεζε ηῆο ἀθίλεηεο ἐθθιεζηαζηηθῆο
πεξηνπζίαο, ἐληάζζεηαη ζηὴλ πξνζπάζεηα ἐπέθηαζεο ζηὶο θηήζεηο ηῆο ζρεηηθῆο
λνκνζεζίαο, ἡ ὁπνία ἐθαξκνδφηαλ ἤδε ζηὴ Βελεηία.
Ἡ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνῦ ηῶλ ἀθίλεησλ πεξηνπζηῶλ ηῶλ πάζεο θχζεσο
ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ ζηὴ Βελεηία ἔρεη καθξὰ ἱζηνξία29. Ξεθηλᾶ κὲ ηὴλ ἀπφθαζε
ηνῦ Μεγάινπ πκβνπιίνπ ηῆο 24εο επηεκβξίνπ 1333, κὲ ηὴλ ὁπνία ὁξίζηεθε ὅηη ηὰ
ἀθίλεηα ηῶλ ὁπνίσλ ἡ κεηαβίβαζε, κέζῳ δσξεᾶο ἢ δηαζήθεο, ἦηαλ δηελεθὴο ἢ γηὰ
ρξνληθὸ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηῶλ δέθα ἐηῶλ, ἔπξεπε λὰ πσινῦληαη θαὶ ηὸ ἀληίηηκν λὰ
δίδεηαη ὅπνπ ἀλῆθε ηὸ ἀθίλεην, ζχκθσλα κὲ ηὴ ζέιεζε ηνῦ δηαζέηε. Σὸ κέηξν θαίλεηαη
πὼο δὲλ εἶρε ηὰ ἀλακελφκελα ἀπνηειέζκαηα, θαὶ ἡ δηαξθῶο αὐμαλφκελε ἐθθιεζηαζηηθὴ
πεξηνπζία ὁδήγεζε ηὸ Μεγάιν πκβνχιην ζηὴλ ἔθδνζε λέαο ἀπφθαζεο ζηὶο 31
Γεθεκβξίνπ 1536, κὲ ηὴλ ὁπνία ὁξηδφηαλ ὅηη δὲλ κπνξνῦζε θαλεὶο λὰ ἀθήζεη ἢ λὰ
27
Ἡ ζεηξὰ ζπγθξνηήζεθε ιίγν κεηὰ ηὴλ πηψζε ηῆο Γαιελνηάηεο, ἀπὸ ηὴ λέα ὑπεξεζία ηῆο πηαλήζνπ
Πνιηηείαο ἡ ὁπνία ἀλέιαβε ηὸλ δηαρεηξηζηηθὸ ἔιεγρν ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ.
28
Σὸ δηάηαγκα ἐθδφζεθε ἀπὸ ηὴ ηακαηνχια Εαπάληε, Ἰόληνλ Κξάηνο, Ἐγρώξηνλ Σπκβνύιηνλ
Κεθαιιελίαο, Ἀξρεῖνλ Θξεζθείαο θαὶ Δεκνζίαο Οἰθνλνκίαο 1817-1866, Ἀξγνζηφιη 2000, ζ. 63.
29
Βι. γεληθά, Aldo Stella, «La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVII.
Lineamenti di una ricerca economico-politica» ζηὸ Giorgio Chittolini – Giovanni Miccoli (a cura di), La
Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Storia d’Italia, Annali, 9, Torino 1986, ζ. 5561. Ἡ καθξὰ πνξεία ηῶλ δηαηαγκάησλ ἀπνηππψλεηαη ζὲ ἔληππε ζπιινγή, κὲ ηὰ θπξηφηεξα ζρεηηθὰ
δηαηάγκαηα, ἡ ὁπνία ηππψζεθε ηὸ 1735 πξὸο ρξήζε ηῶλ Dieci Savi sopra le Decime in Rialto, ηῆο ἁξκφδηαο
δειαδὴ κὲ ηὶο πσιήζεηο ὑπεξεζίαο. Βι. Raccolta delle più importanti leggi del Serenissimo Maggior
Conseglio, e dell’Eccellentissimo Senato. Demandate per la sua osservazione, ed essecuzione al Collegio
Eccellentissimo di Dieci Savij sopra le Decime in Rialto, e sue Terminazioni. Essecutive concernenti le
Vendite de Beni lasciati, donati, venduti, alienati, ed obligati per più tempo d’anni due. A Luochi Pij,
Ecclesiastici, ed ad Pias Causas. In Venezia, MDCCXXXV. Per Z. Antonio, e Almorò Pinelli Stampatori
Ducali.
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δσξίζεη ζὲ εὐαγῆ ἱδξχκαηα ἀθίλεην εὑξηζθφκελν ζηὴλ πφιε ηῆο Βελεηίαο γηὰ ρξφλν
κεγαιχηεξν ηῶλ δχν ἐηῶλ. Μὲ ηὸ πέξαο ηῆο πξνζεζκίαο, ηὸ Officio dei Dieci Savi sopra
le Decime ὄθεηιε λὰ θξνληίζεη γηὰ ηὴλ πψιεζε ηνῦ ἀθηλήηνπ θαὶ ηὴ δηάζεζε ηνῦ
ἀληηηίκνπ ζχκθσλα κὲ ηὴ ζέιεζε ηνῦ δηαζέηε30.
ηὸλ βελεηνθξαηνχκελν ἑιιεληθὸ ρῶξν ἡ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνῦ ηῆο
ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο, ηφζν ηῆο ὀξζφδνμεο ὅζν θαὶ ηῆο ιαηηληθῆο θθιεζίαο,
ἐγθαηληάζηεθε κὲ ηὴλ ἔθδνζε ἀπὸ ηὴ βελεηηθὴ Γεξνπζία ηνῦ δηαηάγκαηνο ηῆο 26εο
Μαξηίνπ 1605, κὲ ηὸ ὁπνῖν ἐπεθηάζεθε ἡ ἰζρὺο ηῶλ δηαηάμεσλ ηῆο ἀπφθαζεο ηῆο 31εο
Γεθεκβξίνπ 1536 ζὲ ὅιε ηὴλ βελεηηθὴ ἐπηθξάηεηα (ηὴλ ἰηαιηθὴ ἐλδνρψξα, ηὶο θηήζεηο ηῆο
Ἀδξηαηηθῆο θαὶ ηὶο ἑιιεληθὲο λεζησηηθὲο θηήζεηο)31. πηπιένλ ἀπαγνξεχηεθε ἡ
κεηαβίβαζε ἀθηλήησλ ζὲ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα ρσξὶο ἄδεηα ηὴλ ὁπνία ζὰ ρνξεγνῦζε ἡ
Γεξνπζία, ἐλῶ θάζε κεηαβίβαζε ἀληίζεηε πξὸο ηὶο ἀλσηέξσ δηαηάμεηο ἐζεσξεῖην ἄθπξε
θαὶ ηὰ ἀγαζὰ πσινῦληαλ ὑπὲξ ηνῦ Γεκνζίνπ, ηῆο ὑπεξεζίαο πνὺ ἀλαιάκβαλε ηὴλ
πψιεζε θαὶ ηνῦ κελπηῆ. Λίγν λσξίηεξα, ζηὶο 23 Μαΐνπ 1602, κὲ ἄιιε ἀπφθαζε ηῆο
Γεξνπζίαο πνὺ ἀθνξνῦζε θαη’ ἀξρὰο ηὴλ Πάδνβα ἀιιὰ ἐπεθηάζεθε θαὶ ζὲ ὅιεο ηὶο
πφιεηο πνὺ ἀλῆθαλ ζηὴ Βελεηία, ἀπαγνξεχηεθε ζὲ ὅια ηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα θαὶ
θαζηδξχκαηα ἡ δπλαηφηεηα λὰ νἰθεηνπνηνῦληαη πεξηνπζηαθὰ ζηνηρεῖα ιατθῶλ32.
ηὰ ἰφληα λεζηὰ θαὶ εἰδηθφηεξα ζηὴλ Κέξθπξα ηὸ δηάηαγκα ηνῦ 1605 δὲλ θαίλεηαη λὰ
ἐθαξκφζηεθε, παξὰ ηὶο ἐπαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηῆο Βελεηίαο, ρσξὶο ὅκσο θαὶ λὰ
θαηαξγεζεῖ, ὅπσο δηαπηζηψλεηαη ἀπὸ ηὰ κεηαγελέζηεξα δηαηάγκαηα θαὶ ἀπνθάζεηο πνὺ
ηὸ πξνυπνζέηνπλ. Γηαθνξεηηθὰ θαίλεηαη πὼο ἦηαλ ηὰ πξάγκαηα ζηὰ ἄιια λεζηά.
πηζεκαίλσ ηὸ δηάηαγκα ηῆο 28εο Γεθεκβξίνπ 1705 πνὺ ἐθδφζεθε ἀπὸ ηὸλ γεληθὸ
πξνβιεπηὴ ζαιάζζεο Francesco Grimani θαὶ ἀθνξνῦζε ηνὺο λανὺο θαὶ ηὰ κνλαζηήξηα
ηῆο Εαθχλζνπ θαὶ ηὴλ πεξηνπζία ηνπο, ζηὸ ὁπνῖν δὲλ γίλεηαη ἀλαθνξὰ ζηὸ δηάηαγκα ηνῦ
1605, νἱ δηαηάμεηο ηνπ ὅκσο ἀπερνῦλ ηὸ παιαηφηεξν δηάηαγκα ηνῦ 1536. χκθσλα κὲ ηὸ
δηάηαγκα, ὁ πξνβιεπηήο, ἀπνβιέπνληαο ζηὴλ ἀλάζρεζε ηῆο ηάζεο ζπγθέληξσζεο
ἀθηλήησλ πεξηνπζηῶλ, κέζῳ ιεγάησλ θαὶ δσξεῶλ, ζηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ ἱδξχκαηα, ὅξηζε
ὅηη ηὰ πεξηνπζηαθὰ ζηνηρεῖα πνὺ κέζῳ δηαζήθεο, δσξεᾶο ἢ κὲ ἄιιν ηξφπν ζὰ πεξλνῦζαλ
ἀπὸ ηφηε θαὶ ζηὸ ἑμῆο ζὲ λανὺο ἢ κνλαζηήξηα, ὄθεηιαλ νἱ ἡγνχκελνη ἢ νἱ θπβεξλῆηεο λὰ
ηὰ πσιήζνπλ ἐληὸο δχν ἐηῶλ ἀπὸ ηὴλ ἀπφθηεζή ηνπο θαηὰ ηὸλ πιένλ ζπκθέξνληα ηξφπν.
ὲ πεξίπησζε παξάιεηςεο, θαὶ κεηὰ ηὴλ ἐθπλνὴ ηῆο πξνζεζκίαο, θαζίζηαην ὑπεχζπλνο ὁ
πξνβιεπηὴο ηνῦ ηφπνπ λὰ ὁξίζεη, ζὲ ζπλελλφεζε κὲ ηνὺο ἡγνπκέλνπο θαὶ ηνὺο
θπβεξλῆηεο, ηὴ δεκνπξάηεζε ηῶλ ἀγαζῶλ αὐηῶλ ἐληὸο ἕμη κελῶλ. Γηὰ ηὴλ ἀθξηβὴ
ηήξεζε ηῆο δηαηαγῆο ὑπνρξενῦληαλ νἱ λνηάξηνη λὰ γλσζηνπνηνῦλ κέζα ζηὸ ὁξηζκέλν ἀπὸ
30
Raccolta, ζ. 3-5· Bartolomeo Cecchetti, La Republica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della
religione, Venezia 1874, ζ. 126-127. Γηὰ ηὴλ ἁξκφδηα κὲ ηὶο πσιήζεηο ὑπεξεζία θαὶ ηὸ ἀξρεῖν ηεο βι. B.
Canal, «Il Collegio, l’Ufficio e l’Archivio dei Dieci Savi alle Decime in Rialto», Nuovo Archivio Veneto 71
(1908), ζ. 115-150 θαὶ 72 (1908), ζ. 279-310.
31
Γηὰ ηὴλ ἐπέθηαζε ηνῦ δηαηάγκαηνο ζηὸλ ἰηαιηθὸ ρῶξν βι. Giuseppe Del Torre, «La politica ecclesiastica
della Repubblica di Venezia nell’età moderna: la fiscalità», ζηὸ Herman Kellenbenz e Paolo Prodi (a cura di),
Fisco Religione Stato nell’età confessionale, Bologna 1989, ζ. 387-426· Marco Dotti, Relazioni e istituzioni
nella Brescia barocca. Il network finanziario della Congrega della Carita Apostolica, Milano 2010, ζ. 106107.
32
Raccolta, ζ. 9· B. Cecchetti, La Republica, ζ. 127.
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ηὸλ λφκν δηάζηεκα ηὰ ἀπνζπάζκαηα ηῶλ δηαζεθῶλ ἢ δσξεῶλ ζηὴ Γξακκαηεία ηνῦ
πξνβιεπηῆ (Cancelleria Prettoria), ὅπνπ γηὰ ηὸλ ἴδην ζθνπὸ ἔπξεπε λὰ ζπζηαζεῖ εἰδηθὸ
βηβιίν κὲ ηίηιν «Registro di Legati ad pias causas». Σὰ ἔζνδα ἀπὸ ηὶο πσιήζεηο αὐηὲο ζὰ
ἔπξεπε λὰ ἐπελδχνληαη πξὸο ὄθεινο ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ θαὶ ζχκθσλα κὲ ηνὺο
ηξφπνπο πνὺ ζὰ ἔθξηλαλ ὡο πιένλ θαηάιιεινπο νἱ θπβεξλῆηεο ἢ ἡ κνλαζηηθὴ
ἀδειθφηεηα. Σῆο ἀλσηέξσ δηαηάμεσο ἐμαηξνῦληαλ ηὰ πξφζθαηξα θιεξνδνηήκαηα (lassi
ad tempore) γηὰ ηὰ ὁπνῖα ἔπξεπε λὰ ηεξεζεῖ ἡ ζέιεζε ηνῦ δηαζέηε33.
ληαηηθνπνίεζε ηῆο πξνζπάζεηαο ἐθαξκνγῆο ηῶλ δηαηάμεσλ ηνῦ δηαηάγκαηνο ηνῦ
1605 ζηὰ ἰφληα λεζηὰ δηαπηζηψλεηαη πεξὶ ηὰ κέζα ηνῦ 18νπ αἰψλα γηὰ ηὴλ πεξηνπζία ηφζν
ηῶλ ὀξζφδνμσλ ὅζν θαὶ ηῶλ ιαηηληθῶλ θαζηδξπκάησλ θαὶ ἀδειθνηήησλ34. Ἡ πξνζπάζεηα
αὐηή, ἐλαξκνληδφκελε κὲ ηὴλ ἀλάινγή ηεο ζηὴλ ἴδηα ηὴ κεηξφπνιε θαὶ ηὴλ ἰηαιηθὴ
ἐλδνρψξα (Terraferma) θαηέιεμε ζηὴλ ἔθδνζε ηνῦ δηαηάγκαηνο ηῆο 10εο επηεκβξίνπ
1767, κὲ ηὸ ὁπνῖν ἀπαγνξεχηεθε αὐζηεξὰ ἡ δσξεὰ ἀθηλήησλ πεξηνπζηαθῶλ ζηνηρείσλ
ιατθῶλ ζὲ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα θαὶ ἱδξχκαηα ἢ ἡ δηαρείξηζή ηνπο ἀπὸ αὐηά35. Ἡ
ἔληνλε ἐλαζρφιεζε ηῆο Βελεηίαο κὲ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ πεξηνπζία θαηὰ ηὴλ πεξίνδν
αὐηὴ θαὶ ἡ πξνζπάζεηα ἐθαξκνγῆο ηνῦ παιαηνῦ δηαηάγκαηνο ηνῦ 1605 δὲλ εἶλαη ἄζρεηε
κὲ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ θξίζε πνὺ ἀληηκεησπίδεη ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὶο κεηαξξπζκηζηηθὲο ηάζεηο πνὺ
ἐθδειψλνληαη ζηὰ κέζα ηνῦ αἰψλα ζηὴ κεηξφπνιε, νἱ ὁπνῖεο ζηὸ ἐθθιεζηαζηηθὸ πεδίν
πῆξαλ ηὴ κνξθὴ ἑλὸο ἔληνλνπ ἀληηθιεξηθαιηζκνῦ θαὶ ὁδήγεζαλ ζηὸ θιείζηκν πνιιῶλ
κνλαζηεξηῶλ θαὶ ζηὴ δήκεπζε ηῶλ πεξηνπζηῶλ ηνπο36.
Γηὰ ηὸ ζέκα, βαζηθὴ πεγὴ ἀπνηεινῦλ νἱ θάθεινη ηῆο ἀξρεηαθῆο ζεηξᾶο Dieci Savi
sopra le Decime in Rialto ηνῦ Κξαηηθνῦ Ἀξρείνπ ηῆο Βελεηίαο, ὅπνπ ἀπνηππψλεηαη ἡ
πξνζπάζεηα ηῆο Βελεηίαο λὰ ἐθαξκφζεη ζηὶο θηήζεηο ηὸλ λφκν ηνῦ 1605 θαὶ ηὰ
ἀπνηειέζκαηά ηεο. μαηξεηηθῆο ζεκαζίαο θξίλνληαη νἱ ἀλαθνξὲο ηῶλ θαηὰ ηφπνπο
βελεηηθῶλ ἀξρῶλ, ζηὶο ὁπνῖεο θαηαγξάθνληαη ηφζν νἱ ἐλέξγεηέο ηνπο γηὰ ηὴλ ἐθαξκνγὴ
ηῶλ ζρεηηθῶλ κὲ ηὴλ πεξηνπζία θεληξηθῶλ ἀπνθάζεσλ, ὅζν θαὶ ἡ ἀληίδξαζε ηνῦ
πιεζπζκνῦ θαζὼο θαὶ νἱ αἰηίεο πνὺ ηὴλ πξνθαινῦζαλ. Σέινο, εἰδηθὰ γηὰ ηὴλ Κέξθπξα,
ἰδηαηηέξσο ζεκαληηθὰ εἶλαη ηὰ ἔγγξαθα ηὰ ὁπνῖα ἀπφθεηληαη ζηὴλ ἀξρεηαθὴ ζεηξὰ
33

G. Pojago, Leggi, η. 2, ζ. 364. Πξβι. Νη. Κνλφκνο, Ζάθπλζνο. Πεληαθόζηα ρξόληα (1478-1978). Τόκνο
ηέηαξηνο Ἐθθιεζηαζηηθά, Ἀζήλα 1987, ζ. 64-66· Ἠι. Σζηηζέιεο, Κεθαιιεληαθὰ Σύκκηθηα, η. 2, Ἀζήλαη 1960,
ζ. 237 ὁ ὁπνῖνο ἐπεθηείλεη ηὴλ ἰζρχ ηνπ θαὶ ζηὴλ Κεθαινληά.
34
Βι. ἐλδεηθηηθὰ ηὴλ πεξίπησζε ηῆο Κέξθπξαο, π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 205-206.
35
Parte presa nel serenissimo Maggior Consiglio in materia de’beni ad pias causas. MDCCLXVII. Per li
figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali. Ἀλαδεκνζίεπζε ἀπὸ G. Pojago, Leggi, η. 2, ζ. 458-461.
Πξβι. Γ. Μαλίλ, Πεξὶ ηῆο ἀζηηθῆο, ἐκπνξηθῆο θαὶ πνηληθῆο ηῶλ ἑλεηῶλ λνκνζεζίαο, κηθξ. Μηραὴι ηεθ.
Ἱδξσκέλνπ, Κέξθπξα 1889, ζ. 44-45. Σὸ δηάηαγκα θπθινθφξεζε κεηαμὺ ηῶλ ὀξζνδφμσλ θαὶ ζὲ ρεηξφγξαθε
κνξθή, βι. π. Καξχδεο, “Τὰ ραξηηὰ ηῆο ἐθθιεζίαο”: Ἀξρεῖα θεξθπξατθῶλ ζπλαδειθηθῶλ λαῶλ, Ἀζήλα 2016,
ζ. 168.
36
G. Gullino, «Il giurisdizionalismo dello Stato Veneziano: Gli antichi problemi e la nuova cultura», La
Chiesa di Venezia nel Settecento, a cura di Br. Bertoli, Venezia 1993, ζ. 23-38· P. Preto, «Le riforme» ζηὸλ
ηφκν Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, VIII L’ ultima fase della Serenissima, a
cura di P. del Negro e P. Preto, Roma 1998, ζ. 83-142· G. Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell’aristocrazia
senatoria a Venezia, Udine 1980· F. Venturi, Settecento riformatore, II, La chiesa e la Repubblica dentro i
loro limiti 1758-1774, Torino 1976, ζ. 101-163· G. Zalin, «Ricerche sulla privatizzazione della proprietà
ecclesiastica nel Veneto. Dai provvedimenti Tron alle vendite laiche», ζηὸ AAVV, Studi in memoria di Luigi
Dal Pane, Bologna 1982, ζ. 537-555.
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Ἐλεηνθξαηία ηνῦ θεξθπξατθνῦ Ἀξρείνπ, ηὰ ὁπνῖα ἀπνθαιχπηνπλ ηὸλ ηξφπν κὲ ηὸλ ὁπνῖν
δηαρεηξίζηεθε ηὸ πκβνχιην ηῆο Κνηλφηεηαο ηὴλ θαηάζηαζε πνὺ ζηαδηαθὰ
δηακνξθσλφηαλ.
δ. Πξῶηεο δηαπηζηώζεηο
Καὶ ζηὰ ηξία ζεκεῖα πνὺ ζίμακε παξαπάλσ, ηὸ ἐξψηεκα πνὺ γελλᾶηαη ἀλαθέξεηαη
ζηὸλ ζηφρν ηῆο ὅιεο πξνζπάζεηαο ηῆο Βελεηίαο. Ἀπὸ ηὰ δηαηάγκαηα πνὺ πξνεγήζεθαλ ἢ
ζπλφδεπζαλ ηὶο ζρεηηθὲο δξάζεηο πξνθχπηεη ἡ θαθὴ νἰθνλνκηθὴ δηαρείξηζε ηῶλ
πεξηνπζηῶλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ θαὶ ἡ ζπρλὴ ἐθκεηάιιεπζε θαὶ θάξπσζε ηῆο πεξηνπζίαο
ηνπο ἀπὸ ιατθνὺο ἢ ἡ ρξήζε ηεο γηὰ ζθνπνὺο μέλνπο πξὸο ηὰ ἱεξὰ θαζηδξχκαηα. Ἡ
θαηάζηαζε αὐηὴ πεξηγξάθεηαη κὲ κειαλὰ ρξψκαηα ζηὰ εἰζαγσγηθὰ θείκελα ηῶλ
δηαηαγκάησλ θαὶ ἀπνηειεῖ θαηὰ ηνὺο ζπληάθηεο ηνπο ηὸλ ιφγν ηῆο παξέκβαζήο ηνπο. Μὲ
ηὸ ζθεπηηθὸ ινηπὸλ αὐηφ, ἡ πνιηηεηαθὴ παξέκβαζε ἀπνζθνπνῦζε ζηὴ βειηίσζε ηῆο
δηαρείξηζεο θαὶ ζηὴλ πξὸο ηὸ ζπκθέξνλ ηῶλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ ἀμηνπνίεζε ηῆο πεξηνπζίαο.
Σὸ νἰθνλνκηθὸ ὄθεινο ηῆο Πνιηηείαο, κὲ ηὴλ αὔμεζε γηὰ παξάδεηγκα ηῶλ δεκφζησλ
ἐζφδσλ κέζῳ ηῆο θνξνινγίαο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο θαὶ ηῶλ ἐζφδσλ ἀπὸ ηὴλ
ἐθκεηάιιεπζή ηεο δὲλ ἀληρλεχεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηὸ ζθεπηηθὸ ηῶλ ζρεηηθῶλ
δηαηαγκάησλ, ρσξὶο θπζηθὰ λὰ κπνξεῖ λὰ ἀπνθιεηζηεῖ. Ἡ ἐπηκνλὴ ὅκσο ηῶλ ζπληαθηῶλ
ηῶλ δηαηαγκάησλ πξὸο ηὴλ θαηεχζπλζε ηῆο πξέπνπζαο πξὸο ηὸλ Θεὸ ιαηξείαο, ὡο
ἀπνθιεηζηηθνῦ ιφγνπ θαὶ ζηφρνπ ηῶλ παξεκβάζεψλ ηνπο, κᾶο ὑπνρξεψλεη λὰ ηνλίζνπκε
ηὸλ παξάγνληα αὐηφ. Ἡ Βελεηία, ἂο κὴλ μερλᾶκε, ζηήξηδε ηὴ δχλακή ηεο ζηὴ ζάιαζζα,
θαὶ παξφηη δήισλε ὅηη πξῶηα ηὴλ ἐλδηέθεξε ἡ βελεηηθὴ θαὶ κεηὰ ἡ ρξηζηηαληθὴ
ηαπηφηεηα, ζεσξνῦζε ὡο ζεκέιην ηῆο θπξηαξρίαο ηεο ηὴ ζξεζθεία, ηὴλ εὐζέβεηα θαὶ ηὴλ
ἀιεζηλὴ πξὸο ηὸλ ζεὸ ιαηξεία37.
θεῖ πνὺ μεθάζαξα ἡ παξέκβαζε ηῆο Βελεηίαο ἀπέβιεπε ζηὴλ ἄληιεζε ἐζφδσλ ἦηαλ
ζηὴλ πεξίπησζε ηνῦ πεξηνξηζκνῦ θαὶ ηῆο πψιεζεο ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο. ηὴ
κεηξφπνιε θαὶ ηὶο ἠπεηξσηηθὲο βελεηηθὲο πεξηνρὲο (Σerraferma), ἐπξφθεηην νὐζηαζηηθὰ
γηὰ ἕλαλ καθξφρξνλν θαὶ δχζθνιν ἀγψλα ἐλάληηα ζηὴ ιεγφκελε manomorta
ecclesiastica38, ζὲ κηὰ δειαδὴ ἐθθιεζηαζηηθὴ πεξηνπζία ἡ ὁπνία νὐδέπνηε
κεηαβηβαδφηαλ, παξέκελε ἐλ πνιινῖο ἀλεθκεηάιιεπηε ιφγῳ ηνῦ κεγέζνπο ηεο ἢ ιφγῳ
ἀδπλακίαο ηῶλ δηαρεηξηζηῶλ ηεο, δὲλ ἀπέθεξε ἔζνδα ζηὰ δεκφζηα ηακεῖα θαὶ ζπλάκα ηὰ
ἐηήζηα ἔζνδα ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ ὑπεξέβαηλαλ θαηὰ πνιὺ ηὰ ἀληίζηνηρα
θξαηηθὰ39. Μὲ ηὶο ἀπαγνξεχζεηο δσξεῶλ ζὲ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα θαὶ ἱδξπκάηα θαὶ ηὶο
πσιήζεηο ἐπηδηψρζεθε ἡ δηαηήξεζε ηῶλ ἀθηλήησλ θηεκάησλ ζηνὺο ιατθνχο θαὶ ἡ αὔμεζε
ηῆο δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηαο ζηὴλ ἀγνξά, κέζῳ ηῆο ρξεκαηνπηζησηηθῆο δξαζηεξηφηεηαο
ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ40.
37
D. Wootton, Paolo Sarpi: Between Renaissance and Enlightenment, Cambridge 1983, ζ. 119, ὅπνπ
παξαηίζεηαη ἀπφζπαζκα θεηκέλνπ ηνῦ Paolo Sarpi.
38
Γηὰ ηὸλ ὅξν βι. Antonio Filippo Adami, Raccolta di leggi e statuti sui possessi ed acquisti delle manimorte, in Venezia MDCCLXVII(=1767)· Al. Bucci, La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa,
Cerro al Volturno 2012, ζ. 69.
39
M. Dotti, Relazioni, ζ. 106.
40
M. Dotti, Relazioni, ζ. 108-109.
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ὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο βελεηηθῆο πνιηηηθῆο ζηὸλ ἑιιεληθὸ ρῶξν θαὶ ηὴλ
ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ ζὰ ἔιεγα ὅηη αὐηὰ ἦηαλ κᾶιινλ πεληρξά. ηὴλ
θαηαγξαθὴ ηῶλ ὀξζφδνμσλ θαζηδξπκάησλ κὲ ηὰ εἰζνδήκαηά ηνπο νἱ ζρεηηθὲο ἐληνιὲο ηῆο
κεηξφπνιεο ἐθαξκφζηεθαλ ἀπὸ ηὶο θαηὰ ηφπνπο ἀξρὲο ζὲ ὅιεο ηὶο πεξηπηψζεηο, ηὰ
ἀπνηειέζκαηα ὅκσο δὲλ ἀπερνῦλ ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα, εἴηε ιφγῳ ηῆο ἄξλεζεο ἢ
ἀδηαθνξίαο ηῶλ θηεηφξσλ θαὶ ἱεξνπξγῶλ λὰ ἀληαπνθξηζνῦλ ζηὶο ζρεηηθὲο πξνθεξχμεηο
εἴηε ιφγῳ ηῆο ηάζεο ἀπφθξπςεο ηῶλ πξαγκαηηθῶλ κεγεζῶλ ζηὸλ ηνκέα ηῶλ
εἰζνδεκάησλ41. ξσηεκαηηθὰ ἐπίζεο δηαηππψλνληαη ὡο πξὸο ηὴλ πξαθηηθὴ ρξεζηκφηεηα
ηῶλ θαηαιφγσλ πνὺ ζπληάρζεθαλ, ἀθνῦ ἀπὸ ηὴλ ἀξρεηαθὴ ἔξεπλα δὲλ ἔρνπλ ἕσο ηψξα
πξνθχςεη ηεθκήξηα ἀμηνπνίεζήο ηνπο.
ηὸλ ηνκέα ηῆο κείσζεο ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο κέζῳ ηῶλ πσιήζεσλ, ηὰ πξάγκαηα
ζηὸλ ἰφλην ρῶξν δὲλ ἀθνινχζεζαλ ηὴλ πνξεία ἐθείλσλ ηῆο κεηξφπνιεο θαὶ ηῶλ ρεξζαίσλ
θηήζεψλ ηεο, δηφηη ἡ πξνζπάζεηα ἐπέθηαζεο ηῶλ κέηξσλ πξνζέθξνπζε ζὲ ἀλππέξβιεηα
ἐλ πνιινῖο ἐκπφδηα. ηὶο πεγὲο θαηαγξάθνληαη ηὰ ἔγγξαθα ηῶλ ἐκπιεθνκέλσλ
ὑπεξεζηῶλ θαζὼο θαὶ νἱ δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο ιηγνζηῶλ ἀθηλήησλ, ρσξὶο ὅκσο
νὐζηαζηηθὰ ἀπνηειέζκαηα. ὲ αὐηὸ ζπλέηεηλαλ δχν θπξίσο ιφγνη, πέξα ἀπὸ ηὶο πάζεο
θχζεσο ἀληηδξάζεηο ηῆο ηνπηθῆο θνηλσλίαο.  πξψηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη κὲ ηὴ κηθξὴ
ζρεηηθὰ θαὶ ἐμαηξεηηθὰ θαηαθεξκαηηζκέλε πεξηνπζία ηῶλ πεξηζζφηεξσλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ,
ἀπνηέιεζκα ηνῦ ηξφπνπ ζπζζψξεπζήο ηεο, κέζῳ θπξίσο δσξεῶλ θαὶ θιεξνδνηήζεσλ, ἡ
ὁπνία δὲλ ἦηαλ θαζφινπ ἑιθπζηηθὴ ζηνὺο ἐλδηαθεξφκελνπο ἀγνξαζηέο42.  δεχηεξνο
ἀθνξᾶ ηὴ δηαθνξεηηθὴ ἀληίιεςε πεξὶ ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο ηνῦ ὀξζφδνμνπ ρψξνπ
ἡ ὁπνία ἀπνηππψλεηαη ζηὶο ἀλαθνξὲο ηῶλ θαηὰ ηφπνπο Βελεηῶλ δηνηθεηῶλ θαὶ
ἐθθξάδεηαη κὲ ηὴ ζέζε ὅηη ἐθεῖλν πνὺ εἶρε ἀθηεξσζεῖ ζηὸλ Θεὸ ἦηαλ ἱεξὸ θαὶ ἑπνκέλσο
ἀλαπαιινηξίσην, ἄξα ἡ πψιεζε ἢ ἡ κὲ ὁπνηνλδήπνηε ηξφπν ἀπνμέλσζή ηνπ ἦηαλ
ἀδχλαηε, ἐθηὸο θαὶ ἂλ ζπλέηξεραλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νἱ ὁπνῖεο πάλησο δὲλ
κπνξνῦζαλ λὰ ἄξνπλ ηὴλ ἀληίιεςε ὅηη ὁ ἀγνξαζηὴο ὄθεηιε εἰο ηὸ δηελεθὲο ζηὸ
ἐθθιεζηαζηηθὸ ἵδξπκα πνὺ θαηεῖρε πξνεγνπκέλσο ηὸ ἀπνθηεζὲλ ἀθίλεην43.
ὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ, ηέινο, ηὸλ ἐμνξζνινγηζκὸ ηῆο νἰθνλνκηθῆο δηαρείξηζεο, ηὰ
ἀπνηειέζκαηα ἀπνδεηθλχνληαη θαιχηεξα, ἰδηαίηεξα ζηὴλ Κέξθπξα, ζηὴλ ὁπνία
ἀλνίρζεθαλ βηβιία γηὰ ηὸ ζχλνιν ηῶλ λαῶλ θαὶ ιεηηνχξγεζε ηὸ ἀμίσκα ηνῦ ἐιεγθηῆ ἢ
Scrivan Grande ζρεδὸλ ἀπξφζθνπηα. ηὸ ζχλνιν ὅκσο ηῶλ λεζηῶλ, ἡ πξνζπάζεηα ηῆο
Βελεηίαο λὰ βάιεη ηάμε ἀληηκεηψπηζε εἴηε ηὴλ ἔληνλε ἀληίδξαζε ηνῦ ὀξζφδνμνπ
41

ηὴλ ἀπνγξαθὴ ηνῦ 1635-1637 εἶλαη γλσζηὸ ὅηη ηφζν ζηὴλ Κξήηε ὅζν θαὶ ζηὴλ Κέξθπξα δὲλ ἔρεη
ἀπνγξαθεῖ ζεκαληηθὸο ἀξηζκὸο λαῶλ (βι. ἀληίζηνηρα, Γ. Σζνπγθαξάθεο – . Ἀγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε,
Ἀπνγξαθή, ζ. 137-138. π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 56-57). Σὸ ἴδην ζὰ πξέπεη λὰ ἰζρχεη θαὶ ζηὴλ
πεξίπησζε ηῆο Εαθχλζνπ, ἡ ἀπνγξαθὴ ηῆο ὁπνίαο πεξηιακβάλεη 216 ζπλνιηθὰ λανὺο θαὶ κνλέο, παξφηη ἡ
ἐθδφηξηα ηῆο ἀπνγξαθῆο, ζηεξηδφκελε ζηὴλ πνηληθὴ ξήηξα ηῆο πξνθήξπμεο θαίλεηαη λὰ δέρεηαη «ὅηη ἡ
θαηαζηίρσζε πεξηέρεη ὅια ηὰ θαηὰ ηὸ ἔηνο ηῆο θαηαγξαθῆο θαὶ θαηαζηίρσζεο ἱεξὰ θαζηδξύκαηα» (Μ. Κνιπβᾶ,
Cattastico, ζ. 178). Ἀκθηβνιίεο ἐπίζεο δηαηππψλνληαη γηὰ ηὴλ ἀθξίβεηα ηῶλ δεινπκέλσλ εἰζνδεκάησλ ηὸ
1788-1789· βι. Μ. Παλαγησηνπνχινπ, Καηάινγνο, ζ. 102, 108 θαὶ Χξ. Μαιηέδνπ, Μλῆκεο, ζ. 14.
42
Βι. ὑπφκλεκα ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ Zorzi Grimani ηῆο 7εο Ἰνπιίνπ 1740 A.S.V., Dieci Savi sopra le
Decime in Rialto, θάθ. 1588, δέζκε ρ.ἀ. Ἀξρεῖα Ννκνῦ Κέξθπξαο, λεηνθξαηία, θάθ. 44, δέζκε 11, θ. 34r.
43
A.S.V. Senato Dispacci, θάθ. 998, Dispaccio ἀξ. 76 ηῆο 31εο θησβξίνπ 1754 θαὶ Dispaccio ἀξ. 75,
ζπλεκκέλν ἀξ. 3, ἀληίγξαθν ἐπηζηνιῆο ηνῦ πξνβιεπηῆ Εαθχλζνπ Bertuci Valier ηῆο 21εο Ἰνπιίνπ 1754 πξὸο
ηὸλ γεληθὸ πξνβιεπηὴ Agostino Sagredo.
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ζηνηρείνπ εἴηε ηὴλ ἀδηαθνξία ηνπ ὡο πξὸο ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ, εἴηε
ηέινο, ηὴλ πξαθηηθὴ ἀδπλακία ηνπ λὰ πξνζαξκνζηεῖ ζηὶο ἀπαηηήζεηο, ιφγῳ ηνῦ
ἀλαιθαβεηηζκνῦ θπξίσο ζηὸλ ρῶξν ηῆο ὑπαίζξνπ.
***
πλνςίδνληαο, ηὸ δήηεκα ηῆο πεξηνπζίαο ηῶλ ὀξζφδνμσλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ
θαζηδξπκάησλ ηνῦ ἰφληνπ ρψξνπ θαηὰ ηὴλ πεξίνδν ηῆο βελεηηθῆο θπξηαξρίαο,
ἐπηκεξηδφκελν, πεξηιακβάλεη ηὴλ θαηαγξαθή, ηὴ δηαρείξηζε, ηὴλ ἀμηνπνίεζε, ηὸλ ἔιεγρν
ηῆο ζπγθέληξσζεο κεγάιεο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ ἱδξχκαηα θαὶ ηὸλ
πεξηνξηζκφ ηεο κέζῳ ηῶλ ξεπζηνπνηήζεσλ. ηὴλ ἐξγαζία αὐηὴ ζθηαγξαθήζεθαλ νἱ
θχξηεο γξακκὲο ηῆο βελεηηθῆο πνιηηηθῆο ζηὸ δήηεκα ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο ηῶλ
θηήζεσλ κὲ βάζε ηὰ θαηὰ θαηξνὺο ἐθδνζέληα δηαηάγκαηα, πεξηγξάθεθαλ κὲ ζπληνκία νἱ
ἀξρεηαθὲο πεγέο, νἱ ὁπνῖεο πξνέθπςαλ ἀπὸ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ δηαηαγκάησλ θαὶ ζψδνληαη
ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο θαὶ ζηὰ Ἀξρεῖα ηῶλ λεζηῶλ ηνῦ Ἰνλίνπ, θαὶ
ἐπηρεηξήζεθε ἡ πξνθαηαξθηηθὴ ἔληαμε ηῶλ ζρεηηθῶλ κὲ ηὴλ πεξηνπζία ζεκάησλ ζηὸ
γεληθφηεξν πιαίζην ηῆο βελεηηθῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πνιηηηθῆο, ὅπσο αὐηὴ ἐθαξκφζηεθε
ζηὴ κεηξφπνιε, ζηὴ βελεηηθὴ ἐλδνρψξα θαὶ ζηὶο θηήζεηο ἀπὸ ηὸλ 17ν αἰψλα θαὶ ἑμῆο,
θαζὼο θαὶ κηὰ πξψηε ἀπνηίκεζε ηνῦ βαζκνῦ ὑινπνίεζεο ηῶλ ζρεηηθῶλ ἀπνθάζεσλ ζηὸλ
ἰφλην ρῶξν. ηὴλ παξνχζα ἐξγαζία, ἡ ἀλάγθε γηὰ ζπληνκία θαὶ πεξηεθηηθφηεηα ζηὴλ
πεξηγξαθὴ ηνῦ ζέκαηνο, ἐπέβαιε ηὸλ πεξηνξηζκὸ ηῶλ βηβιηνγξαθηθῶλ ἀλαθνξῶλ ζηὶο
ἀπνιχησο ἀλαγθαῖεο, θαζὼο θαὶ ηὴλ ἀθξνζηγῆ ζπγθξηηηθὴ ζεψξεζε ηῆο ἑιιεληθῆο θαὶ
ηῆο βελεηηθῆο-ἰηαιηθῆο πξαγκαηηθφηεηαο ζηὸ δήηεκα ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο,
ζέκα πνὺ ἐμεηάδεηαη δηεμνδηθὰ ζὲ κειινληηθὴ κειέηε.
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Spyros Chr. Karydis
The Property of the Orthodox Church Institutions in the Ionian under
Venetian Rule: A Report on Work in Progress
Summary

This paper forms a brief introduction to a deeper study of the property of Orthodox
churches, monasteries and religious confraternities in the Ionian Islands. It sketches the
main features of Venetian policy from the 17th century onwards towards church property,
as revealed by the legislative material generated by Venice and her local representatives.
The paper puts the subject in the general context of Venetian ecclesiastical policy as
applied to Venice and her possessions mainly from the mid 18th century. This was a
period of financial crisis and deep reform, whose aim was to reduce the power of
ecclesiastical institutions and confiscate church property. The paper gives a picture of the
archival sources, which relate to the enforcement of various decrees. They are kept today
in the Venetian State Archive and in the Ionian Island Archives.

Marco Miotto
Από το Ουάντι ασ-Σαυπά στο Μεσολόγγι.
Η εξέλιξη του στπατού του Μουχάμμαντ Άλι από τα οθωμανικά ππότυπα
στον εκσυγχπονισμένο τακτικό στπατό (1812-1826)

Ο Μνπράκκαλη Άιη ν Καβαιηώηεο (Kavalalı) έθηαζε ζηελ Αίγππην ην 1801 σο
επηθεθαιήο κίαο κνλάδαο Αιβαλώλ ζηξαηησηώλ. Ήηαλ ηόηε 32 ρξνλώλ, δελ ήηαλ
επαγγεικαηίαο ζηξαηησηηθόο, αιιά είρε απνθηήζεη θάπνηα πνιεκηθή πείξα ζηηο
επηρεηξήζεηο θαηά ησλ ιεζηώλ θαη ησλ ιαζξέκπνξσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ1. Απνηεινύζε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνπηθνύ
πξνεζηνύ, ζηνλ νπνίν αλαζέηνληαλ απνζηνιέο αζηπλνκηθνύ θαη ζηξαηησηηθνύ
ραξαθηήξα, ράξε ζην θύξνο ηνπ πνπ απνιάκβαλε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ησλ
απνδεδεηγκέλσλ πξνζσπηθώλ αξεηώλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ, ρσξίο λα είλαη θξαηηθόο
αμησκαηνύρνο ή εθπξόζσπνο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Σέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα ν
Μνπράκκαλη Άιη ήηαλ πηα ν θπξίαξρνο ηεο Αηγύπηνπ. Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ άλνδό ηνπ
έπαημαλ νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ είρε ζηηο δηαηαγέο ηνπ, θπξίσο ηα ζώκαηα ησλ
Αιβαλώλ πνπ ηνπ ήηαλ απόιπηα πηζηά, παξά ην γεγνλόο όηη ν ίδηνο δελ ήηαλ Αιβαλόο 2.
Από πνιύ λσξίο ν Μνπράκκαλη Άιη θαηάιαβε πσο ν ζηξαηόο απνηεινύζε θαη ζα
απνηεινύζε θαη ζην κέιινλ, ην θύξην ζηήξηγκα θαη ην θύξην όξγαλν ηεο εμνπζίαο ηνπ
ζηελ Αίγππην, εμνπζία πνπ έπξεπε λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα εδξαησζεί.
Αληηιακβαλόκελνο πιήξσο ηε θύζε θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξαδνζηαθνύ γεσπνιηηηθνύ
ρώξνπ ηεο Αηγύπηνπ, ν Μνπράκκαλη Άιη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ν ζηξαηόο ηνπ δελ ζα
κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί κόλν σο παξάγσλ δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο ζην εζσηεξηθό ηεο
ρώξαο, αιιά ζα εκπιεθόηαλ αλαπόθεπθηα ζε επηρεηξήζεηο ζην εμσηεξηθό ηεο, έζησ θαη
1

F. Mengin, Histoire de l’Égypte sous le gouvernement de Mohammed Aly, I-II, Paris 1823, η. 1, ζ. 95-97·
L. al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, Cambridge 1984, ζ. 26, 29.
2
Η νηθνγέλεηα ηνπ Μνπράκκαλη Άιη θαηαγόηαλ από ηελ αλαηνιηθή Μηθξά Αζία, από ην κηθξό ρσξηό Ιιίηδ,
ζε κηα πεξηνρή όπνπ πιεηνςεθνύζε ην θνπξδηθό ζηνηρείν. Κάπνηα ζηηγκή ε νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζην
Umar Bekir. Από εθεί ν παππνύο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, ν Οζκάλ Αγάο, έθπγε κε ηνλ παηέξα ηνπ Ικπξαρίκ
Αγά θαη ηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα θαη κεηαθέξζεθαλ πξώηα ζην Ιθόλην (Konya) θαη από εθεί ζηελ Καβάια.
ηελ Καβάια ν παηέξαο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, πνπ νλνκαδόηαλ όπσο ν παππνύο ηνπ Ικπξαρίκ παληξεύηεθε
ηε Υαληξά, κία από ηηο θόξεο ηνπ δηνηθεηή ηεο πόιεο. Ο Μνπράκκαλη Άιη γελλήζεθε ζηελ Καβάια.
Αλαθέξνληαη δηάθνξεο ρξνλνινγίεο γηα ηε γέλλεζή ηνπ, αιιά ε πην πηζαλή είλαη ην 1770 (Έηνο Δγίξαο
1184). ηελ Καβάια ν Μνπράκκαλη Άιη παληξεύηεθε ηελ Δκηλέ, θόξε ζπνπδαίαο νηθνγέλεηαο ηεο πόιεο, κε
ηελ νπνία απέθηεζε ηξεηο πηνύο (Αρκέη Σνπζνύλ, Ιζκαήι Κακίι θαη Ικπξαρίκ) θαη δύν θόξεο (Σεβρηληέ θαη
Ναδιί). Όια ηα παηδηά γελλήζεθαλ ζην ρσξίν Ννπζξαηιί, θνληά ζηε Γξάκα (ζεκ. Νηθεθόξνο), απ’ όπνπ
θαηαγόηαλ ε Δκηλέ θαη όπνπ είρε εγθαηαζηαζεί κεηά ην γάκν ηνπ ν Μνπράκκαλη Άιη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
Γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Μνπράκκαλη Άιη βι. F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 1, ζ. 95·
L. Marsot, Muhammad Ali, ζ. 24-28· Kh. Fahmy, Mehmed Ali. From Ottoman Governor to Ruler of Egypt,
Oxford 2009, ζ. 4-8· M. Sabry, L’empire égyptien sous Mohamed-Ali et la question d’Orient (1811-1849),
Paris 1930, ζ. 24. Βι. επίζεο L. Marsot, Muhammad Ali, ζ. 32-33, γηα ηελ «νζσκαληθόηεηα» ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη.
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θάησ από ην καλδύα ηεο νζσκαληθήο λνκηκνθξνζύλεο θαη ηεο ηζιακηθήο αιιειεγγύεο 3.
Οη πξώηεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, ήηαλ εθείλεο
θαηά ησλ Βξεηαλώλ εηζβνιέσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα θαη θαηά ησλ ελαπνκεηλάλησλ
Μακεινύθσλ ζηελ Άλσ Αίγππην. Απηέο νη επηρεηξήζεηο ήηαλ ληθεθόξεο θαη αύμεζαλ ην
θύξνο θαη ηελ εμνπζία ηνπ λένπ θπξίαξρνπ ηεο Αηγύπηνπ 4. Ήηαλ έλαο ζηξαηόο
βαζηζκέλνο ζηα πξόηππα ησλ επαξρηαθώλ νζσκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ5: κνλάδεο
άηαθησλ πεδώλ θαη ηππέσλ, κε ιίγα ππξνβόια, πνηθίισλ εηδώλ, δηαθνξεηηθνύ βειελεθνύο
θαη δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπήο, κε νξγαλσκέλα ζε ππξνβνιαξρίεο. Γελ ππήξραλ κνλάδεο
κεραληθνύ. ρεδόλ αλύπαξθηεο νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, πξόρεηξε θαη ζπρλά
αλαπνηειεζκαηηθή ε επηκειεηεία. Αλύπαξθηεο νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο6. Παξά ηηο
δνκηθέο αδπλακίεο, νη έλνπιεο δπλάκεηο πνπ ν Μνπράκκαλη Άιη είρε ζηελ ππεξεζία ηνπ,
απνηεινύζαλ έλα αμηόκαρν ζύλνιν, πνπ επηδείθλπε ζπλήζσο πςειό καρεηηθό πλεύκα,
έθεξε εηο πέξαο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηηο απνζηνιέο νη νπνίεο ηνπ είραλ αλαηεζεί θαη
αληαπνθξηλόηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο αλάγθεο ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη. Απηέο νη δπλάκεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνλ Μνπράκκαλη Άιη ζηνπο

3

Γηα ηηο γεσπνιηηηθέο ζηαζεξέο ηεο Αηγύπηνπ, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο θαη ηεο Παιαηζηίλεο, βι.
D. Ayalon, «Egypt as a Dominant Factor in Syria and Palestine during the Islamic Period», Egypt and
Palestine-A Millennium of Association (868-1948), Jerusalem 1979, ζ. 17-47. Βι. επίζεο Kh. Fahmy, All the
Pasha’s Men. Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt, Cambridge 1997, [Cambridge Middle
East Studies 8], ζ. 45-55, γηα κηα πεξηζζόηεξν «νζσκαληθή» πξνζέγγηζε. ύληνκε αλαθνξά ζηα γεσπνιηηηθά
δεδνκέλα ηεο Αηγύπηνπ βξίζθεηαη επίζεο ελ P. J. Vatikiotis, The History of Egypt, Londra 19802, ζ. 49.
4
Οη θαιύηεξεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο ησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαηά ησλ Βξεηαλώλ
βξίζθνληαη ελ F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 1, ζ. 270-304· Δ. Gouin, L’Égypte au XIXe siècle. Histoire
militaire et politique, anecdotique et pittoresque de Méhémet Ali, Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha, Parigi
1847, ζ. 186-195· M. Weygand (général), Histoire militaire de Mohamed Aly et de ses fils, I-II, Paris 1936, η.
1, ζ. 53-58, θαη ελ ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali [Η εποτή ηοσ Μοστάκκαλη Άιη], Qahira (Κάηξν) 19895,
ζ. 53-77, όπνπ παξαηίζεληαη απηνιεμεί ηα ζρεηηθά ρσξία από ην ρξνληθό ηνπ αηγππηίνπ ηζηνξηθνύ, θαη
ζύγρξνλνπ κε ηα γεγνλόηα, αι-Σδακπάξηη ('Aǧâ'ib al-āṯār fī'l-tarāǧim wa 'l-akhbār). Βι. επίζεο: M. Sabry,
L’empire égyptien, ζ. 27-29· V. B. Lutsky, Storia moderna dei paesi arabi, επηκ. M. Massara, Milano 1975
(ηηαιηθή έθδνζε ηνπ ξσζηθνύ πξσηνηύπνπ Novaja istorija arabskikh stran, Moskva 1969), ζ. 56-62· The
Cambridge History of Turkey, η. 3, The Later Ottoman Empire (1603-1839), επηκ. Suraiya Faroqhi,
Cambridge 2006, [ζην εμήο: C.H.E.], ζ. 140-143 (ηνπ Kh. Fahmy). Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ηειεπηαίσλ
Μακεινύθσλ βι. E. Gouin, L’Égypte, ζ. 196-220· M. Sabry, L’empire égyptien, ζ. 30-31· C.H.E., ζ. 146-147
(Kh. Fahmy).
5
Ωο «επαξρηαθά νζσκαληθά ζηξαηεύκαηα» ελλννύκε ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ ππεξεηνύζαλ ζηηο
άκεζεο δηαηαγέο ησλ θπβεξλεηώλ (βειήδσλ) δηάθνξσλ επαξρηώλ ηνπ Οζσκαληθνύ Κξάηνπο νη νπνίνη, αλ θαη
ζεσξεηηθά ππαγόκελνη ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, ζπκπεξηθέξνληαλ θαη ιεηηνπξγνύζαλ σο αλεμάξηεηνη
ηνπηθνί εγεκόλεο. Μεηαμύ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ καο επηηξέπνπλ λα ηνπο ραξαθηεξίδνπκε έηζη, είλαη ε
θνηλή ηνπο πξαθηηθή λα ζηξαηνινγνύλ θαη λα νξγαλώλνπλ δηθέο ηνπο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ζεσξεηηθά κελ
γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ επαξρηώλ πνπ «δηνηθνύζαλ», ζηε δε πξαγκαηηθόηεηα σο εξγαιείν ηεο απηόλνκεο
πνιηηηθήο ηνπο. Η εμέιημε απηή παξαηεξείηαη ήδε από ηνλ 17ν αηώλα θαη είρε ηδηαίηεξα έληνλν ραξαθηήξα
ζηηο αξαβόθσλεο πεξηνρέο, αιιά θαη ζηελ Αιβαλία, όπσο καξηπξεί ε πεξίπησζε ηνπ Αιί Παζά Σεπειελιή.
Βι. γη’ απηά: V. Lutsky, Storia moderna, ζ. 32-44· C.H.E., ζ. 157-185 (ηνπ F. Adanır, γηα ηα Βαιθάληα θαη ηε
Μηθξά Αζία) θαη ζ. 186-206 (ηνπ Bruce Masters, γηα ηηο αξαβόθσλεο επαξρίεο)· J. Hathaway, The Arab
Lands under Ottoman Rule, 1516-1800, Harlow 2008, ζ. 62-78.
6
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 172-173, 187, 189· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 41, 169 θ.εμ.
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πνιέκνπο θαηά ησλ Οπαρρακπηηώλ ζηελ Αξαβηθή Υεξζόλεζν θαη ζηηο εθζηξαηείεο ζην
νπδάλ.
Οη πόιεκνη ηεο Αξαβίαο μεθίλεζαλ ην 1811 κε ηελ πξώηε απνζηνιή δπλάκεσλ από
ηελ Αίγππην. ηόρνο ηνπο ήηαλ ε εθδίσμε ησλ Οπαρρακπηηώλ από ηηο ηεξέο πόιεηο ηεο
Μέθθαο θαη ηεο Μεδίλαο, θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Υεηδάδε
θαη, εθόζνλ απηή ζα ήηαλ εθηθηή, ε θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ησλ Οπαρρακπηηώλ7. Οη
δπλάκεηο πνπ ζηάιζεθαλ ζηελ Αξαβία είραλ σο επηθεθαιήο ηνλ πξσηόηνθν γην ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη, ηνλ Σνπζνύλ. Σν πεδηθό απαξηηδόηαλ από Αιβαλνύο θαη Σνύξθνπο
ζηξαηηώηεο πνπ είραλ αθνινπζήζεη ηνλ Μνπράκκαλη Άιη ζηελ Αίγππην, ζηνπο νπνίνπο
πξνζηέζεθαλ αξγόηεξα άλδξεο πνπ νη πξάθηνξεο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζηξαηνινγνύζαλ
ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Οζσκαληθνύ Κξάηνπο, θπξίσο ζηα Βαιθάληα θαη ηε Μηθξά
Αζία, όινη ηνπο ζε εζεινληηθή βάζε. Τπήξραλ επίζεο θαη Άξαβεο από ηηο δπηηθέο
πεξηνρέο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο, νη ιεγόκελνη Μαγρέκπη, από ην αξαβηθό όλνκα ηεο
δπηηθήο βόξεηαο Αθξηθήο, θαη Βεδνπίλνη από ηηο αξαβηθέο θπιέο πνπ δνύζαλ ζηηο
εξεκηθέο θαη εκηεξεκηθέο πεξηνρέο ηεο Αηγύπηνπ· απηνί νη άλδξεο απάξηηδαλ ην ηππηθό
ηνπ Σνπζνύλ. Λίγνη ήηαλ νη «Αηγύπηηνη», κε ηελ έλλνηα ησλ αξαβόθσλσλ εδξαίσλ
θαηνίθσλ ηεο ρώξαο, θαη απηνί νη ιίγνη ήηαλ πξνζσπηθνί ππεξέηεο Σνύξθσλ
αμησκαηηθώλ θαη θαλέλαο από απηνύο δελ ήηαλ ζηξαηηώηεο8.
Σν εθζηξαηεπηηθό ζώκα ηνπ Σνπζνύλ θηλήζεθε από ην ιηκάλη ηνπ Γηάλκπνπ πξνο ηε
Μεδίλα κε 6.000 πεδνύο, 2.000 ηππείο θαη 20 ππξνβόια, θαη κε αληηθεηκεληθό ζθνπό ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Μεδίλαο από ηνπο Οπαρρακπίηεο9. Ο δξόκνο γηα ηε Μεδίλα πεξλνύζε
από ηα ζηελά ηνπ Οπάληη αζ-αθξά, όπνπ νη άλδξεο ηνπ Σνπζνύλ έπεζαλ ζε ελέδξα ησλ
Οπαρρακπηηώλ θαη ζρεδόλ εμνπδεηεξώζεθαλ (Ιαλνπάξηνο 1812)10. Η κάρε ηνπ Οπάληη
αζ-αθξά ππήξμε ε πξώηε ζεκαληηθή ζύγθξνπζε ησλ πνιέκσλ θαηά ησλ Οπαρρακπηηώλ
θαη αλέδεημε κεξηθέο από ηηο βαζηθόηεξεο αδπλακίεο ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη. Απηέο ήηαλ: 1) ειιηπήο αλαγλώξηζε ηνπ εδάθνπο11, 2) αληθαλόηεηα
7

J. L. Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys Collected during His Travels in the East, London
1831 [ζην εμήο: J. L. Burckhardt, Notes], ζ. 211 θ.εμ.· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 220-335· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr
Muhammad Ali, ζ. 118-121, 125-126· M. Sabry, L’empire égyptien, ζ. 38-40· M. Weygand, Histoire
militaire, η. 1, ζ. 71-72· V. Lutsky, Storia moderna, ζ. 94-95· L. Marsot, Muhammad Ali, ζ. 197-200· Kh.
Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 40, 45-47· C.H.E., ζ. 150-151 (Kh. Fahmy).
8
F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 1, ζ. 383· J. Planat, Histoire de la régéneration de l’Égypte, Paris
1830, ζ. 15· J. L. Burckhardt Notes, ζ. 282-283.
9
J. Planat, Régéneration, ζ. 14-15· J. L. Burckhardt Notes, ζ. 228-229· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 226· A. alRāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 125· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 73-75.
10
ην Οπάληη αζ-αθξά ν Σνπζνύλ έραζε 1.500 άλδξεο, κεηαμύ λεθξώλ, ηξαπκαηηώλ θαη αγλννπκέλσλ, 7
ππξνβόια, όιεο ηηο ζθελέο, ηηο απνζθεπέο θαη ηα πνιεκνθόδηα. Σν ράνο πνπ επηθξάηεζε ζηηο γξακκέο ηνπ
κεηέηξεςε ηελ ππνρώξεζε ζε παλσιεζξία, κε απνηέιεζκα λα επηζηξέςνπλ ζην Γηάλκπν κόλν 3.000 άλδξεο.
Γηα ηε κάρε ηνπ Οπάληη αζ-αθξά βι. F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 1, ζ. 382-384· J. L. Burckhardt,
Notes, ζ. 228-238· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 227-229· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 127-128· M.
Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 74-75.
11
Αλ θαη δηέζεηε πεξίπνπ 2.000 ηππείο, ν Σνπζνύλ δελ θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ζσζηή αλαγλώξηζε
ηνπ εδάθνπο, κε απνηέιεζκα λα πέζνπλ νη δπλάκεηο ηνπ ζε ελέδξα. ηελ απνηπρία ηνπ ζπλέβαιε θαη ε
παληειήο έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ νθεηιόηαλ ζηελ άξλεζε ηνπ άπεηξνπ θαη
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ηνπ πεδηθνύ λα εθηειεί πνιύπινθνπο ειηγκνύο12, 3) ειιηπήο ζπλεξγαζία ηππηθνύπεδηθνύ13, 4) ηάζεηο παληθνύ ησλ ζηξαηησηώλ ππό πίεζε14, 5) ειιηπήο ζπλνρή ησλ
ζηξαηεπκάησλ15, 6) απεηζαξρία θαη αλππαθνή ζην πεδίν κάρεο16.
Ο αηθληδηαζκόο από ηνλ ερζξό ζε δύζβαηα θαη θαθνηξάραια εδάθε ζα επαλαιεθζεί
κε ηηο ίδηεο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο θαη άιιεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ
θαηά ησλ Οπαρρακπηηώλ κε ζνβαξόηεξε πεξίπησζε ηε κάρε ηεο Κάαια Μπίζα (1814)17.
Πξνθαλείο είλαη επίζεο νη νκνηόηεηεο κε ηε κάρε ζηα Γεξβελάθηα. 18 Οη αξρηθέο
απνηπρίεο ηνπ Σνπζνύλ θαη άιισλ αμησκαηηθώλ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη μεπεξάζηεθαλ
κόλν κε ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ, πνπ κεηέβε ζηελ Αξαβία, θαη κε ηελ εμαγνξά
ηεο αθνζίσζεο πνιιώλ αξαβηθώλ θπιώλ ηεο Υεηδάδεο19. Ωζηόζν, κόλν κε ηελ
εθζηξαηεία ηνπ Ικπξαρίκ, ηνπ πξσηόηνθνπ γηνπ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, ζην εζσηεξηθό ηεο
Αξαβίαο (1816-1818) δόζεθε ην ηειηθό θαη θαζνξηζηηθό ρηύπεκα ζηνπο Οπαρρακπίηεο20.
αιαδόλα Σνπζνύλ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρεγώλ (ζεΐρεδσλ) ησλ ηνπηθώλ
θπιώλ κε ηηο παξαδνζηαθέο δσξεέο θαη ρνξεγίεο ρξεκάησλ. Σν ιάζνο απηό ζα δηνξζώζεη ν ίδηνο ν Σνπζνύλ
έλα ρξόλν κεηά, αθνινπζώληαο ηηο ζπκβνπιέο ηνπ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο κάιηζηα έζηεηιε γηα απηό ην ζθνπό
κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό. J. L. Burckhardt, Notes, ζ. 237· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 230-231· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr
Muhammad Ali, ζ. 128-129· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 75-76.
12
Απηό θάλεθε ηδίσο όηαλ νη άλδξεο ηνπ Σνπζνύλ επηρείξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηα ραξαθώκαηα όπνπ είραλ
ηακπνπξσζεί νη Οπαρρακπίηεο ζηηο πιαγηέο ησλ ζηελώλ, θαη αθόκε πεξηζζόηεξν, κεηά ηελ απώζεζή ηνπο
από ηνπο Οπαρρακπίηεο, όηαλ δελ κπόξεζαλ λα παξαηαρζνύλ γηα λα απνθξνύζνπλ ηελ άκεζε αληεπίζεζή ηνπ
ερζξνύ.
13
Σε ζηηγκή ηεο ππνρώξεζε κεηά ηελ απνηπρεκέλε επίζεζε θαηά ησλ γξακκώλ ησλ Οπαρρακπηηώλ, όηαλ
νη ππνρσξνύληεο ζηξαηηώηεο ηνπ Σνπζνύλ παξέζπξαλ ηηο κνλάδεο ηνπ ηππηθνύ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ είζνδν
ησλ ζηελώλ πξνθαιώληαο ηε δηάιπζή ηνπο, γεγνλόο πνπ δελ επέηξεςε ζηνλ Σνπζνύλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη
ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα αλαθόςεη ηηο αληεπηζέζεηο ησλ Οπαρρακπηηώλ.
14
Σε ζηηγκή ηεο αληεπίζεζε ησλ Οπαρρακπηηώλ, όηαλ νη άλδξεο ηνπ Σνπζνύλ δελ θξάηεζαλ ηηο γξακκέο
ηνπο.
15
Σε ζηηγκή ηεο ππνρώξεζε ηδίσο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεζεο ζηηο πιαγηέο ησλ ζηελώλ.
16
Όηαλ ε ππνρώξεζε άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη ζε άηαθηε θπγή ν Σνπζνύλ έθηαζε ζην ζεκείν λα
παξαθαιέζεη κε δάθξπα ζηα κάηηα ηνπο άλδξεο ηνπ λα επηζηξέςνπλ ζηε κάρε θαη λα κελ ηνλ εγθαηαιείςνπλ,
θσλάδνληάο ηνπο: «Καλέλαο από εζάο δελ ζα κείλεη καδί κνπ;» θαη «Καλέλαο από εζάο δελ ζα αθνινπζήζεη
ηνλ ζηξαηεγό ηνπο;», αιιά θαλέλαο δελ γύξηζε· κόλν κηα κηθξή νκάδα είθνζη ηππέσλ παξέκεηλε κε ηνλ
Σνπζνύλ, ν νπνίνο παξά ηελ γεληθή απνηπρία ηνπ θαηάθεξε ηνπιάρηζηνλ λα αλαθόςεη πξνζσξηλά ηελ νξκή
ησλ επηηηζέκελσλ. J. L. Burckhardt, Notes, ζ. 231· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 228.
17
J. L. Burckhardt, Notes, ζ. 299-303· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 240· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ.
84· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 135.
18
Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ αηθληδηαζκνύ θαη ηεο πξνζβνιήο ζε δύζβαηα ζηελά από ερζξηθέο δπλάκεηο
ηνπνζεηεκέλεο ζηηο πιαγηέο, θαζώο θαη ηελ αληίδξαζε ησλ ακπλόκελσλ (δηάζπαζε ησλ γξακκώλ, ζύγρπζε
θαη παληθόο).
19
F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 2, ζ. 1-78· J. L. Burckhardt, Notes, ζ. 251 θ.εμ. (ε αθήγεζε ηνπ
Burckhardt θηάλεη κέρξη ηνλ Αύγνπζην 1816, πξηλ ηελ ηειηθή εθζηξαηεία ηνπ Ικπξαρίκ)· E. Gouin, L’Égypte,
ζ. 233 θ.εμ.· M. Sabry, L’empire égyptien, ζ. 40-43· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 128-129, 132 θ.εμ.
20
Οη θαιύηεξεο θαη αλαιπηηθόηεξεο πεξηγξαθέο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Ικπξαρίκ ζην Ναηδλη είλαη εθείλεο
ηνπ απηόπηε κάξηπξα Βξεηαλνύ ινραγνύ G. Forster Sadlier, Diary of a Journey Across Arabia from El Khatif
in the Persian Gulf, to Yanbo in the Red Sea, During the Year 1819, Bombay 1866 [ζην εμήο: G. Sadlier,
Journey], γηα ηελ ηειηθή θάζε ηεο εθζηξαηείαο (ρξνληέο 1818 θαη 1819), ηνπ F. Mengin (Histoire de
l’Égypte, η. 2, ζ. 78-162) θαη ηνπ E. Gouin (L’Égypte, ζ. 269-335). Δθηεηακέλεο θαη αλαιπηηθέο είλαη επίζεο

Η εξέλιξη του στρατοφ του Μουχάμμαντ Άλι

Η ηειηθή επηηπρία ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζηνλ δύζθνιν θαη καθξνρξόλην πόιεκν
θαηά ησλ Οπαρρακπηηώλ δελ νθείιεηαη σζηόζν ζε θάπνηα αιιαγή ζηε δνκή θαη ηελ
νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνύ ηνπ. Σα ζηξαηεύκαηα πνπ ν ίδηνο θαη ν γηνο ηνπ ν Ικπξαρίκ
νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο λίθεο ελαληίνλ ελόο ζθιεξνηξάρεινπ αληίπαινπ, ζε έλα
ηδηαίηεξα αθηιόμελν θαη δύζθνιν πεξηβάιινλ, ήηαλ ίδηα κε εθείλα πνπ είραλ
θαηαηξνπσζεί ζην Οπάληη αζ-αθξά θαη ζε άιιεο κάρεο. Μόλν νη δηνηθεηέο είραλ
αιιάμεη. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθή ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ Αιβαλώλ ζηξαηησηώλ, νη
νπνίνη αλ θαη γεληθά ήηαλ γελλαίνη πνιεκηζηέο, απνδείρζεθαλ απείζαξρνη θαη
αλαμηόπηζηνη.
Από ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπκε γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο πνπ ν
Μνπράκκαλη Άιη ρξεζηκνπνίεζε ζηελ Αξαβία πξνθύπηεη ε ηδηαίηεξα κηθξή αλαινγία
κεηαμύ πεδηθνύ θαη ηππηθνύ θαη ε πνηθίιε εζλνηηθή ζύλζεζε. Όπσο είπακε, ην 1811 νη
δπλάκεηο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζηελ Αξαβία αλέξρνληαλ ζε 8.000 άλδξεο κε 20
ππξνβόια: από απηνύο 6.000 ήηαλ νη πεδνί θαη 2.000 νη ηππείο. Η κηθξή αλαινγία ησλ
δπλάκεσλ ηνπ πεδηθνύ κε εθείλεο ηνπ ηππηθνύ, κόιηο 3:1 θαλεξώλεη πσο ν ζηξαηόο ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη ήηαλ αθόκε δνκεκέλνο πάλσ ζηα απαξραησκέλα πξόηππα ησλ
νζσκαληθώλ επαξρηαθώλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο21.
Σελ άλνημε ηνπ 1814 νη δπλάκεηο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζηελ Αξαβία είραλ κεησζεί
ζηνπο 6.200 άλδξεο22. Σέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα, ηελ άλνημε ηνπ 1818, νη δπλάκεηο κε ηηο
νπνίεο ν Ικπξαρίκ Παζά πξαγκαηνπνίεζε ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζην Νεηδλη αξηζκνύζαλ
7.932 άλδξεο, εθ ησλ νπνίσλ 5.600 πεδνί, 1.950 ηππείο, 232 άλδξεο ηνπ κεραληθνύ θαη
150 ππξνβνιεηέο κε 13 ζηνηρεία ππξνβνιηθνύ23. Ωο πξνο ηελ εζλνηηθή ζύλζεζε απηώλ
ησλ δπλάκεσλ παξαζέηνπκε ηα εμήο ζηνηρεία24:

Αιβαλνί
Σνύξθνη
Μαγξίκπη
Βεδνπίλνη

1811
6.200 (75%)
2.000 (25%)
-

1814
2.400 (44%)
2.850 (53%)
150 (3%)

1818
1.725 (21,8%)
4.507 (56,8%)
1.700 (21,4%)
-

νη πεξηγξαθέο κεηαγελέζηεξσλ ηζηνξηθώλ: ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 142-151· M. Weygand,
Histoire militaire, η. 1, ζ. 94-115. Γηα πεξηζζόηεξν πεξηεθηηθέο αλαθνξέο βι. M. Sabry, L’empire égyptien,
ζ. 48-59· V. Lutsky, Storia moderna, ζ. 97-98.
21
Ωο ζηνηρείν ζύγθξηζεο αλαθέξνπκε όηη νη νζσκαληθέο δπλάκεηο πνπ πνιέκεζαλ καδί κε ηνπο Βξεηαλνύο
θαηά ησλ Γάιισλ ζηελ Αίγππην αλέξρνληαλ, ην Μάξηην ηνπ 1801, ζε 17.000 πεδνύο θαη 10.300 ηππείο
(αλαινγία 1,65:1). Από απηνύο, 6.000 πεδνί (Σνύξθνη θαη Αιβαλνί) είραλ έξζεη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
κε ηνλ Καπνπληάλ Παζά, ελώ νη ππόινηπνη (11.000 πεδνί θαη 10.300 ηππείο, αλαινγία 1:1,06) ήηαλ νη άλδξεο
ηεο θξνπξάο ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε Kör Yusuf Ziyaüddin Παζά θαη ησλ «επαξρηαθώλ» δπλάκεσλ ησλ
παζάδσλ ηνπ Υαιεπίνπ, ηεο Γακαζθνύ θαη ηεο Παιαηζηίλεο (www.cgsc.edu/CARL/nafziger/801CAA.pdf).
22
E. Gouin, L’Égypte, ζ. 242-243.
23
G. Sadlier, Journey, ζ. 119-120.
24
Σα ζηνηρεία είλαη από: F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 1, ζ. 383, η. 2, ζ. 118· G. Sadlier, Journey, ζ.
113, 114, 116, 119-120· J. L. Burckhardt, Notes, ζ. 290-291· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 226, 242-243· ‘A. alRāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 125, 134, 147, 148· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 75, 84 (ππνζεκ.
1), 98, 106, 108.
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Πξέπεη εδώ λα δηεπθξηληζηεί πσο κε ηνλ όξν «Αιβαλνί» αλαθέξνληαη ζηηο πεγέο, κε
ην δηθό ηνπο μερσξηζηό εζληθό επίζεην, νη ζηξαηηώηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο25. Οη
αμησκαηηθνί ηνπο ήηαλ ζπλήζσο θαη απηνί Αιβαλνί, ελώ ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ
γηα λα ζπλελλνεζνύλ κε ηνπο Σνύξθνπο ήηαλ ην θνηλό, απινπζηνπνηεκέλν, ηνπξθηθό
ηδίσκα ηνπ ζηξαηνύ26. «Σνύξθνη» ραξαθηεξίδνληαη νη ηνπξθόθσλνη κνπζνπικάλνη πνπ
πξνέξρνληαλ από δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ νζσκαληθνύ θόζκνπ, αιιά θπξίσο από ηα
Βαιθάληα, ηελ αλαηνιηθή Μηθξά Αζία θαη ηε βόξεηα πξία27. Οη δε «Μαγξίκπη» ήηαλ
Άξαβεο κνπζνπικάλνη από ηηο δπηηθέο πεξηνρέο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο (Μάγρηκπ ζηα
Αξαβηθά) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ζεκεξηλά Μαξόθν, Αιγεξία θαη Σπλεζία. Σέινο, σο
«Βεδνπίλνη» ή «Άξαβεο» αλαθέξνληαη νη άλδξεο ηνπ ειαθξνύ ηππηθνύ πνπ είραλ
ζηξαηνινγεζεί αλάκεζα ζηηο αξαβηθέο θπιέο ηεο αηγππηηαθήο εξήκνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο
πξίαο28. Δπίζεο, ζην ζηξαηό ππήξραλ κεξηθνί Μακεινύθνη, νη νπνίνη είραλ επηβηώζεη
από ηηο καδηθέο ζθαγέο πνπ δηέηαμε ν Μνπράκκαλη Άιη. Απηνί ήηαλ Μακεινύθνη πνπ
είραλ ηαρζεί από λσξίο κε ην κέξνο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ή πνπ αξρηθά είραλ βξεη
θαηαθύγην ζηελ Άλσ Αίγππην θαη αξγόηεξα ζπλζεθνιόγεζαλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ
θπξηαξρία ηνπ λένπ εγεκόλα ηεο Αηγύπηνπ. πλήζσο ππεξεηνύζαλ ζην ηππηθό, ελώ νη πην
έκπηζηνη από απηνύο ήηαλ αμησκαηηθνί29. Όπσο αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο νη άλδξεο ηνπ
ζηξαηνύ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ήηαλ όινη κηζζνθόξνη, εζεινληέο, θαη πξνέξρνληαλ από
εθείλεο ηηο πεξηνρέο θαη από εθείλεο ηηο αλζξώπηλεο νκάδεο ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ πνπ
απνηεινύζαλ παξαδνζηαθέο δεμακελέο ζηξαηησηώλ 30. Ωο πξνο ηνλ νπιηζκό ησλ
25

ηηο πεγέο κε ηνπο όξνπο «Albanians», «Arnauts», «Arnaoots» ζηα Αγγιηθά, «Albanais» ζηα Γαιιηθά
θαη «al-Arnā’ūd» ζηα Αξαβηθά. Οη όξνη απηνί ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθείλνπο ηνπο άλδξεο, κνπζνπικάλνπο
ζην ζξήζθεπκα θαη Οζσκαλνύο ππεθόνπο, πνπ είραλ σο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αιβαληθή θαη, πέξα από ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαηαγσγήο ηνπ θαζελόο, είραλ ηελ αίζζεζε ηνπ ζπλαλήθεηλ ζην αιβαληθό έζλνο.
Μάιηζηα, όπσο απνδεηθλύνπλ ηα γεγνλόηα ζην ζηξαηό ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, ε αίζζεζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα
ηζρπξή, θαζώο θαη ε αίζζεζε ηεο δηαθνξάο κε άιινπο κνπζνπικάλνπο Οζσκαλνύο ππεθόνπο (ηδίσο κε ηνπο
Αηγππηίνπο θαη ηνπο άιινπο Άξαβεο). Πνιπάξηζκεο είλαη νη αλαθνξέο ζηνπο Αιβαλνύο ζην ζηξαηό ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη, νη νπνίεο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ζε όιεο ηηο ζύγρξνλεο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ
άξζξν, θαζώο θαη ζηα λεόηεξα κειεηήκαηα.
26
J. Hathaway, The Arab Lands, ζ. 232.
27
P. Thédérat-Duvent, L’Égypte sous Méhémed Aly, Paris 1822, ζ. 114-115· B. Clot Bey, Aperçu général
sur l’Égypte, I-II, Paris 1840, η. 2, ζ. 123-131, 222· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 242 θ.εμ. ηα επίζεκα
έγγξαθα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ηεο επνρήο (ζηα Οζσκαληθά) νη Οζσκαλνί/Σνύξθνη,
αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηώηεο αλαθέξνληαη σο «παηδηά ησλ Σνύξθσλ» (evlad-ı türk) θαη «Σνύξθνη
ζηξαηησηηθνί» (türk askeler), ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο αξαβόθσλνπο Αηγππηίνπο πνπ αλαθέξνληαη σο «παηδηά
ησλ Αξάβσλ» (evlad-ı arab), βι. Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 91, 245, 247.
28
G. Sadlier, Journey, ζ. 114· J. L. Burckhardt, Notes, ζ. 225· Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ. 119, 122-123.
29
P. Thédérat-Duvent, L’Égypte sous Méhémed Aly, ζ. 114· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 89-90.
30
Απηέο ήηαλ ην Μάγξηκπ, ε πξία, κεξηθέο πεξηνρέο ηνπ ηξαληθνύ πςηπέδνπ, νη πεξηνρέο όπνπ
θαηνηθνύζαλ ηνπξθόθσλνη πιεζπζκνί, νη ζηέπεο ηεο λόηηαο Ρσζίαο, ν Καύθαζνο, ην νπδάλ. ε απηέο
αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ, κεηά ηηο νζσκαληθέο θαηαθηήζεηο ζηελ Δπξώπε, ε Αιβαλία θαη άιιεο πεξηνρέο ησλ
Βαιθαλίσλ όπνπ ππήξραλ αξηζκεηηθά ζεκαληηθνί ηζιακηθνί πιεζπζκνί. Βι. C. E. Bosworth, «Recruitment,
Muster, and Review in Medieval Islamic Armies», V. J. Parry – M. E. Yapp (εθδ.), War, Technology and
Society in the Middle East, London 1975, ζ. 59-77· H. İnalcık, «The Socio-Political Effects of the Diffusion
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ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ πνπ ζηάιζεθαλ από ηνλ Μνπράκκαλη Άιη ζηελ Αξαβία ππήξρε
κεγάιε πνηθηιία ζηα αηνκηθά όπια, είηε ζηα ακπληηθά είηε ζηα επηζεηηθά, θαζώο θαη ζην
ππξνβνιηθό. Καηά ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο επνρήο ζηνλ ηζιακηθό θόζκν, ν θάζε
πνιεκηζηήο θξόληηδε γηα ηνλ αηνκηθό νπιηζκό ηνπ θαζώο θαη γηα ην ξνπρηζκό θαη ηελ
ππόδεζή ηνπ31. Διιηπήο ε ινγηζηηθή θαη ε επηκειεηεία, ζρεδόλ αλύπαξθην ην
πγεηνλνκηθό32.
Ο επόκελνο πόιεκνο γηα ην ζηξαηό ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ήηαλ ε εθζηξαηεία ζην
νπδάλ (1821-1822)33, ηεο νπνίαο νη ιόγνη πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη είλαη ε αλαδήηεζε
ρξπζνύ, ζην νπνίν ηόηε πίζηεπαλ πνιινί πσο ην νπδάλ ήηαλ ηδηαίηεξα πινύζην θαη ε
ππνδνύισζε κεγάινπ αξηζκνύ νπδαλώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ σο ζηξαηηώηεο ζην
λέν ζηξαηό πνπ ν Μνπράκκαλη Άιη ζθόπεπε λα δεκηνπξγήζεη34. Οη θάηνηθνη ηνπ νπδάλ
ζεσξνύληαλ παξαδνζηαθά ηδηαίηεξα θαινί πνιεκηζηέο θαη είραλ επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί
σο ζηξαηηώηεο -κηζζνθόξνη- ζην παξειζόλ από ηηο ηζιακηθέο δπλαζηείεο πνπ θπβέξλεζαλ
ηελ Αίγππην πξηλ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε. Όκσο γηα λα πινπνηήζεη ηα ζρέδηά ηνπ γηα
έλα λέν, ηαθηηθό ζηξαηό, δνκεκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πάλσ ζηα επξσπατθά πξόηππα, ν
Μνπράκκαλη Άιη ζεώξεζε όηη ε παιηά ζηξαηνινγία, ζε εζεινληηθή βάζε, δελ ήηαλ ε
θαηάιιειε, ελώ ρξεηαδόηαλ άλδξεο πνπ ζα ήηαλ απόιπηα ππάθνπνη θαη πεηζαξρηθνί.
Καηά ηε γλώκε καο, ζε απηνύο ηνπο ιόγνπο πξέπεη λα πξνζηεζεί ε αλάγθε λα
εμαζθαιηζηεί θαη λα ηζρπξνπνηεζεί ε Αίγππηνο ζην πιαίζην ηνπ θπζηθνύ παξαδνζηαθνύ
γεσπνιηηηθνύ ρώξνπ ηεο35.
of Fire-Arms in the Middle East», απηόζη, ζ. 195-217, θπξίσο ζηηο ζειίδεο 200-202· A. Rafeq, «The Local
Forces in Syria in the Seventeenth and Eighteenth Centuries», απηόζη, ζ. 277-307, εηδηθά ζηηο ζειίδεο 283301. Ο Weygand πεξηγξάθνληαο ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο πνιεκνύζαλ νη άλδξεο ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη ζηελ Αξαβία θαη αλαθεξόκελνο ζηελ αλάγθε αλαπιεξώζεσο ησλ θελώλ πνπ είραλ
δεκηνπξγεζεί ζην ζηξάηεπκα ιόγσ ησλ απσιεηώλ πνπ νθείινληαλ ζηηο κάρεο, αιιά αθόκα πεξηζζόηεξν ζηηο
αξξώζηηεο θαη ζηηο δύζθνιεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο γξάθεη πσο: «Il [ο Μοστάκκαλη Άιη] demande de
nouveaux renforts au Caire et envoie dans diverses provinces de l’empire ottoman, en Albanie et en
Macédoine notamment, des recruteurs avec des fonds considérables» (M. Weygand, Histoire militaire, η. 1,
ζ. 80).
31
G. Sadlier, Journey, ζ. 113.
32
G. Sadlier, Journey, ζ. 115· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 309. Σν 1817 ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία ζην
εθζηξαηεπηηθό ζώκα ηνπ Ικπξαρίκ απαξηηδόηαλ από ηέζζεξηο Ιηαινύο: ηνλ ηαηξό Scoto, ηνπο ρεηξνύξγνπο
Gentili θαη Todeschini θαη ηνλ θαξκαθνπνηό Socio (E. Gouin, L’Égypte, ζ. 268· M. Weygand, Histoire
militaire, η. 1, ζ. 98). Γηα ηνπο Δπξσπαίνπο γηαηξνύο πνπ ππεξεηνύζαλ ζηνλ ζηξαηό ηνπ Μνπράκκαλη Άιη
βι. επίζεο J. Planat, Régéneration, ζ. 41.
33
Απηή ήηαλ ε πξώηε κηαο ζεηξάο εθζηξαηεηώλ (1821-1822, 1823-1824, 1828, 1838, 1840) πνπ είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ νξηζηηθή ππνηαγή θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ νπδάλ ζην θξάηνο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη θαη
ησλ δηαδόρσλ ηνπ. Η αηγππηηαθή θπξηαξρία ζην νπδάλ ζπλερίζηεθε -έζησ θαη ηππηθά κόλν- θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο ηεο Αηγύπηνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ νπδάλ, κε ηελ ηδηαίηεξε κνξθή ηεο
αηγππηην-βξεηαληθήο ζπγθπξηαξρίαο (κε επίζεκε νλνκαζία Anglo-Egyptian Sudan/as-Sūdān al-Injilīzī alMaṣrī) θαη ηειείσζε κόλν ην 1956, όηαλ ε ρώξα έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο.
34
‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 156 θ.εμ.· L. Marsot, Muhammad Ali, ζ. 205· Kh. Fahmy, Pasha’s
Men, ζ. 40· C.H.E., ζ. 204-208 (H. A. Ibrahim).
35
Γηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο ησλ πεξηζζόηεξσλ κειεηεηώλ όηαλ αλαιύνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη ε ζεκαζία ησλ γεσπνιηηηθώλ ζηαζεξώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο
όπνηαο πνιηηηθήο νληόηεηαο ειέγρεη ηελ Αίγππην, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ν παξάγσλ Ιζιάκ. Δλ
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Οη εθζηξαηείεο ζην νπδάλ παξνπζίαζαλ κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο
πνιύ κεγάιεο απνζηάζεηο πνπ έπξεπε λα δηαλύζνπλ ηα ζηξαηεύκαηα, κε ηηο ηδηαίηεξα
δύζθνιεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη κε ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρώξαο. ε
απηνύο ηνπο ηνκείο απνδείρζεθαλ πάιη αλεπαξθείο νη ππεξεζίεο ηνπ πγεηνλνκηθνύ θαη ηεο
επηκειεηείαο ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη 36. Παξά ηηο δπζθνιίεο, σζηόζν, κέζα ζε
δύν ρξόληα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ νπδάλ ηέζεθε θάησ από ηνλ πνιηηηθό θαη
ζηξαηησηηθό έιεγρν ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, ελώ έλαο από ηνπο παξαδνζηαθνύο
γεσπνιηηηθνύο ζηόρνπο ηεο Αηγύπηνπ, ν όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνο πξνο ην Νόην
έιεγρνο ηεο θνηιάδαο ηνπ Νείινπ, επηηεύρζεθε37.
Οη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ έθεξαλ εηο πέξαο ηελ θαηάθηεζε ηνπ νπδάλ ήηαλ
παξόκνηεο, σο πξνο ηελ αξηζκεηηθή δύλακε, ηα ζηξαηησηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ
εζλνηηθή ζύλζεζή ηνπο, κε εθείλεο πνπ πνιέκεζαλ ζηελ Αξαβία θαη βαζίδνληαλ αθόκε
ζε νζσκαληθά πξόηππα. Σνλ Ινύλην ηνπ 1820 ν επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνύ ζην νπδάλ, ν
δεπηεξόηνθνο πηόο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη Ιζκαήι Παζάο, δηέζεηε 6.700 άλδξεο κε 13
ππξνβόια. Οη πεδνί ήηαλ 3.400 θαη νη ηππείο 3.000, κε πνιύ κηθξή αλαινγία ηνπ πεδηθνύ
κε ην ηππηθό, κόιηο 1,13:1, δειαδή αθόκε κηθξόηεξε από εθείλε ησλ δπλάκεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Αξαβία θαηά ησλ Οπαρρακπηηώλ, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηελ
ζπληνκία, αλαθέξνπκε εδώ πσο απηέο νη ζηαζεξέο ππνρξεώλνπλ ηελ πνιηηηθή νληόηεηα πνπ ειέγρεη ηελ
Αίγππην λα επεθηείλεη ηνλ έιεγρό ηεο -ζε πνιηηηθό θαη ζηξαηησηηθό επίπεδν πξσηίζησο, θαη δεπηεξεπόλησο
ζε νηθνλνκηθό θαη πνιηηηζκηθό- ζηελ Παιαηζηίλε (λόηηα πξία), ηελ Κπξελατθή θαη ηελ πεξηνρή ηεο Δξπζξάο
Θάιαζζαο (Υεηδάδε θαη Τεκέλε) θαη ηελ σζνύλ λα αλαδεηά ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηελ
ππόινηπε πξία κέρξη ηνλ Κόιπν ηεο Αιεμαλδξέηηαο, ην νπδάλ, ηελ Κύπξν, ηελ Κξήηε θαη άιισλ πεξηνρώλ
ηνπ Αηγαίνπ, θαζώο θαη ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Δξπζξαίαο
(Μαζζάνπα θαη Άζακπ). Παξαβιέπεη εληειώο ηνπο γεσπνιηηηθνύο παξάγνληεο ε πξνζέγγηζε ηνπ Khaled
Fahmy θαη άιισλ ιεγόκελσλ «απνδνκεηώλ» ηζηνξηθώλ, νη νπνίνη εληνπίδνπλ σο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ηελ αλαγλώξηζε από ηνλ Οζσκαλό ζνπιηάλν ηεο πξνζσπηθήο
εμνπζίαο ηνπ ζηελ Αίγππην θαη ε παξακνλή ηεο ρώξαο θαη ηνπ ίδηνπ, ζην επξύηεξν πιαίζην ηνπ νζσκαληθνύ
θξάηνπο/θόζκνπ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο παξόκνηα κε ην εγρείξεκα ηνπ Μνπράκκαλη Άιη
πξνεγνύκελα ζηελ ηζιακηθή ηζηνξία, είηε γηα ηελ Αίγππην είηε γηα άιιεο πεξηνρέο ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ·
όια απηά ζε αληίζεζε κε ηηο ζέζεηο ησλ ιεγόκελσλ «εζληθηζηηθώλ» Αηγππηίσλ ηζηνξηθώλ -θπξίσο ηεο Afaf
al-Sayyid Marsot- νη νπνίνη, ρσξίο λα δώζνπλ θαη απηνί ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηηο γεσπνιηηηθέο ζηαζεξέο
πνπ αλαθέξακε, εξκελεύνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ Μνπράκκλαη Άιη σο κία πξώηε ζνβαξή πξνζπάζεηα
αλεμαξηνπνίεζεο ηεο ρώξαο από ηνπο Οζσκαλνύο θαη δεκηνπξγίαο ελόο απηόλνκνπ αηγππηηαθνύ θξάηνπο. Η
γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηεο αηγππηηαθήο επέθηαζεο ζην νπδάλ δελ δηέθπγε όκσο ηεο πξνζνρήο ηνπ Γάιινπ
ζηξαηεγνύ Weygand (M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 141-142). Βι. γη’ απηά Kh. Fahmy, Pasha’s
Men, ζ. 12-18, 22-29, 304-316, ελώ γηα ηηο ζέζεηο ησλ «εζληθηζηώλ» ηζηνξηθώλ παξαπέκπνπκε ελδεηθηηθά
ζηηο κειέηεο ηεο Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot (θπξίσο ζην Egypt in the reign of Muhammad Ali, όπνπ
ζπλνςίδνληαη νη ζέζεηο ηεο) θαη ζηα έξγα ηνπ Moustafa Sabry (πνπ έγξαςε ζηα Γαιιηθά θαη ζηα Αξαβηθά)
θαη ηνπ ‘Abd ar-Rahmām al-Rāfi‘ī (πνπ έγξαςε ζηα Αξαβηθά).
36
E. Gouin, L’Égypte, ζ. 355-356· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 126, 129-130, 131.
37
Γηα ηηο εθζηξαηείεο ζην νπδάλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1820-1824, βι. E. Gouin, L’Égypte, ζ. 336376· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 155-172· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 123-142· Δ.
Robinson, «The Conquest of Sudan by the Wali of Egypt Muhammad Ali Pasha, 1820-1824», Journal of the
Royal African Society, vol. XXV, n. 97 (October 1925), ζ. 47-58 (Part 1), Journal of the Royal African
Society, vol. XXVI, n. 98 (January 1926), ζ. 164-182 (Part 2). Πεξηζζόηεξν πεξηεθηηθόο είλαη ν M. Sabry,
L’empire égyptien, ζ. 68-75.
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απαξραησκέλε δνκή ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη. Άιιν ζηνηρείν
επηβίσζεο θαη ζπλέρεηαο ησλ νζσκαληθώλ ζηξαηησηηθώλ δνκώλ θαη πξαθηηθώλ είλαη ε
πνηθίιε εζλνηηθή ζύλζεζε απηώλ ησλ δπλάκεσλ. Οη 3.400 πεδνί ήηαλ όινη Σνύξθνη θαη
Αιβαλνί, ελώ από ηνπο 3.000 άλδξεο ηνπ ηππηθνύ, νη κηζνί ήηαλ Σνύξθνη θαη νη άιινη
κηζνί Άξαβεο πνπ είραλ ζηξαηνινγεζεί από ηηο αξαβηθέο θπιέο ηεο Αηγύπηνπ. Σνύξθνη
ήηαλ θαη νη ππξνβνιεηέο38.
Άθαξπεο όκσο απέβεζαλ όιεο νη πξνζπάζεηεο γηα εύξεζε ρξπζνύ θαζώο θαη εθείλεο
γηα ηε ζπγθέληξσζε επαξθνύο αξηζκνύ νπδαλώλ ζθιάβσλ γηα ηελ επάλδξσζε λέσλ
ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ. Από ηηο 20.000 νπδαλώλ ζθιάβσλ πνπ είραλ ζηαιεί ζηελ
Αίγππην κόλν 3.000 επηβίσζαλ, ελώ νη άιινη πέζαλαλ από αξξώζηηεο, πείλα θαη
θαθνπρίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ39. Η εθζηξαηεία ζην νπδάλ ηνπ 1820-1822
ζεκαηνδόηεζε επίζεο ην ηέινο ηνπ αιβαληθνύ ζηνηρείνπ ζην ζηξαηό ηνπ Μνπράκκαλη
Άιη. Οη Αιβαλνί ζηξαηηώηεο αλ θαη ζπλήζσο -αιιά όρη πάληα- ζαξξαιένη θαη καρεηηθνί,
απνδείρζεθαλ αθόκε κηα θνξά απείζαξρνη. Ο νπιηζκόο θαη ν ηξόπνο ηνπ κάρεζζαη ηνπο
θαζηζηνύζε ζηξαηησηηθά παξσρεκέλνπο, ελώ νη ίδηνη αξλνύληαλ πεηζκαηηθά λα
ππνβάιινληαη ζε λέεο κεζόδνπο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άζθεζεο, λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ λέα όπια θαη λα θνξέζνπλ λέεο ζηνιέο. Αθόκε θαη ζε πεξηόδνπο
εηξήλεο, ή κάιινλ, θπξίσο ζε πεξηόδνπο εηξήλεο πξνθαινύζαλ ζπρλά ηαξαρέο,
επηδίδνληαλ ζε ιεειαζίεο ζηηο πόιεηο θαη ηελ ύπαηζξν ηεο Αηγύπηνπ, απνηειώληαο έηζη
έλα ηδηαίηεξν αλεζπρεηηθό παξάγνληα δηαηαξαρήο ηεο αηγππηηαθήο θνηλσλίαο θαη
απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, o νπνίνο, έρνληαο πηα
εδξαησζεί σο θπξίαξρνο ηεο ρώξαο, δελ ηνπο ρξεηαδόηαλ πηα θαη αλαδεηνύζε ηξόπνπο γηα
λα απαιιαγεί από απηνύο. Δπηπρώο γηα ηνλ ίδην νη Αιβαλνί είραλ απνδεθαηηζηεί θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εθζηξαηεηώλ ζηελ Αξαβία θαη ζην νπδάλ θαη νη ελαπνκείλαληεο, πνπ
ζπλερώο δηακαξηύξνληαλ γηα ην βάξνο ηεο ζεηείαο ζε καθξηλέο ρώξεο θαη ηηο
θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ κηζζώλ ηνπο, εύθνια πείζζεθαλ από ηνλ Μνπράκκαλη
Άιη, κε δσξεέο θαη απεηιέο, λα επηζηξέςνπλ ζηελ Αιβαλία40. Σειεηώλεη έηζη ε πξώηε
38

Δ. Robinson, Conquest of Sudan, ζ. 47-49. Ο Weygand είλαη ιηγόηεξν αθξηβήο όηαλ γξάθεη γηα ηελ
αξηζκεηηθή δύλακε ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο ηνπ Ιζκαήι θαη αλαθέξεη 4.000 άλδξεο πνηθίιεο
πξνειεύζεσο κε κηα «δωδεθαρηά» ππξνβόισλ θαη «κηα οκάδα Λεβαληίλωλ θαη Θηαιώλ ηστοδηωτηώλ». M.
Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 123. Σνλ ίδην αξηζκό (4.000) δίλεη ν Kh. Fahmy, C.H.E., ζ. 153. Βι.
επίζεο F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 2, ζ. 195, πνπ αλαθέξεη 3.400 πεδνύο θαη 2.000 ηππείο· J. Planat,
Régéneration, ζ. 17, πνπ αλαθεξόκελνο ζηελ πξώηε θάζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δπλάκεσλ πνπ
πξννξίδνληαλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθζηξαηεία γξάθεη πσο ήηαλ 3.000 άλδξεο κε 10 ππξνβόια θαη έλαλ
όικν· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 339-340, πνπ αλαθέξεη 3.400 πεδνύο, 2.000 ηππείο, 10 ππξνβόια θαη 1 όικν.
Βι. επίζεο ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 160. ηνηρεία γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζην
νπδάλ κεηά ην ζάλαην ηνπ Ιζκαήι (1822) βξίζθνληαη ελ J. Planat, Régéneration, ζ. 23 θαη E. Gouin,
L’Égypte, ζ. 372 (5.830 άλδξεο, 3.020 πεδνί θαη 2.810 ηππείο, δηαθόξσλ εζλνηήησλ).
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F. Mengin, Histoire de l’Égypte, η. 2, ζ. 250-251· J. Planat, Régéneration, ζ. 29· Clot Bey, Aperçu, η. 2,
ζ. 217· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 129, 131, 141· Δ. Robinson, Conquest of Sudan, ζ. 171-178·
Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 86-89· C.H.E., ζ. 205-206 (H. A. Ibrahim).
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J. Planat, Régéneration, ζ. 48· E. Gouin, L’Égypte, ζ. 339· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 141·
Δ. Robinson, Conquest of Sudan, ζ. 182· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 85-86· C.H.E., ζ. 151, 156 (Kh.
Fahmy) θαη ζ. 207 (H. A. Ibrahim).
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θάζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη, εθείλε ηνπ
παξαδνζηαθνύ νζσκαληθνύ επαξρηαθνύ ζηξαηνύ θαη αξρίδεη ε δεύηεξε θάζε, εθείλε ηνπ
αηγππηηαθνύ ζηξαηνύ, βαζηζκέλνπ θαη δνκεκέλνπ ζε επξσπατθά πξόηππα.41
Γεδνκέλνπ όηη ε ζηξαηνινγία ησλ νπδαλώλ είρε απνηύρεη, ν Μνπράκκαλη Άιη
δηέηαμε λα θαινύληαη γηα ππεξεζία ζην λέν ζηξαηό νη Αηγύπηηνη, νη ιεγόκελνη θειιατίλ,
αξρίδνληαο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Άλσ Αηγύπηνπ. Παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο
ζηξαηνιόγεζεο κεξηθέο ρηιηάδεο θειιατίλ ζπγθεληξώζεθαλ ζηα πξώηα ζηξαηόπεδα
εθπαίδεπζεο ζην Αζνπάλ θαη ην Φνπξζάη, όπνπ, θάησ από ηελ επίβιεςε θαη ηε δηνίθεζε
Δπξσπαίσλ αμησκαηηθώλ, ζπγθξνηήζεθαλ νη πξώηεο κνλάδεο ηνπ λένπ αηγππηηαθνύ
ζηξαηνύ, ζην νπνίν δόζεθε ην όλνκα ληδάκη, δειαδή ηαθηηθόο, γηα λα μερσξίδεη από ηηο
πξνεγνύκελεο άηαθηεο κνλάδεο ηνπ ζηξαηνύ42. Σν θαινθαίξη ηνπ 1823 ν λένο
αηγππηηαθόο ηαθηηθόο ζηξαηόο αξηζκνύζε 30.000 εθπαηδεπκέλνπο θαη εηνηκνπόιεκνπο
άλδξεο43. Η αξηζκεηηθή δύλακε ηνπ ηαθηηθνύ ζηξαηνύ ζα απμαλόηαλ ζπλερώο ζηα
επόκελα ρξόληα. ηα κέζα ηνπ 1830 νη θιεξσηνί ζηξαηηώηεο ήηαλ 130.000, αξηζκόο πνπ
αληηζηνηρεί ζην 2,6% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Αηγύπηνπ πνπ ήηαλ ηόηε πεξίπνπ
5.000.00044. Δπξόθεηην γηα καδηθή, νξγαλσκέλε θαη ηαθηηθή ζηξαηνιόγεζε ησλ
Αηγππηίσλ· ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ ζπλέβε απηό κεηά ην 218 π.Υ., ηόηε πνπ ν
Πηνιεκαίνο Γ΄ Φηινπάησξ πήξε ηελ απόθαζε λα ζηξαηνινγήζεη ηνπο ληόπηνπο γηα λα
41

Καηά ηε γλώκε κνπ, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη δελ επεξεάζηεθαλ από αλάινγεο
πξνζπάζεηεο πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην Οζσκαληθό Κξάηνο εθείλε ηελ επνρή (ηε ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη
κεηαμύ άιισλ θαη ν Fahmy ζηηο κειέηεο ηνπ γηα ηνλ Μνπράκκαλη Άιη, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην παξόλ
άξζξν), αιιά πήγαδαλ από ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ πνπ δηέζεηε θαζώο
θαη από ηηο εκπεηξίεο πνπ ν ίδηνο ν Μνπράκκαλη Άιη απνθόκηζε ζηηο πξώηεο επαθέο κε επξσπατθνύο
ζηξαηνύο θαη ζπγθεθξηκέλα ην γαιιηθό θαη ην βξεηαληθό, θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηνπ ζηελ Αίγππην.
Παξαηεξήζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζίγνπξα ζπκκεξίδνληαλ πνιινί άιινη άλζξσπνη ζε νιόθιεξν ηνλ ηζιακηθό
θόζκν. Ο Μνπράκκαλη Άιη δξνύζε πηα σο αλεμάξηεηνο θπξίαξρνο ηεο Αηγύπηνπ θαη αθνινπζώληαο,
ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ην παξάδεηγκα πνιιώλ εγεηώλ ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο ηζιακηθήο ρώξαο, εθάξκνδε
εληειώο πξνζσπηθέο θαη απηόλνκεο, κε νζσκαληθέο, πνιηηηθέο. Ο Μνπράκκαλη Άιη ήηαλ πηα ν κνλάξρεο ηεο
Αηγύπηνπ θαη όρη έλαο Οζσκαλόο πνπ βξέζεθε λα θπβεξλήζεη θάπνηα «εκηνζσκαληθή» ρώξα.
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J. Planat, Régéneration, ζ. 25-29· Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ. 215-218· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali,
ζ. 321 θ.εμ.· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 153-169· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 89-91. Η
αξαβηθή ιέμε ληδάκη ( )نظاميδελ είλαη παξά ε κεηάθξαζε ηνπ γαιιηθνύ «régulier» (ηαθηηθόο) θαη δελ απνηειεί
απνθιεηζηηθό πξνλόκην ησλ Οζσκαλώλ κεηαξξπζκηζηώλ. Η δε ιέμε θειιαρίλ (ελ. θειιάρ) ζεκαίλεη
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ζε ρσξηά. Απνηεινύζαλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Αηγύπηνπ θαζώο θαη ηε βάζε ηεο αηγππηηαθήο
θνηλσλίαο. Ο όξνο ρξεζηκνπνηνύηαλ γηα λα μερσξίδνπλ απηνί νη άλζξσπνη από ηνπο αξαβόθσλνπο
κνπζνπικάλνπο πνπ δνύζαλ ζηηο εκηεξεκηθέο πεξηνρέο ηεο Αηγύπηνπ πνπ απνθαινύληαλ «Άξαβεο» (‘arab ή
a‘rāb ή ‘urbān) ή «Βεδνπίλνη» (badw), από ηνπο θαηνίθνπο ησλ πόιεσλ θαη από ηελ ηζύλνπζα πνιηηηθή θαη
ζηξαηησηηθή ηάμε ηνπξθηθήο θαη θαπθάζηαο θαηαγσγήο.
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Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 95.
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Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 96. Γηα ηα δεκνγξαθηθά ηεο Αηγύπηνπ ηελ επνρή ηνπ Μνπράκκαλη Άιη βι.
D. Panzac, «Endémies, épidémies et population en Égypte au XIXe siècle», L’Égypte au XIXe siècle,
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εληζρύζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο επηζέζεηο ησλ ειεπθηδώλ45.
Αθόκε θαη κεηά ηελ ηζιακηθή θαηάθηεζε ηεο Αηγύπηνπ νη θάηνηθνη ηεο ρώξαο, αθόκε θαη
νη κνπζνπικάλνη, δελ ζηξαηνινγνύληαλ. Η εθάζηνηε δπλαζηεία πνπ θπβεξλνύζε ηε ρώξα
πξνηηκνύζε λα ρξεζηκνπνηεί ζην ζηξαηό ηεο άλδξεο από άιιεο πεξηνρέο ηνπ ηζιακηθνύ
θόζκνπ (Βέξβεξνπο, νπδαλνύο, Άξαβεο από ηε πξία θαη ην Μάγρηκπ, ηε δπηηθή Βόξεηα
Αθξηθή, θαη Σνύξθνπο). Μόλν ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο νη κνπζνπικάλνη Αηγύπηηνη
θαινύληαλ λα ππεξεηήζνπλ σο πνιηηνθπιαθή ή θξνπξνί πόιεσλ. Ο απνθιεηζκόο ησλ
Αηγππηίσλ από ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ίδηαο ηεο ρώξαο ηνπο ζπλερίζηεθε θαη έγηλε πην
έληνλνο ηελ επνρή ησλ Μακεινύθσλ (1250-1517) θαη ησλ Οζσκαλώλ (από ην 1517 θαη
έπεηηα). Μάιηζηα ππό ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία απαγνξεπόηαλ νη Αηγύπηηνη λα
νπινθνξνύλ46. Με ηε δεκηνπξγία από ηνλ Μνπράκκαλη Άιη ηνπ λένπ ηαθηηθνύ ζηξαηνύ,
απηή ε παξάδνζε απνθιεηζκνύ δηεθόπε δηα παληόο. Μάιηζηα, νη όξνη αληηζηξάθεθαλ:
ηώξα πηα κόλν Απγύπηηνη ζηξαηηώηεο κνπζνπικάλνη κπνξνύζαλ λα ππεξεηήζνπλ ζην
λέν ηαθηηθό ζηξαηό. Πάλησο, ε «αηγππηηνπνίεζε» ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ αθνξνύζε
αθόκε κόλν ηηο ρακειόηεξεο βαζκίδεο ηνπ ζηξαηνύ. ηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα ηνπ
ζηξαηνύ δελ επηηξεπόηαλ ζηνπο αξαβόθσλνπο Αηγππηίνπο (evlad-ı Arab) λα αλέβνπλ
πέξα από ην βαζκό ηνπ δεθαλέα (bölüθbaşı)47. Οη αμησκαηηθνί ήηαλ όινη «Οζσκαλνί»,
δειαδή ηνπξθόθσλνη, αιιά θαη αιβαλόθσλνη, κνπζνπικάλνη από δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
ηόηε Οζσκαληθνύ Κξάηνπο48. Απηνί νη άλδξεο κηινύζαλ ηελ Οζσκαληθή θαη δελ
γλώξηδαλ ηελ Αξαβηθή, γεγνλόο πνπ δπζθόιεπε ηηο ζρέζεηο ησλ αμησκαηηθώλ κε ηνπο
απινύο θαληάξνπο θαη δεκηνπξγνύζε κηα θαηάζηαζε δηγισζζίαο ζην ζηξάηεπκα.
Φαίλεηαη πσο θαη ζην λέν ηαθηηθό αηγππηηαθό ζηξαηό νη ππαμησκαηηθνί θαη νη
ρακειόηεξνη αμησκαηηθνί ιεηηνπξγνύζαλ σο δηεξκελείο κεηαμύ αλώηεξσλ αμησκαηηθώλ
(ηνπξθόθσλσλ) θαη νπιηηώλ (αξαβόθσλσλ), κε ηξόπν παξόκνην κε απηό πνπ ζπλέβαηλε
ζε άιινπο πνιπεζλνηηθνύο ζηξαηνύο ηεο επνρήο (όπσο π.ρ. ζηνλ απζηξηαθό) 49. ε
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παξνηξύλνπλ, κάηαηα, λα δερηεί ηνπο Αηγππηίνπο ζην ζώκα ησλ αμησκαηηθώλ. M. Weygand, Histoire
militaire, η. 1, ζ. 192, 193-194.
47
Αξρηθά πξνβιεπόηαλ πσο νη Άξαβεο ζα κπνξνύζαλ λα θηάζνπλ κέρξη ην βαζκό ηνπ binbaşı mülazimi
(βαζκόο ελδηάκεζνο κεηαμύ ηαγκαηάξρε θαη αληηζπληαγκαηάξρε), αιιά ν ίδηνο ν Μνπράκκαλη Άιη επέκεηλε
λα πεξηνξηζηνύλ ζε επίπεδν θαηώηεξνπ ππαμησκαηηθνύ. Ο bölüθbaşı είρε ζηηο δηαηαγέο ηνπ 25 άλδξεο. Kh.
Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 91
48
J. Planat, Régéneration, ζ. 142· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 89-90, 242-252.
49
Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ. 222, όπνπ αλαθεξόκελνο ζηε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε ηνπ λένπ ηαθηηθνύ
ζηξαηνύ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Les troupes égyptiennes ont été organisées toutes, infanterie, cavalerie,
artillerie, sur les modèles des troupes françaises. On a adopté nos marches, nos musiques militaires. Le
commandement seul est fait en turc; cette langue s’y prête d’ailleurs admirablement»· Kh. Fahmy, Pasha’s
Men, ζ. 242-254. Γηα ηελ πνιπεζλνηηθόηεηα θαη ηελ πνιπγισζζία ζηνλ απζηξηαθό ζηξαηό βι. G. E.
Rothenberg, «The Habsburg Army and the Nationality Problem in the Nineteenth Century, 1815-1914»,
Austrian History Yearbook 3 (1967), ζ. 70-87· ηνπ ηδίνπ, «Problems of Multi-Ethnic and Multi-National
Force: The Habsburg Army 1868-1918», C. B. Franklin (εθδ.), Essays in Some Dimensions of Military
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ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ζην ζηξαηό Δπξσπαίσλ
αμησκαηηθώλ, Γάιισλ, Ιηαιώλ θαη Ιζπαλώλ, νη νπνίνη κεηαμύ ηνπο θαη όηαλ
απεπζύλνληαλ ζε άιινπο κηινύζαλ Γαιιηθά, ε δηγισζζία γηλόηαλ ηξηγισζζία50.
Ο λένο ηαθηηθόο ζηξαηόο απνδείρζεθε ακέζσο εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθόο, θπξίσο
θαηά άηαθησλ πνιεκηζηώλ, όπσο ζηελ Αξαβία, όπνπ ζεκεηώζεθαλ νη πξώηεο
εληππσζηαθέο επηηπρίεο απέλαληη ζε ππέξηεξεο αξηζκεηηθά ερζξηθέο δπλάκεηο 51, αιιά
επίζεο ηδηαίηεξα πεηζαξρεκέλνο θαη απόιπηα πηζηόο, όπσο απέδεημε θαηά ηελ θαηαζηνιή
κηαο ιατθήο εμέγεξζεο ζηελ Άλσ Αίγππην, όπνπ νη ζηξαηηώηεο, αλ θαη θαηάγνληαλ από
εθείλα ηα κέξε, εθηέιεζαλ ρσξίο αληίξξεζε ηηο δηαηαγέο ησλ αμησκαηηθώλ ηνπο θαη
άλνημαλ ππξ θαηά ησλ ίδησλ ησλ ζπληνπηηώλ ηνπο52. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν
θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ απέηξεπε εδώ θαη δύν ρηιηάδεο ρξόληα ηνπο θπβεξλώληεο ηεο
Αηγύπηνπ λα ζηξαηνινγήζνπλ ηζαγελείο ζηξαηηώηεο ήηαλ ν θόβνο όηη ζε πεξίνδν
εζσηεξηθήο θξίζεο δελ ζα ζηξέθνληαλ θαηά ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπο θαη ζα έπαηξλαλ ην
κέξνο ηνπ ιανύ θαηά ηεο εμνπζίαο. Σν 1824 είραλ ζπζηαζεί έμη ζπληάγκαηα ηαθηηθνύ
(ληδάκη) πεδηθνύ. Σα ζπληάγκαηα αξηζκνύληαλ από ην 1 κέρξη ην 653.
Ο λένο, ηαθηηθόο, αηγππηηαθόο ζηξαηόο, ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιε θιίκαθα, θαη
νπζηαζηηθά δνθηκάζηεθε, γηα πξώηε θνξά, ζηελ Διιάδα. Οη ιόγνη θαη νη αηηίεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζηνλ πόιεκν γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο
Διιάδαο είλαη γλσζηνί, θαζώο θαη ηα γεγνλόηα. Οη ιόγνη απηνί εληάζζνληαη ζην
επξύηεξν πιαίζην ηνπ αλαηνιηθνύ δεηήκαηνο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Μνπράκκαλη Άιη
γηα αλαζπγθξόηεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ γεσπνιηηηθνύ ρώξνπ ηεο Αηγύπηνπ. Δκείο ζα
εζηηάζνπκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απνδόζεηο ηνπ λένπ, ηαθηηθνύ, αηγππηηαθνύ πηα,
ζηξαηνύ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εθζηξαηείαο54.
Σν 1824 ν αηγππηηαθόο ζηξαηόο απνηειείην από ηαθηηθέο (ληδάκη) θαη κε ηαθηηθέο
κνλάδεο: ππήξραλ έμη ζπληάγκαηα πεδηθνύ ληδάκη πνπ είραλ νξγαλσζεί ζην ζηξαηόπεδν
ηνπ Αζνπάλ από ηνλ Γάιιν αμησκαηηθό Joseph Sève. Κάζε ζύληαγκα δηέζεηε θαη έλα
History, I-III, Carlisle Barracks (PA), Η.Π.Α. 1974, η. 2, ζ. 52-61, η. 3, ζ. 38-46· Α. Sked, The Survival of the
Habsburg Empire. Radetzky, the Imperial Army and the Class War, 1848, London 1979.
50
O Γάιινο πξόμελνο ζηελ Αιεμάλδξεηα Drovetti αλαθέξεη πσο ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1825 ππεξεηνύζαλ
ζηνλ αηγππηηαθό ζηξαηό 39 μέλνη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί: 21 Ιηαινί (16 Πεδεκόληηνη θαη 5
Ναπνιηηάλνη), 14 Γάιινη θαη 4 Ιζπαλνί, εθ ησλ νπνίσλ έλαο Ιζπαλόο (ν ζπληαγκαηάξρεο Costa), έλαο
Ναπνιηηάλνο (ν ππνινραγόο Altomar) θαη ηέζζεξηο Πεδεκόληηνη (ν ζπληαγκαηάξρεο Soultz, νη ινραγνί Trona
θαη Albertini, θαη ν επηινρίαο Luchesi [sic]) βξίζθνληαλ κε ην εθζηξαηεπηηθό ζώκα ζηελ Πεινπόλλεζν. É.
Driault, L’expédition de Crète et de Morée (1823-1828). Correspondance des consuls de France en Égypte et
en Crète, al-Qahira (Κάηξν) 1930, επηζηνιή 14, ζ. 93.
51
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 169· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 94-95.
52
J. Planat, Régéneration, ζ. 46-47· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 95.
53
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 174.
54
M. Sabry, L’empire égyptien, ν νπνίνο αθηεξώλεη νιόθιεξν ην δεύηεξν θεθάιαην ηνπ ζπγγξάκκαηόο ηνπ
(La guerre de Morée, ζ. 77-161) ζηελ εκπινθή ηεο Αηγύπηνπ ζηνλ πόιεκν ηεο ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο,
αιιά, πηζηόο ζην πλεύκα θαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ έξγνπ ηνπ (histoire diplomatique) επηθεληξώλεηαη ζηα
πνιηηηθά θαη ηα δηπισκαηηθά ζέκαηα θαη δελ αλαθέξεηαη ζρεδόλ θαζόινπ ζηα ζηξαηησηηθά. Bι. επίζεο ‘A.
al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 191-192· L. Marsot, Muhammad Ali, ζ. 206-218· Kh. Fahmy, Pasha’s Men,
ζ. 55-60.
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ιόρν ζθαπαλέσλ (κπαιηαηδί) ησλ 100 αλδξώλ, νη απνδόζεηο ησλ νπνίσλ ήηαλ πνιύ
θαηώηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ ζθαπαλέσλ ζηνπο επξσπατθνύο ζηξαηνύο. Τπήξραλ αθόκε
πεξίπνπ 10.000 πεδηθάξηνη κε νξγαλσκέλνη ζε ηαθηηθέο κνλάδεο, πνπ ππεξεηνύζαλ ζηελ
Αξαβία θαη ζην νπδάλ55.
Σν ηαθηηθό ζύληαγκα (alay) ηνπ πεδηθνύ ζηνλ αηγππηηαθό ζηξαηό απνηειείην αξρηθά
από πέληε ηάγκαηα (ṭābūr) ησλ νθηώ ιόρσλ (bulūq) ην θαζέλα. Ο θάζε ιόρνο αξηζκνύζε
100 άλδξεο. Έηζη έλα ζύληαγκα είρε ζπλνιηθή δύλακε -ζεσξεηηθά- 4.000 αλδξώλ. Από
ηα πέληε ηάγκαηα, έλα ήηαλ έκπεδν θαη παξέκεηλε ζηελ έδξα ηνπ ζπληάγκαηνο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ λενζπιιέθησλ θαη ηελ απνζηνιή αλδξώλ πνπ ζα αλαπιήξσλαλ ηηο
απώιεηεο, ζπλεπώο ε δύλακε κάρεο ηνπ θάζε ζπληάγκαηνο αλεξρόηαλ, ζεσξεηηθά πάληα,
ζηνπο 3.600 άλδξεο56. ύκθσλα κε ηνλ Khaled Fahmy όκσο, ην 1823 ε ζύλζεζε ησλ
ζπληαγκάησλ πεδηθνύ άιιαμε: ηα ηάγκαηα κεηώζεθαλ ζηα ηέζζεξα, απνηεινύκελν ην
θαζέλα από 816 άλδξεο (ζηξαηηώηεο θαη αμησκαηηθνύο)· έηζη ε ζπλνιηθή (ζεσξεηηθή)
δύλακε ηνπ θάζε ζπληάγκαηνο πεδηθνύ αλήξρεην ζηνπο 3.264 άλδξεο57.

55

J. Planat, Régéneration, ζ. 62, πνπ αλαθέξεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 24.000 αλδξώλ γηα ην έηνο 1824·
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 170.
56
J. Planat, Régéneration, ζ. 39· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 194, 254· Kh. Fahmy, Pasha’s
Men, ζ. 91-92. Πνιινί ηζηνξηθνί, κε ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ύπαξμε εκπέδσλ ηαγκάησλ ζηνλ ηαθηηθό
αηγππηηαθό ζηξαηό, ππνινγίδνπλ ηε ζπλνιηθή δύλακε ηνπ αηγππηηαθνύ πεδηθνύ πνιιαπιαζηάδνληαο απιά ηνλ
αξηζκό ησλ ζπληαγκάησλ επί 4.000 θαη θηάλνληαο έηζη ζε κεγαιύηεξεο ηηκέο από ηηο πξαγκαηηθέο.
57
Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 91-92. Σελ άπνςε ηνπ Fahmy θαίλεηαη λα επηβεβαηώλνπλ ηα ζηνηρεία γηα
ηε ζύλζεζε θαη ηε δύλακε ηνπ αηγππηηαθνύ (ηαθηηθνύ) ζηξαηνύ μεξάο γηα ηα επόκελα ρξόληα. ύκθσλα κε
απηά ηα ζηνηρεία ην 1833 ε θαηά κέζν όξν δύλακε ελόο ζπληάγκαηνο πεδηθνύ ήηαλ 3.197 άλδξεο (‘A. alRāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 353-354, βαζηζκέλνο ζηνλ Boislecomte), ην 1837 ήηαλ 2.552,6 γηα ηα
θαλνληθά ζπληάγκαηα θαη 2.709,3 γηα ηα πληάγκαηα ηεο Φξνπξάο (‘U. Tūsūn (amīr), al-Jayš al-Misrī albarrī wa al-bahrī fī ‘asr Muhammad ‘Alī Bāšā, [Οη τερζαίες θαη λασηηθές αηγσπηηαθές έλοπιες δσλάκεης ηελ
εποτή ηοσ Μοστάκκαλη Άιη Παζά], al-Iskandariyya (Αιεμάλδξεηα) 1354/1935, πνπ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηα
ζηνηρεία ηνπ Mangin), θαη ην 1839 ήηαλ 2.649,7 γηα ηα θαλνληθά ζπληάγκαηα θαη 2.705 γηα εθείλα ηεο
Φξνπξάο (Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ. 229-235· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 354-362, βαζηζκέλνο
ζηνλ Clot Bey). Απηά ηα κεγέζε είλαη παξόκνηα κε εθείλα ησλ επξσπατθώλ ζηξαηώλ ηεο επνρήο: ην 1848 ε
ζεσξεηηθή δύλακε ελόο ζπληάγκαηνο πεδηθνύ ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Πεδεκνληίνπ ήηαλ 3.000 άλδξεο, ηνπ
λαπνιηηάληθνπ ζηξαηνύ 2.880 θαη ηνπ απζηξηαθνύ ζηξαηνύ από 2.000 ζε 3.000 άλδξεο, αλάινγα αλ ην
ζύληαγκα απνηειείην από δύν ή ηξία ηάγκαηα (P. Pieri, Storia militare del Risorgimento, I-II, Torino 1962, η.
1, ζ. 160-175, 194-196). Σν ζύληαγκα πεδηθνύ ηεο γξακκήο ηνπ γαιιηθνύ ζηξαηνύ θαηά ηελ λαπνιεόληηα
επνρή αξηζκνύζε 3.400 άλδξεο. Αξγόηεξα ε ζεσξεηηθή ηνπ δύλακε έθηαζε ζηνπο 4.000 άλδξεο,
ππνινγίδνληαο όκσο θαη ην πέκπην, έκπεδν, ηάγκα. Σα ζπληάγκαηα πεδηθνύ ηνπ γαιιηθνύ εθζηξαηεπηηθνύ
ζώκαηνο ζηελ Πεινπόλλεζν ην 1828 είραλ δύλακε 60 αμησκαηηθώλ θαη ππαμησκαηηθώλ θαη 1.246 νπιηηώλ,
αιιά απνηεινύληαλ κόλν από δύν ηάγκαηα, ελώ ζε πιήξε ζύλζεζε -κε ηέζζεξα ηάγκαηα- ε ζεσξεηηθή
δύλακή ηνπο έθηαλε ηνπο 2.612 άλδξεο (R. Bittard des Portes, Les campagnes de la Restauration, (Espagne,
Morée, Madagascar, Alger), d'après les archives historiques des dépôts de la guerre et de la marine, les
mémoires et les souvenirs contemporains, Tours 1899, ζ. 403 θ.εμ.). Πνιύ κηθξόηεξα ήηαλ ηα ζπληάγκαηα
πεδηθνύ θαηά ηνλ ακεξηθάληθν εκθύιην πόιεκν, ηα νπνία δελ μεπεξλνύζαλ ηνπο 1.000 άλδξεο ζην ζηξαηό ησλ
Οκνζπνλδηαθώλ, ελώ ζην ζηξαηό ησλ πλνκνζπνλδηαθώλ πνίθηιαλ από ηνπο 906 ζηνπο 1037 άλδξεο, κε
κέζν όξν 971 άλδξεο (T. L. Livermore, Numbers and Losses in the American Civil War, Bloomington
(Indiana) 1957).
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Σν ηππηθό αξηζκνύζε πεξίπνπ 8.000 άλδξεο, νη πεξηζζόηεξνη Σνύξθνη, νξγαλσκέλνη
ζε νκάδεο ησλ 500 αλδξώλ πεξίπνπ. Σν ηππηθό δελ είρε νξγαλσζεί ζε επξσπατθά
πξόηππα θαη δελ ππεξεηνύζε ζε απηό θαλέλαο Αηγύπηηνο 58.
Σν ππξνβνιηθό απνηειείην από 1.200 Σνύξθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ππξνβόια
εθζηξαηείαο ή πνιηνξθίαο πνπ είραλ εηζαρζεί από ην Οζσκαληθό Κξάηνο, ηε Γαιιία θαη
ηελ Ιζπαλία ή είραλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Αίγππην 59. Ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθό ζε
αλνηρηό πεδίν, αιιά πζηεξνύζε ζηηο πνιηνξθίεο θαη ζην ππξ αθξηβείαο60.
Σν εθζηξαηεπηηθό ζώκα πνπ ζηάιζεθε ζηελ Πεινπόλλεζν ην 1825 απνηειείην από
ηέζζεξα ζπληάγκαηα ηαθηηθνύ πεδηθνύ, ζπλνιηθήο δύλακεο 12.500 αλδξώλ, 700-800
άλδξεο ηνπ ηππηθνύ, κε νξγαλσκέλνπο ζε ηαθηηθέο κνλάδεο, 25 κε 36 ζηνηρεία
ππξνβνιηθνύ θαη 2 ή 4 ιόρνπο ζθαπαλέσλ61. Πξνθαλήο είλαη ε αιιαγή ηεο αλαινγίαο
πεδηθνύ-ηππηθνύ πνπ ηώξα γίλεηαη 17,8:1 ή 15,6:1, αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία
πνπ δηαζέηνπκε γηα ην ηππηθό, πνιύ κεγαιύηεξε δειαδή ζε ζρέζεηο κε ηνπο
πξνεγνύκελνπο πνιέκνπο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη. Αηζζεηά απμεκέλνο είλαη επίζεο ν
αξηζκόο ησλ ππξνβόισλ. Πξνεγνπκέλσο ν Μνπράκκαλη Άιη είρε ζηείιεη πξνο βνήζεηα
ησλ Οζσκαλώλ ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηελ Κύπξν θαη ηελ Κξήηε, όπνπ ην 1822
βξίζθνληαλ 2.000 πεδνί ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ άιηρ Μπέε (Κύπξνο) θαη 5.000 πεδνί θαη
500 ηππείο κε επηθεθαιήο ηνλ Υαζάλ Παζά (Κξήηε). Απηνί νη άλδξεο όκσο ήηαλ όινη
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M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 170-171.
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 171-172, όπνπ ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ηε κέηξηα πνηόηεηα ησλ
πξώησλ ππξνβόισλ αηγππηηαθήο θαηαζθεπήο. Σα ππξνβόια απηά θαηαζθεπάδνληαλ ζην κεγάιν νπινζηάζην
ηνπ Καΐξνπ, όπνπ ην 1824 ιεηηνπξγνύζαλ έλα ρπηήξην γηα ηα ππξνβόια, έλα εξγνζηάζην ππξίηηδαο θαη έλα
νπινπξγείν. ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 337-338, 341-342· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ.
171-172, ν νπνίνο αλαθέξεη ηελ θαθή πνηόηεηα ησλ ππξνβόισλ αηγππηηαθήο παξαγσγήο.
60
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 170-171. Οη αδπλακίεο ηνπ αηγππηηαθνύ ππξνβνιηθνύ ζηηο
πνιηνξθεηηθέο επηρεηξήζεηο ζα θαλνύλ πιήξσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ
(1825-1826).
61
Κ. Κνηζώλεο, «Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο ζηελ Πεινπόλλεζν. πγθξόηεζηο, ηαθηηθή, εγεζία. Φεβ.
1825-επη. 1828», Πραθηηθά ηοσ Ζ΄ Δηεζλούς Σσλεδρίοσ Πειοπολλεζηαθώλ Σποσδώλ, Πύργος-ΓαζηούλεΑκαιηάδα, (11-17 Σεπηεκβρίοσ 2005), η. Γ΄: Νεωηέρος Ειιεληζκός, Αζήλαη 2007, ζ. 465-486, 468-470 θαη
479-480 όπνπ αλαθέξνληαη άιιεο εθηηκήζεηο ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο κε ηηο
αληίζηνηρεο πεγέο. Βι. επίζεο J. Planat, Régéneration, ζ. 63, 259, ν νπνίνο δίλεη ηνπο εμήο αξηζκνύο: 17.000
πεδνί (καδί κε ηνπο ζθαπαλείο), 700 θαη αξγόηεξα 800 ηππείο, θαη ππξνβνιηθό (εθζηξαηείαο θαη πνιηνξθίαο)·
E. Gouin, L’Égypte, ζ. 378· ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ. 194, ν νπνίνο αλαθέξεη: 17.000 πεδνύο,
700 ηππείο θαη 4 ππξνβνιαξρίεο, ρσξίο λα δηεπθξηλίζεη από πόζα ζηνηρεία απνηειείην ε θαζεκία· M.
Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 236, ν νπνίνο αλαθέξεη κόλν ην γεληθό ζύλνιν 18.000 αλδξώλ, αλ θαη
δηεπθξηλίδεη πσο ηα ζπληάγκαηα ηνπ ηαθηηθνύ πεδηθνύ ήηαλ ηέζζεξα (3ν, 4ν, 5ν θαη 6ν Π)· Kh. Fahmy,
Pasha’s Men, ζ. 55, όπνπ ν ζπγγξαθέαο δίλεη θαη απηόο ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 17.000 αλδξώλ γηα ηα
ηέζζεξα ζπληάγκαηα ηαθηηθνύ πεδηθνύ πνπ ζηάιζεθαλ αξρηθά ζηελ Πεινπόλλεζν, αληηθάζθνληαο κε όζα ν
ίδηνο γξάθεη παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε δύλακε ελόο ζπληάγκαηνο πεδηθνύ. O Mengin δελ δίλεη δπζηπρώο
πεξηζζόηεξν ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο θαη αλαθέξεη πσο ην Μάην ηνπ 1824 ζπγθεληξώλεηαη ζηελ
Αιεμάλδξεηα ζηόινο 150 πινίσλ γηα ηε κεηαθνξά 12.000 αλδξώλ ζηελ Πεινπόλλεζν. É. Driault,
L’expédition de Crète et de Morée, επηζηνιή 9, ζ. 15-16.
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άηαθηνη θαη εζλνηηθά Σνύξθνη ή Αιβαλνί 62. Αληίζεηα, νη άλδξεο ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ
ζώκαηνο ζηελ Πεινπόλλεζν ήηαλ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο Αηγύπηηνη (93%,
ήηνη 12.900) κε ιίγνπο Σνύξθνπο (7%, ήηνη 1.000). Δζλνηηθά Σνύξθνη ήηαλ νη άλδξεο ηνπ
ηππηθνύ (700) θαη νη ππξνβνιεηέο (300), ελώ Αηγύπηηνη ήηαλ όινη νη πεδνί (12.500) θαη νη
ζθαπαλείο (400). Απηόο ν δηαρσξηζκόο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νύηε νη κνλάδεο ηνπ
ηππηθνύ, νύηε ηνπ ππξνβνιηθνύ είραλ αθόκε νξγαλσζεί κε ην λέν ζύζηεκα ληδάκη θαη γη’
απηό απαξηίδνληαλ αθόκε από κε Αηγππηίνπο.
Σα ηέζζεξα ζπληάγκαηα πεδηθνύ πνπ απνβηβάζηεθαλ ζηελ Πεινπόλλεζν ην 1825
ήηαλ ην 3ν ύληαγκα Πεδηθνύ, κε δηνηθεηή ην Υνπξζίη Μπέε θαη δύλακε 3.500 αλδξώλ,
ην 4ν ύληαγκα Πεδηθνύ, κε δηνηθεηή ην Υνπζεΐλ Μπέε θαη δύλακε 3.300 αλδξώλ, ην 5ν
ύληαγκα Πεδηθνύ κε δηνηθεηή ην ειίκ Μπέε θαη δύλακε 3.500 αλδξώλ θαη ην 6ν
ύληαγκα Πεδηθνύ κε δηνηθεηή ηνλ ζεκαληηθόηεξν από ηνπο Δπξσπαίνπο αμησκαηηθνύο
πνπ είραλ αλαδηνξγαλώζεη ην αηγππηηαθό πεδηθό, ηνλ Γάιιν Joseph Sève, πνπ είρε
αζπαζηεί ην Ιζιάκ θαη είρε πηνζεηήζεη ην νζσκαληθό όλνκα νπιετκάλ. Σν ζύληαγκα ηνπ
νπιετκάλ Μπέε ήηαλ κεησκέλεο δύλακεο θαη αξηζκνύζε 2.200 άλδξεο63. Σα ππόινηπα
δύν ζπληάγκαηα ηνπ ηαθηηθνύ πεδηθνύ βξίζθνληαλ ηόηε ζην νπδάλ (ην 1ν) θαη ζηε
Υεηδάδε (ην 2ν)64. Γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά ηνπ
ζρέδηα ν Μνπράκκαλη Άιη ήδε ην θζηλόπσξν ηνπ 1824 είρε δηαηάμεη λα ζπγθξνηεζνύλ
άιια ηξία ζπληάγκαηα ηαθηηθνύ πεδηθνύ (7ν, 8ν θαη 9ν). Από απηά, ην 7ν θαη 8ν
ζπληάγκαηα ζηάιζεθαλ ζηελ Διιάδα, όπνπ θαη έθηαζαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1825,
ζπλνδεία 1.000 πεξίπνπ ηππέσλ, κία νξεηλή ππξνβνιαξρία θαη κία ππξνβνιαξρία
νβηδνβόισλ65.
Οη Αηγύπηηνη ζηξαηηώηεο ηνπ πεδηθνύ έθεξαλ σο βαζηθό νπιηζκό ην γαιιηθήο
θαηαζθεπήο εκπξνζζνγεκέο ηπθέθην Charleville, δηακεηξήκαηνο 17,25 ρηιηνζηνκέηξσλ,
κε μηθνιόγρε, θαη κία επίζεο γαιιηθήο θαηαζθεπήο ζπάζα πεδηθνύ. Η μηθνιόγρε
ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ αηγππηηαθό ζηξαηό γηα πξώηε θνξά ζηελ εθζηξαηεία ζηελ
Διιάδα66. Σν ηπθέθην Charleville ήηαλ ην θαλνληθό όπιν ηνπ πεδηθνύ, αιιά, εμαηηίαο
ειιείςεσλ ζηα απνζέκαηα θαη δπζθνιηώλ ζηηο αγνξέο από ηε Γαιιία, ρξεζηκνπνηείην
επξέσο θαη ην αγγιηθό Brown-Bess, πνπ κνινλόηη βαζηζκέλν ζην Charleville (ηνπ νπνίνπ
62

M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 233-234. Αξγόηεξα νη αηγππηηαθέο δπλάκεηο ζηελ Κξήηε
απμήζεθαλ θαη έθηαζαλ ζηηο 8.000 κε λέν δηνηθεηή ηνλ Υνπζάηλ Παζά. ‘A. al-Rāfi‘ī, ‘Asr Muhammad Ali, ζ.
193.
63
Κ. Κνηζώλεο, Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο, ζ. 468-470. Αξγόηεξα ν νπιετκάλ Μπέεο ζα πξναρζεί ζε
αξρηζηξάηεγν ηνπ αηγππηηαθνύ ζηξαηνύ θαη ζα θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ παζά, κε ηνλ νπνίν είλαη πεξηζζόηεξν
γλσζηόο. Γηα ηνλ Joseph Sève/νπιετκάλ Παζά βι. ην πξόζθαην R.-P. Guillot, Soliman, un Lyonnais
généralissime des armées égyptiennes, Versailles 2011.
64
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 174.
65
J. Planat, Régéneration, ζ. 64, 84· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 254· Κ. Κνηζώλεο,
Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο, ζ. 470. Άιια ηξία ζπληάγκαηα (10ν, 11ν, θαη 12ν) ζα ζπγθξνηεζνύλ ην
θαινθαίξη ηνπ 1825. J. Planat, Régéneration, ζ. 74· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 188-189.
66
Κ. Κνηζώλεο, Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο, ζ. 474-477, 485. Δμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηεο μηθνιόγρεο νη
πεδηθάξηνη ηνπ αηγππηηαθνύ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο απνθαινύληαη «ινγρνθόξνη» ζε πνιιά έξγα ειιήλσλ
ηζηνξηθώλ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. ηελ Αξαβία θαη ζην νπδάλ ην ηόηε κε ηαθηηθό πεδηθό δελ δηέζεηε
μηθνιόγρεο. Βι. Δ. Robinson, Conquest of Sudan, ζ. 168.
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κάιηζηα απνηεινύζε απνκίκεζε), είρε ρακειόηεξεο απνδόζεηο θαη ήηαλ θαηώηεξεο
πνηόηεηαο67.
Σν αηγππηηαθό ηαθηηθό πεδηθό μερώξηδε γηα ηελ πεηζαξρία ηνπ. Παξά ην ζρεηηθά
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηε ζπγθξόηεζε ησλ πξώησλ κνλάδσλ
κέρξη ηηο πξώηεο επηρεηξήζεηο ζε πόιεκν, νη Δπξσπαίνη θαη Οζσκαλνί αμησκαηηθνίεθπαηδεπηέο είραλ θαηαθέξεη λα επηβάινπλ απζηεξή πεηζαξρία ζην ζηξάηεπκα,
βνεζνύκελνη βέβαηα ζε απηό από ηνλ ηδηαίηεξα ππνκνλεηηθό, ππάθνπν θαη θαξηεξηθό
ραξαθηήξα ησλ Αηγππηίσλ θειιατίλ. Η πεηζαξρία ησλ Αηγππηίσλ πεδηθάξησλ ζα
απνδεηθλπόηαλ σο έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ηνπ απέλαληη
ζηνπο Έιιελεο άηαθηνπο68. Σν ηαθηηθό πεδηθό ήηαλ ηθαλό γηα πνιύπινθνπο ειηγκνύο ζην
πεδίν κάρεο, αθόκε θάησ από ερζξηθό ππξ θαη ήηαλ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, θαιά
νπιηζκέλν69.
Σν ηππηθό ηνπ αηγππηηαθνύ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο, πνπ όπσο αλαθέξακε ήδε, δελ
απνηειείην από ηαθηηθέο κνλάδεο, παξνπζίαδε ιηγόηεξε νκνηνγέλεηα σο πξνο ηνλ
νπιηζκό, ηελ έλδπζε θαη ηελ εζλόηεηα ησλ αλδξώλ ηνπ. Ήηαλ ειαθξά νπιηζκέλν -δελ
ππήξραλ ζσξαθνθόξνη ή άιιεο κνλάδεο βαξένο ηππηθνύ- αιιά επθίλεην θαη κε ηδηαίηεξα
επηζεηηθό πλεύκα. Καζνξηζηηθόο ππήξμε ν ξόινο ηνπ ζε πνιιέο ζπγθξνύζεηο κε ηνπο
Έιιελεο άηαθηνπο, ησλ νπνίσλ κάιηζηα απνηεινύζε ην θόβεηξν70. Παξά ηηο θαιέο
απνδόζεηο ηνπ ζηελ Διιάδα, ην αηγππηηαθό ηππηθό πζηεξνύζε δξακαηηθά ζε ζρέζε κε ην
ηππηθό ησλ επξσπατθώλ ζηξαηώλ. Η ζύγθξηζε κε ην γαιιηθό ηππηθό ζηελ Πεινπόλλεζν
έπεηζε ηνλ Ικπξαρίκ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα κεηαξξύζκηζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ
αηγππηηαθνύ ηππηθνύ κε βάζε ηα επξσπατθά πξόηππα. Έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 1829 έγηλε ε

67

M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 172, 190. Πξβι. Κ. Κνηζώλεο, Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο, ζ.
476, όπνπ αλαθέξεηαη κόλν ην αγγιηθό ηπθέθην.
68
ε επίζεκα αηγππηηαθά έγγξαθα ηεο επνρήο αλαθέξνληαη ν εξσηζκόο θαη ε απηαπάξλεζε ησλ Αηγππηίσλ
πεδηθάξησλ, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο έδηλαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο θαη θάησ από ην ππξ ηνπ ερζξνύ καζήκαηα
πνιεκηθώλ αξεηώλ ζηνπο ππεξόπηεο θαη αιαδνληθνύο Σνύξθνπο αμησκαηηθνύο ηνπο. Η εηθόλα πνπ πξνθύπηεη
από απηέο ηηο αλαθνξέο είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε ηελ παξαδνζηαθή επξσθεληξηθή εηθόλα ησλ
«αζηαηηθώλ νξδώλ», νη νπνίεο απξόζπκα θαη παζεηηθά αλαγθάδνληαη λα πάλε λα πνιεκήζνπλ ππό ηνλ θόβν
ηνπ καζηίγηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο πάληα επζπλείδεηνπο θαη «ειεύζεξνπο» άλδξεο ησλ (δπηηθό)επξσπαίσλ
θαη βνξεηνακεξηθαληθώλ ζηξαηώλ. Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 239-242, όπνπ αλαθέξεηαη ην αξρεηαθό
πιηθό θαη παξαηίζεληαη ζρεηηθά απνζπάζκαηα. Άιιεο αλαθνξέο ζηελ πεηζαξρία, ηελ αλδξεία θαη ην πςειό
θξόλεκα ηνπ Αηγππηίνπ ζηξαηηώηε βξίζθνληαη ελ J. Planat, Régéneration, ζ. 143· Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ.
226-229· M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 192-194, 222, 240. ηε ζειίδα 192 ν Weygand αλαθέξεη
ηελ θάπσο κνηξνιαηξηθή, αλ θαη αθνπιηζηηθή, απάληεζε ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζηνπο Γάιινπο
ζηξαηησηηθνύο ζπκβνύινπο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ παξόηξπλαλ λα δηώμεη ηνπο Σνύξθνπο αμησκαηηθνύο θαη λα
ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε Αηγππηίνπο: «Ils sont musulmans comme moi, puis-je les chasser d’Égypte?». Πξβι.
Κ. Κνηζώλεο, Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο, ζ. 472-473, όπνπ γίλεηαη πνιύο ιόγνο γηα κάζηηγα θαη ζαλαηηθή
πνηλή γηα ηνπο απείζαξρνπο θαη απξόζπκνπο θαη όπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο, γαιιηθέο θαη ειιεληθέο,
πεγέο.
69
Γηα ηελ αλσηεξόηεηα ηνπ λένπ ηαθηηθνύ πεδηθνύ ζε ζρέζε κε ην παιαηόηεξν, αιιά θαη κε ην νζσκαληθό,
όζνλ αθνξά ηελ ηαθηηθή κάρεο βι. Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 273-274.
70
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 240-241.
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ζύζηαζε ησλ πξώησλ κνλάδσλ ηαθηηθνύ (ληδάκη) ηππηθνύ ηνπ αηγππηηαθνύ ζηξαηνύ71.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε αιιαγή ηεο αλαινγίαο πεδηθνύ-ηππηθνύ ζηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο
ηνπ Μνπράκκαλη Άιη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1811-1824. ηελ πξνληδακηθή επνρή
απηή ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξή, από 3:1 κέρξη θαη 1,1:1, ελώ ην 1824-25 ήηαλ 17,8:1, ηηκή
παξόκνηα κε εθείλε ησλ ζύγρξνλσλ επξσπατθώλ ζηξαηώλ ηεο επνρήο72.
Σν ππξνβνιηθό επίζεο δελ είρε νξγαλσζεί ζε ηαθηηθέο κνλάδεο θαη γη’ απηό δελ
ζεσξείην κέξνο ηνπ ληδάκη. ηελ Πεινπόλλεζν ζηάιζεθαλ, ζύκθσλα κε ηηο δηάθνξεο
πεγέο, από ηα 21 κέρξη ηα 36 ζηνηρεία ππξνβνιηθνύ· ηα πεξηζζόηεξα ήηαλ πεδηλά
(εθζηξαηείαο) ππξνβόια δηακεηξήκαηνο 4 ή 6 ηληζώλ (101 θαη 152 ρηιηνζηά αληίζηνηρα),
αιιά ππήξραλ θαη νξεηλά ππξνβόια, νβηδνβόια θαη όικνη ησλ 6 ηληζώλ73. Οη
ππξνβνιεηέο ήηαλ Οζσκαλνί, δειαδή κε Αηγύπηηνη, θαη είραλ εθπαηδεπηεί ζηελ Αίγππην
από Δπξσπαίνπο αμησκαηηθνύο74. Παξά ηελ πνηθηιία ησλ εηδώλ, ησλ ππνδεηγκάησλ θαη
ησλ δηακεηξεκάησλ ησλ ππξνβόισλ, ην ππξνβνιηθό ηνπ Ικπξαρίκ είρε θαιέο απνδόζεηο,
θπξίσο ζε αλνηρηό πεδίν, όπνπ νπζηαζηηθά ήηαλ ρσξίο αληίπαιν, ελώ πζηεξνύζε απέλαληη
ζην ειιεληθό ζηηο πνιηνξθίεο, όπσο απνδείρζεθε ζην Μεζνιόγγη75.
Πξσηόγνλε ήηαλ αθόκε ε νξγάλσζε ηνπ επίζεο κε ληδάκη κεραληθνύ θαη κέηξηεο νη
απνδόζεηο ηνπ. Απνηειείην νπζηαζηηθά από ζθαπαλείο (κπαιηαηδήδες) πνπ δελ ήηαλ ζε
ζέζε λα θέξνπλ εηο πέξαο πνιύπινθεο επηρεηξήζεηο ή λα θαηαζθεπάζνπλ πξνρσξεκέλα
νρπξσκαηηθά έξγα. Οη ζθαπαλείο ήηαλ όινη Αηγύπηηνη, ππό ηηο δηαηαγέο ηνπξθόθσλσλ
αμησκαηηθώλ. Αθόκε ππό νξγάλσζε ήηαλ νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζηξαηνύ ζηελ
Αίγππην θαζώο θαη όζνλ αθνξά ην εθζηξαηεπηηθό ζώκα Πεινπνλλήζνπ. Οη ζηξαηησηηθνί
ηαηξνί ήηαλ όινη μέλνη, Γάιινη θαη Ιηαινί76. Σέινο, ε επηκειεηεία ηνπ αηγππηηαθνύ
ζηξαηνύ, παξά ηελ πνιύηηκε εκπεηξία πνπ είρε απνθνκίζεη ν Μνπράκκαλη Άιη από ηηο
εθζηξαηείεο ζηελ αξαβηθή Υεξζόλεζν θαη ζην νπδάλ, έδεηρλε λα κελ ήηαλ αθόκε ζε
ζέζε λα εμαζθαιίζεη επαξθή θαη ηαθηηθό αλεθνδηαζκό ησλ ζηξαηεπκάησλ πνπ
71

Απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία επηά ζπληαγκάησλ ηαθηηθνύ ηππηθνύ. Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ. 219-220·
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 205-210.
72
Πην ζπγθεθξηκέλα νη αλαινγίεο θαηά ην δηάζηεκα 1811-1824, γηα ηηο ρξνληέο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπκε
ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, είλαη νη εμήο: 1811 (Αξαβία) 3:1 (6.000 πεδνί-2000 ηππείο), 1815 (Αξαβία) 3/3,2:1
(1800-1900 πεδνί-600 ηππείο), 1818 (νπδάλ) 2,9:1 (5.600 πεδνί-1.950 ηππείο), 1820 (νπδάλ) 1,1:1 (3.400
πεδνί-3.000 ηππείο), 1824 (Πεινπόλλεζνο) 17,8:1 (12.500 πεδνί-700 ηππείο). Η κηθξή αλαινγία πεδηθνύηππηθνύ ήηαλ θνηλό ζηνηρείν όισλ ησλ πξνλεσηεξηθώλ ζηξαηώλ θαη εηδηθά ησλ νζσκαληθώλ ελόπισλ
δπλάκεσλ κέρξη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 19νπ αηώλα. Δηδηθά γηα ηνπο Οζσκαλνύο βι. V. J. Parry, «La manière
de combattre», V. J. Parry – M. E. Yapp (εθδ.), War, Technology and Society in the Middle East, London
1975, ζ. 218-256· R. Murphey, Ottoman Warfare 1500-1700, London 1999· V. H. Aksan, Ottoman Wars
1700-1870. An Empire Besieged, Harlow 2007.
73
Κ. Κνηζώλεο, Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο, ζ. 471, απ’ όπνπ πξνθύπηεη όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ
ππξνβόισλ ήηαλ 21 ή 26 αλάινγα αλ νη αλαθεξόκελεο ππξνβνιαξρίεο ησλ 18 ιηβξώλ απαξηίδνληαλ από 4 ή
από 6 ζηνηρεία ε θαζεκία. Βι. επίζεο αλσηέξσ ζηελ ππνζεκ. 59.
74
Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ. 220
75
M. Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 241-242.
76
Σα αηγππηηαθά ζηξαηεύκαηα καζηίδνληαλ από δηάθνξεο αξξώζηηεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο
εθζηξαηείαο. Ιδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαινύζαλ ζηνπο ζηξαηησηηθνύο ηαηξνύο ε ςσξίαζε (uyuz) θαη ε ζύθηιε
(frangi). Βι. γη’ απηό Clot Bey, Aperçu, η. 2, ζ. 370· Kh. Fahmy, Pasha’s Men, ζ. 214-226. Βι. επίζεο M.
Weygand, Histoire militaire, η. 1, ζ. 263· Κ. Κνηζώλεο, Αηγππηηαθή ζηξαηηά εηζβνιήο, ζ. 481-482.

109

110

Marco Miotto

επηρεηξνύζαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Δπαλαιήθζεθαλ ζηελ Πεινπόλλεζν νη ίδηεο
θαζπζηεξήζεηο θαη ειιείςεηο πνπ πξνθάιεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ αηγππηηαθό
ζηξαηό, θπξίσο όζνλ αθνξά ηε ζίηηζε θαη ην ξνπρηζκό ησλ ζηξαηησηώλ77. Οη δπζθνιίεο
απηέο απνδεηθλύνπλ ηελ αληθαλόηεηα ηεο αηγππηηαθήο επηκειεηείαο θπξίσο αλ ιεθζνύλ
ππόςε νη πνιύ κηθξόηεξεο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο εθζηξαηείεο ησλ πξνεγνύκελσλ
εηώλ ζηελ Αξαβία θαη ζην νπδάλ θαη ην γεγνλόο όηη ηηο ρεξζαίεο δπλάκεηο
ζπλεπηθνπξνύζε έλαο κεγάινο ζηόινο θαη όηη νη Αηγύπηηνη ήιεγραλ ήδε ηελ Κξήηε.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο ε απόζηαζε Ναβαξίλν-Σξηπνιηηζά είλαη, ζε επζεία γξακκή,
90 ρηιηόκεηξα θαη Σξηπνιηηζά-Πάηξα 97. Παξά ην δύζβαην ηεο δηαδξνκήο ζε κεξηθά
ζεκεία θαη παξά ηνλ θαηά θαηξνύο επηηπρή αληαξηνπόιεκν ησλ Διιήλσλ αηάθησλ, απηέο
νη απνζηάζεηο είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξεο από εθείλεο πνπ έπξεπε λα δηαλύζνπλ νη
εθνδηνπνκπέο ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζηελ Αξαβία (απόζηαζε ΜεδίλαΝηηξίγηα, 675 ρηιηόκεηξα) θαη ζην νπδάλ (Οπάληη Υάιθά’-Υαξηνύκ, 730 ρηιηόκεηξα),
όπνπ ην έδαθνο ήηαλ γεληθά αθόκε πην δύζβαην θαη ε δξάζε ησλ αληαξηώλ αθόκε πην
έληνλε θαη εύθνιε.
Η ζπλήζεο ηαθηηθή κάρεο ησλ αηγππηηαθώλ δπλάκεσλ ζηελ Πεινπόλλεζν
πξνέβιεπε κεησπηθέο, αιιεπάιιειεο θαηά θύκαηα επηζέζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πεδηθνύ θαηά
ησλ γξακκώλ ηνπ -ζπλήζσο ηακπνπξσκέλνπ- ερζξνύ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
ππξνβνιηθνύ. Δλώ ην πεδηθό θξαηνύζε ηνλ ερζξό αγθηζηξσκέλν ζηηο ζέζεηο ηνπ, ην
ηππηθό ππεξθαιάγγηδε ηηο ερζξηθέο ζέζεηο θαη, εθόζνλ νη εμειίμεηο ήηαλ ζεηηθέο,
πξνρσξνύζε ζηελ πεξηθύθισζή ηνπο. Απηέο νη θηλήζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηε
δηάζπαζε ησλ ερζξηθώλ γξακκώλ θαη ηελ επαθόινπζε άηαθηε θπγή ησλ ερζξώλ. Απηέο
ηηο ηαθηηθέο επλννύζαλ ε απνπζία ειιεληθνύ ηππηθνύ, ην γεγνλόο όηη ην ειιεληθό πεδηθό
απνηειείην από αηάθηνπο θαη όηη ζε αλνηρηό πεδίν νη Έιιελεο πζηεξνύζαλ ζε
ππξνβνιηθό, ή δελ είραλ θαζόινπ. Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίδεηαη πσο ηέηνηεο ηαθηηθέο
απαηηνύζαλ ην πεδηθό λα είλαη πεηζαξρεκέλν θαη ην ηππηθό επέιηθην θαη ηνικεξό. Σν
θαιύηεξν παξάδεηγκα απηώλ ησλ ηαθηηθώλ κάρεο ηνπ αηγππηηαθνύ εθζηξαηεπηηθνύ
ζώκαηνο απνηειεί θαηά ηε γλώκε καο ε κάρε ζην Κξεκκύδη. Αληίζεηα, όηαλ νη Έιιελεο
ακύλνληαλ ζε πόιεηο ή ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο, όπσο ζηνπο Μύινπο, νη Αηγύπηηνη δελ
κπνξνύζαλ λα εθαξκόζνπλ απηέο ηηο ηαθηηθέο νύηε θάλεθαλ ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ
ελαιιαθηηθέο θηλήζεηο78. Δπίζεο, νη άλδξεο ηνπ ηαθηηθνύ πεδηθνύ δελ θαηαβάιινληαλ
εύθνια από παληθό, αθόκε θαη όηαλ ν ερζξόο ηνπο επηηίζεην ζηα λώηα ή όηαλ δηέηξεραλ
ηνλ θίλδπλν λα πεξηθπθισζνύλ79.
Η εμέιημε ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ηνπ Μνπράκκαλη Άιη από ηα νζσκαληθά
πξόηππα ζην λέν ηαθηηθό ζηξαηό, παξά ηηο δπζθνιίεο, ηε βηαζύλε, θαη ζε θάπνηεο
πεξηπηώζεηο ηελ πξνρεηξόηεηα, κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, απνδείρζεθε
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απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρήο ζε ζηξαηησηηθό επίπεδν. Η εμέιημε απηή ζπλέδξακε
θαζνξηζηηθά ζηελ ελίζρπζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη ζην
εζσηεξηθό, ελώ παξάιιεια αλέδεημε ηελ Αίγππην σο ην ζεκαληηθόηεξν πνιηηηθό θαη
ζηξαηησηηθό παξάγνληα ζηελ Δγγύο Αλαηνιή. Ο ηαθηηθόο αηγππηηαθόο ζηξαηόο
απνηεινύζε ην θύξην εξγαιείν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη θαη ηνπ
επέηξεςε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηεο Αηγύπηνπ ζηελ Δγγύο
Αλαηνιή θαη επξύηεξα ζηε ιεθάλε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Οη επηηπρίεο ηνπ
Μνπράκκαλη Άιη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνύ θαη ζηε γεληθόηεξε ελίζρπζε ηεο
Αηγύπηνπ ζα θαλεξσζνύλ κε αθόκε εληππσζηαθόηεξν ηξόπν ζηνπο πνιέκνπο ηεο πξίαο
ην 1831-1833 θαη ην 1839 πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ ππόζηαζε ηνπ
Οζσκαληθνύ Κξάηνπο θαη νδήγεζαλ ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ
εμνπδεηέξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο ηεο Αηγύπηνπ θαη γηα ηελ απνδόκεζε ηνπ
εγρεηξήκαηνο ηνπ Μνπράκκαλη Άιη.
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From Wadi as-Safra’ to Missolonghi.
The Transition of Muhammad Ali’s Military from the Ottoman Models to
the Reformed Regular Army (1812-1826)
Summary
The article aims to illustrate and analyze the transition of the armed forces that
Muhammad Ali of Egypt had at his disposal from the very beginning of his political
career in Egypt to his involvement into the Greek War of Independence. In becoming the
new master of Egypt, Muhammad Ali realized very soon that his soldiers were not only
the instrument but also the base and the warranty of his personal lordship over Egypt. At
first, it was an ill-organized and extremely simply structured gathering of those variegated
men at arms, ever ready to enlist themselves in one of the many private armies of the
provincial governors, actually semi-autonomous local sovereigns, in the Ottoman state.
Even formed by brave and skilled fighters, this kind of army proved not very reliable,
showing severe signs of indiscipline and other deficiencies, especially in the field of
logistics and military administration.
By deciding to create a new regular (nizami), western-fashioned army and to enlist in
it the Egyptians, Muhammad Ali marked a turning point in the history not only of the
Egyptian armed forces, but also of the whole country, the consequences of which are still
evident today in the Egyptian society.
The decisive years of the transition from the army of the old, Ottoman, type to the
modern, Egyptian one are illustrated in this article, as well as the manners and purposes
of this historical process.

Εςζηάθιορ Ποςλιάζηρ
Η ζηαδιακή ένηαξη ηος παηπιάπση Γπηγοπίος Ε΄ ζηο εθνικό πάνθεον
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε απνπεηξάηαη λα εμεηάζεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο
ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ από ην επίζεκν ειιεληθό θξάηνο, ζηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 1840-1921.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζηαδηαθήο αλαγλώξηζεο ηνπ
παηξηάξρε σο εζληθνύ ήξσα αξρηθά θαη σο αγίνπ ζηε ζπλέρεηα.
Οη εζληθνί ήξσεο απνηεινύλ «ηα καξγαξηηάξηα ζην πεξηδέξαην ηεο εζληθήο
κπζνινγίαο», ζύκθσλα κε ηνλ Μπέλεληηθη Άληεξζνλ1. Σα πξόζσπα πνπ εληάζζνληαη ζην
πάλζενλ ησλ εξώσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, κνινλόηη ζπρλά εηεξόθιεηα κεηαμύ ηνπο,
αλαδεηθλύνληαη ζε πξόηππα γηα ηνπο ζύγρξνλνπο πνιίηεο. Ζ αληίιεςε απηή ζπλάδεη κε
ηε ζέζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παπαξξεγόπνπινπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, κηαο
ηζηνξίαο παξαδεηγκαηηθήο, ε νπνία δηακνξθώλεη πξόηππα2. Δπηπιένλ, ε αλαπόθεπθηε
ζύγθξηζε ησλ πνιηηώλ κε ηα πξόζσπα πνπ εξσoπνηνύληαη, απνζθνπεί ζηε ζπλερή
ππελζύκηζε ηεο ζύγρξνλεο απξαμίαο ηνπ έζλνπο ζε ζρέζε κε ην έλδνμν παξειζόλ3.
Ο Γξεγόξηνο Δ΄, θαηά θόζκνλ Γεσξγάθεο Αγγειόπνπινο, γελλήζεθε κάιινλ ην
1751 ζηε Γεκεηζάλα ηεο Πεινπνλλήζνπ. Μεηά ηηο πξώηεο ζπνπδέο ζηε γελέηεηξά ηνπ
θαη ζηελ Αζήλα, αλαρώξεζε γηα ηε κύξλε. ηελ ησληθή πόιε μεθίλεζε ε εθθιεζηαζηηθή
ηνπ ζηαδηνδξνκία, θζάλνληαο κάιηζηα λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ κεηξνπνιίηε, ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 1785. Σν ζπνπδαίν έξγν πνπ επηηέιεζε ηα ρξόληα απηά, ππήξμε
θαζνξηζηηθό γηα ηελ άλνδό ηνπ ζηνλ παηξηαξρηθό ζξόλν. Σξεηο ζπλνιηθά θνξέο αλήιζε
ζηελ αλώηαηε βαζκίδα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ν Γξεγόξηνο. Ζ πξώηε
παηξηαξρία ηνπ θάιππηε ην δηάζηεκα 1797-1798 θαη έιεμε κε ηελ εμνξία ηνπ ζην Άγηνλ
Όξνο. Ζ δεύηεξε, κεηαμύ ησλ εηώλ 1806-1808, είρε σο απνηέιεζκα λέα εμνξία ζηελ
Αζσληθή Πνιηηεία. Σξίηε θαη ηειεπηαία θνξά θιήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1818.
Ζ ζεηεία ηνπ ζην Φαλάξη ήηαλ θαη πάιη ζύληνκε, θαζώο ε έθξεμε ηεο ειιεληθήο
επαλάζηαζεο ζηελ Πεινπόλλεζν απνηέιεζε ηελ αηηία ηεο θαηαδίθεο ηνπ ζε ζάλαην 4.
ηηο 10 Απξηιίνπ 1821, αλήκεξα ηεο Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα, ν Γξεγόξηνο Δ΄
απαγρνλίζηεθε ζηε κεζαία πύιε ηνπ Παηξηαξρείνπ. Δπάλσ ζην ζώκα ηνπ Γηαθηᾶο
επεμεγνύζε ηνπο ιόγνπο ηεο ηηκσξίαο ηνπ. Σν άςπρν ζώκα, αθνύ παξέκεηλε επί ηξεηο
εκέξεο ζηελ αγρόλε, κεηαθέξζεθε θαη βπζίζηεθε ζηνλ Βόζπνξν. ύκθσλα κε ηηο πεγέο,

1
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παλεπηζηήκην Αζελώλ (1837-1932), Αζήλα 2006, ζ. 128.
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Π. Λέθθαο, Σν παηρλίδη κε ηνλ ρξόλν, Αζήλα 2001, ζ. 131-132.
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εθεί εληόπηζε ηε ζνξό ν Έιιελαο πινίαξρνο Νηθόιανο θιάβνο θαη ηε κεηέθεξε ζηελ
Οδεζζό, όπνπ θαη ηειέζζεθε κεγαινπξεπήο θεδεία5.
Ζ πξώηε απόπεηξα γηα λα ηηκεζεί ν Γξεγόξηνο ζην λεντδξπζέλ ειιεληθό θξάηνο
εληνπίδεηαη ζε ςήθηζκα ζρεηηθό κε ηελ θαηαζθεπή αθηεξσκαηηθνύ κλεκείνπ, ην νπνίν
θαηαηέζεθε ζηελ εζλνζπλέιεπζε ηνπ 18446. Ζ απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζρεηηθά
κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη απηέο πάγσζαλ.
Σξία ρξόληα αξγόηεξα, ην 1847, νη Γεκεηζαλίηεο Καιιίληθνο θαη Δπζύκηνο
Καζηόξρεο, Κσλζηαληίλνο Κνληνγόλεο, Κ. Θ. Λενλάξδνο θαη Μηζαήι Απνζηνιίδεο
ζύζηεζαλ επηηξνπή κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηε δηεμαγσγή κλεκόζπλνπ
ζηε κλήκε ηνπ Γξεγνξίνπ θαη ηνπ Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ. Απηό ζα
πξαγκαηνπνηνύληαλ αλήκεξα ηεο επεηείνπ ηνπ απαγρνληζκνύ ηνπ παηξηάξρε (10
Απξηιίνπ), ζηε Μεηξόπνιε ησλ Αζελώλ. ύκθσλα κε ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηεο
ηειεηήο, επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθθώλεζε ιόγνπ ήηαλ ν Μηζαήι Απνζηνιίδεο,
θαζεγεηήο ζην Οζσληθό Παλεπηζηήκην θαη κεηέπεηηα κεηξνπνιίηεο Αζελώλ. Μηα
δηαθσλία κεηαμύ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ηεξάο πλόδνπ θαη ηνπ ηόηε επηζθόπνπ ηεο
πξσηεύνπζαο, Νεόθπηνπ, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ θαζελόο, ππήξμε ε αηηία γηα
λα αλαβιεζεί ην κλεκόζπλν7.
Ζ έληαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ελδόηεξα ηεο ηεξαξρίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο
Διιάδνο, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί ζύκθσλα κε ην θιίκα ηεο επνρήο. Υαξαθηεξηζηηθό
ήηαλ ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο πληαγκαηηθή, κε ηίηιν «Ζ ἄξλεζηο ηνῦ ἱεξνῦ θαὶ ἐζληθνῦ
κλεκνζύλνπ», όπνπ αλαθεξόηαλ πσο: «ὁ ηῆο Ἀηηηθῆο πνηκελάξρεο, αὐηνο, ὅζηηο ἐκπνδίζαο
ηὸ κλεκόζπλνλ, ιόγῳ ηνῦ λὰ πξνεγεζῇ αὐηνῦ εἰο ηελ ἱεξνηειεζηίαλ ὁ ζεβαζκηώηαηνο
πξόεδξνο ηῆο Ἱεξάο πλόδνπ, ἔδεημελ νὐ κόλνλ ζκηθξόηεηα θηινηηκίαο, ἀιιά θαὶ ἄγλνηαλ
ηῶλ θαζηεξσζέλησλ ἐζίκσλ. Ναὶ, νἱ θαλόλεο ἀλαγλσξίδνπζηλ ὡο ἀξρεγόλ πάζεο
ἐθθιεζίαο ηὸλ ἐλ ηῇ ἐπαξρηαθῇ πεξηθέξεηᾳ ἐπίζθνπνλ ἀιιὰ ηὰ ἔζηκα νὐδέπνηε ἠξλήζεζαλ,
ὴ ἀξλνῦληαη, θαὶ ἀπό ηῆο επνρήο ἀθόκε ηῶλ Γξαηθνξσκαίσλ αὐηνθξαηόξσλ ηὴλ
πξνηίκεζηλ εἰο ηὸλ παηξηάξρελ» 8.
Πίζσ από ηηο θαηεγνξίεο πξνο ηνλ επίζθνπν Αζελώλ δηαθαίλεηαη κηα θηιηθή ζηάζε
ηνπ αξζξνγξάθνπ πξνο ην Παηξηαξρείν. ην δηάζηεκα απηό δελ είρε εθδνζεί αθόκα ν
παηξηαξρηθόο Σόκνο αλαγλώξηζεο ηνπ απηνθέθαινπ ηεο Διιαδηθήο Δθθιεζίαο. Μέζα
ζην θξάηνο, ιόγσ αθξηβώο ηεο εθθιεζηαζηηθήο απόζρηζεο, είρε μεζπάζεη έλα ηδηόκνξθν
«ελδν-ειιαδηθό ζρίζκα». Από ηε κηα πιεπξά βξίζθνληαλ νη ππεξαζπηζηέο ηεο
5

. Σξηθνύπεο, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η. Α΄, Αζήλα 2007, ζ. 65-70˙ Γηα αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ηεο θεδείαο ηνπ παηξηάξρε ζηελ Οδεζζό βι. Γ. Ν. Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ
ηνλ Δ΄ (1821-1871), Αζήλα 1871, ζ. 25˙ Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ πξσηαζιεηήλ, η. Α΄, ζ.
392-396.
6
ηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ε πξόηαζε αλαθεξόηαλ ζηελ αλέγεξζε δύν κλεκείσλ αθηεξσκέλσλ ην έλα
ζηνλ Γξεγόξην Δ΄ θαη ην άιιν ζηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε. Δπηπιένλ, σο εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο
θαηαγξαθόηαλ ε 6/6/1845, βι. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Δπξεηήξην ζπδεηήζεσλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ (1843-1862),
Θεκαηηθό επξεηήξην, η. 1, Αζήλα 1992, ζ. 425˙ Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ πξσηαζιεηήλ, η.
Β΄, ζ. 376.
7
Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ πξσηαζιεηήλ, η. Β΄, ζ. 236-238.
8
πληαγκαηηθή, αξ. θύιινπ 26, έηνο Α΄, Αζήλα 16 Απξηιίνπ 1849.
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εζληθνπνίεζεο ηεο εθθιεζίαο θαη από ηελ άιιε νη «θηινξζόδνμνη» πηζηνί ηνπ
Παηξηαξρείνπ. Ζ αληηπαξάζεζε απηή, πέξα από ηα εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, απέθηεζε
έληνλν πνιηηηθό ραξαθηήξα. Ζ ςήθηζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844 θαζηέξσζε ηελ
εθθιεζία σο επίζεκν ζεζκό ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο9.
Αλ θαη ην κλεκόζπλν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαζώζεθε ηκήκα ηνπ ιόγνπ πνπ ζα
εθθσλνύζε ν Μηζαήι Απνζηνιίδεο. Ο ζπγγξαθέαο ζπγθαηέιεγε ηνπο δπν ηεξάξρεο
κεηαμύ «ηῶv πξώησλ θαη κεγαινπξγῶλ ηῆο ἐζληθῆο ἡκῶλ παιηγγελεζίαο ζπκάησλ» θαη
επηζήκαηλε όηη θύξηνη ζθνπνί ηεο δσήο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ απηώλ αξρόλησλ ήηαλ «ἡ
δόμα ηνῦ ζενύ θαὶ ἠ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο»10.
Σελ επόκελε δεθαεηία, κε εμαίξεζε ην 1853, θαίλεηαη πσο ην δήηεκα ηεο
αλαγλώξηζεο ηνπ παηξηάξρε παξέκεηλε ζηάζηκν. Σν έηνο απηό, ν βίνο ηνπ Γξεγνξίνπ
απνηέιεζε ην ζέκα ηεο επεηεηαθήο νκηιίαο ηνπ αξρεηνθύιαθα ηεο Διιεληθήο Βνπιήο,
Γεώξγηνπ Σεξηζέηε. Ο νκηιεηήο εμήγεζε κε ιεπηνκέξεηεο ζην αθξναηήξην ηε
ζπνπδαηόηεηα ηνπ αλώηαηνπ νξζόδνμνπ εθθιεζηαζηηθνύ αμηώκαηνο, ραξαθηεξίδνληαο
ηνπο παηξηάξρεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, σο ηνπο πξώηνπο
αηρκαιώηνπο ηεο θπιήο, πνπ είραλ όκσο ζηελ Πεηξνύπνιε «θξπθήλ ηὴλ ῥνκθαίαλ
κεγάινπ ὁκόζξεζθνπ αὐηνθξάηνξνο». Γελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζηηο εμώζεηο ηνπ
Γεκεηζαλίηε ηεξάξρε από ηνλ παηξηαξρηθό ζξόλν, νη νπνίεο νθείινληαλ ζηα «θαθά
πάζε» ηεο αλζξσπόηεηαο. Κιείλνληαο ηνλ ιόγν ηνπ, ραξαθηήξηζε ηνλ παηξηάξρε σο «ἕλα
ηῶλ ἐλδνμνηάησλ ἀλδξῶλ ηῆο ἱζηνξίαο, εἰο ηὴλ ἀξάδα ηῶλ εὐεξγεηῶλ ηῶλ ἁγίσλ ηῆο
ἀλζξσπόηεηνο, ἀπὸ θαηαβνιῆο θόζκνπ»11.
Ζ επηινγή ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ γηα ηελ επεηεηαθή νκηιία ηεο 25εο Μαξηίνπ ζε κηα
βαξύλνπζα γηα ην αιπηξσηηθό θίλεκα ρξνληθή ζηηγκή, ζην μέζπαζκα ηνπ Κξηκατθνύ
πνιέκνπ, δελ πξέπεη λα ήηαλ ηπραία. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ παλεγπξηθώλ ιόγσλ είλαη ε
ζύλδεζε ηνπ παξειζνληηθνύ γεγνλόηνο πνπ εμεηάδνπλ κε ηνλ παξόληα ρξόλν. Γηα ην
δηάζηεκα απηό -ην παξόλ ηνπ ιόγνπ- νθείιεη ν νκηιεηήο «λα θάλεη δηαπηζηώζεηο
απνξξένπζεο από ηε ζρέζε ηνπ κε ην δεκηνπξγηθό παξειζόλ θαη ηηο ηύρεο ηνπ ιανύ ηηο
νπνίεο πξνεηνίκαζε ην παξειζόλ απηό»12. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην παξόλ
απνηεινύζε ηε ζπλέρεηα ηνπ έλδνμνπ ειιεληθνύ παξειζόληνο, ζην νπνίν έδξαζε ν
Γξεγόξηνο Δ΄ θαη ζπζηάζηεθε γηα ηελ παηξίδα. Ο παηξηάξρεο, σο πξώην ζύκα ηεο
ειιεληθήο επαλάζηαζεο, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ππήξμε ε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ
ειιεληθνύ θξάηνπο, ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην παξόλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ

9

Π. Μαηάιαο, Έζλνο θαη Οξζνδνμία, Οη πεξηπέηεηεο κηαο ζρέζεο. Από ην «Διιαδηθό» ζην Βνπιγαξηθό
ρίζκα, Ζξάθιεην 2003, ζ. 45-95.
10
Σνλ ιόγν δηέζσζε θαη δεκνζίεπζε ν Γ. Αγγειόπνπινο ζηε ζρεηηθή κε ηνλ παηξηάξρε ζπιινγή ηνπ, βι.
Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ πξσηαζιεηήλ, η. Β΄, ζ. 238-246.
11
Γ. Σεξηζέηεο, Οκηιία πεξί ηνπ ανίδηκνπ παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο, πληαζείζα δηα ηελ 25
Μαξηίνπ αιιά εθθσλεζείζα ελ ηελ βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Απξηιίνπ 1853, Αζήλα 1853.
12
Γ. Β. Λενληαξίηεο, «Ο ζπκβνιηζκόο ηνπ Παλεγπξηθνύ θαη ν ηζηνξηθόο ιόγνο», Μλήκσλ 14 (1992), ζ.
189.
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αλνινθιήξσηνπ αγώλα, πνπ μεθηλνύζε κε ηνλ Κξηκατθό θαη ζηόρεπε ζηελ απειεπζέξσζε
ησλ ππόδνπισλ νκνεζλώλ13.
Σελ ίδηα ρξνληά θπθινθόξεζε θαη ε πξώηε βηνγξαθία ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ από ηνλ
Κσλζηαληίλν Κξνθπδά. Ο ζπγγξαθέαο ζηνλ δηζέιηδν πξόινγό ηνπ αλέθεξε όηη ε ζπζία
ηνπ παηξηάξρε «ἔκειε λὰ ιακπξύλῃ ηῆο ιιεληθῆο ἐπαλαζηάζεσο ηὰ πξννίκηα», ελώ
πξνζέζεηε πσο «ηὸ ὄλνκα ηνπ (πξβι. Γξεγόξηνο) ζέιεη δηαιάκπεη εἰο ηὴλ θθιεζηαζηηθὴλ
θαὶ πνιηηηθὴλ ἡκῶλ ἱζηνξίαλ θαὶ ηηκᾷ δηελεθῶο ηὸ ηῶλ ιιήλσλ ἔζλνο θαὶ ὅιελ ηὴλ
ρξηζηηαλσζύλελ»14.
Σα επόκελα ρξόληα ην αίηεκα γηα εθδήισζε ηεο εζληθήο επγλσκνζύλεο απέλαληη
ζηνλ παηξηάξρε κεγάισλε. Ζ εύξεζε, ην 1861, ηεο κνλαδηθήο, από ό,ηη εηθαδόηαλ,
δσγξαθηθήο απεηθόληζήο ηνπ, εθιήθζεθε σο «ζεία έλδεημε». Ζ δεκηνπξγία απηή,
άγλσζηεο ρξνλνινγίαο, εηθαδόηαλ όηη θηινηερλήζεθε ην δηάζηεκα ηεο δεύηεξεο
παηξηαξρίαο ηνπ, αλ θαη δελ ήηαλ ζίγνπξν όηη απεηθόληδε ηνλ Γξεγόξην. Ο ηεξάξρεο
απνηππσλόηαλ θαζηζκέλνο ζηνλ παηξηαξρηθό ζξόλν, λα δείρλεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη ηνλ
νπξαλό πξνο ηνλ νπνίν θαη θνηηνύζε, ελώ ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη θξαηνύζε πεξγακελή
πνπ έγξαθε: «ΣΡΗΛΑΜΠΖ ΘΔΟΝ ΔΒΟΤ-ΑΗΩΝΟ ΚΡΔΟΝΣ’ ΑΠΑΤΣΟΤ-ΠΑΣΡΗΓΑ
ΣΗΜΑ»15.
Με πξσηνβνπιία ηνπ ίιαξρνπ Γεσξγίνπ Αγγειόπνπινπ, αληςηνύ ηνπ Γξεγνξίνπ,
νξγαλώζεθε ε αληηγξαθή ηεο16. Ο πξεζβεπηήο ηεο Διιάδαο ζηε Βηέλλε, βαξώλνο ίλαο,
κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγό ησλ ηξαηησηηθώλ, ην θαινθαίξη ηνπ 1862, αλέθεξε
όηη είρε ήδε παξαγγείιεη θαη ζα παξαιάκβαλε ζύληνκα ρίιηα ιηζνγξαθηθά αληίγξαθα ηεο
εηθόλαο. Τπνγξάκκηζε, αθόκα, ηελ επηζπκία ηνπ λα θαηαβάιεη ν ίδηνο ηα έμνδα απηά κε
ηελ παξάθιεζε λα παξαδνζνύλ ηα ρξήκαηα ζηελ άξηη ζπζηαζείζα επηηξνπή γηα ηελ
13

Έιιε θνπεηέα, Σν «Πξόηππν Βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ηδέα. Όςεηο ηνπ εζληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ
Διιάδα (1830-1880), Αζήλα 1988, ζ. 284-285.
14
Ζ εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ, ζηελ πξώηε απηή βηνγξαθία ηνπ ηεξάξρε, ζηακαηά ην 1848, νπόηε θαη
ζεζπίζηεθε εηήζην κλεκόζπλν ππέξ ηνπ Γξεγνξίνπ ζηελ Οδεζζό. Βι. Κ. . Κξνθύδαο, Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ
ηεξνκάξηπξνο Γξεγνξίνπ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο, Αζήλα 1853.
15
Σν 1861 βξέζεθε ζηελ νηθία ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαξκαθνπνηνύ θαη πξώηνπ θαζεγεηή Υεκείαο ζην
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ξαβέξηνπ Λάλδεξεξ, εηθόλα ηνπ ηεξάξρε. Ο ίδηνο ν Λάλδεξεξ ζε επηζηνιή ηνπ
αλέθεξε πσο ν πξόεδξνο ηεο Ηεξάο πλόδνπ, Νεόθπηνο, ήηαλ απηόο πνπ αλαγλώξηζε ην πξόζσπν ηνπ
παηξηάξρε, θαζώο ζην παξειζόλ είρε καζεηεύζεη σο δηάθνλόο ηνπ. ύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, ν Βαπαξόο
επηζηήκνλαο ηελ είρε αγνξάζεη από ην Ναύπιην ην 1833, βι. Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ
πξσηαζιεηήλ, η. Β΄, ζ. 350-353˙ Ζ. Μπθνληάηεο, «Ο γιύπηεο Ησάλλεο Κόζζνο (1822-1873)», Δπηζηεκνληθή
Δπεηεξίδα Φηινζνθηθήο ρνιήο Α.Π.Θ 22 (1984), ζ. 413˙ Αο ζεκεησζεί πσο ζην ηεύρνο 158 ηνπ πεξηνδηθνύ
Παλδώξα δεκνζηεύεηαη ε καξηπξία «θηιόθαινπ νκνγελή εμ Δξκνππόιεσο» ζρεηηθά κε πξνγελέζηεξε
δσγξαθηθή απεηθόληζε ηνπ παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ΄, έξγν ηνπ δσγξάθνπ Α. Κξηεδή. Παλδώξα, ηεύρνο 158,
η. Ε΄, 15 Οθησβξίνπ 1856, ζ. 336˙ Αξγόηεξα εληνπίζηεθαλ άιιεο δύν δσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ
παηξηάξρε, ε κηα ζην πλνδηθό ηνπ παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη ε δεύηεξε ζηε Μνλή ηεο
Μεηακνξθώζεσο ηεο Πξηγθήπνπ. Βι. Σ. Υ. Καλδειώξνο, Γξεγόξηνο Δ΄, Αζήλα 1921, ζ. 285.
16
Αηώλ, αξ. θύιινπ 1964, έηνο ΚΓ΄, Αζήλα 11 Φεβξνπαξίνπ 1861˙ Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε ν
απιόο θόζκνο γηα ηελ απόθηεζε ηεο πξνζσπνγξαθίαο ώζεζε ηνλ Αγγειόπνπιν, πνπ ήδε είρε παξαγγείιεη
ραιθνγξαθηθά αληίγξαθα ζην εμσηεξηθό, λα πξνηείλεη ζηνλ Τπνπξγό ηξαηησηηθώλ ηελ πξνζθνξά ησλ
ζπιιερζέλησλ από ηηο πσιήζεηο ρξεκάησλ ζην «ηακείν ησλ ρεξώλ θαη νξθαλώλ ηνπ Βαζηιηθνύ ζηξαηνύ»,
πξόηαζε πνπ απνδέρηεθε ν Τπνπξγόο (Αηώλ, αξ. θύιινπ 1965, έηνο ΚΓ΄, Αζήλα 15 Φεβξνπαξίνπ 1861).
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θαηαζθεπή κλεκείνπ. εκαληηθή ήηαλ θαη ε πξόζεζε ηνπ, αλ δελ ππήξρε αληίξξεζε γηα
ηελ θαζπζηέξεζε επηζηξνθήο ηνπ πξσηνηύπνπ ζηελ Αζήλα, λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε
ζύλζεζε ζρεηηθήο ειαηνγξαθίαο17. Σν έξγν απηό αλέιαβε ν Νηθεθόξνο Λύηξαο 18. Σελ
ίδηα πεξίνδν, έλαο άιινο Έιιελαο θαιιηηέρλεο, ν Γηνλύζηνο Σζόθνο, θηινηέρλεζε
πξνζσπνγξαθία ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄19.
Πέξα από ηηο πξνζπάζεηεο γηα αλαηύπσζε ηεο εηθόλαο ηνπ παηξηάξρε, ηελ ίδηα
πεξίνδν εληνπίδνληαη θαη νη πξώηεο απόπεηξεο γιππηηθήο απεηθόληζήο ηνπ. Σν 1861, ν
Αγγειόπνπινο παξήγγεηιε ζηνλ Πεινπνλλήζην γιππηή Ησάλλε Κόζζν, πξνηνκή ηνπ
ζείνπ ηνπ. ε απηήλ ν Γξεγόξηνο παξνπζηαδόηαλ «θαη’ ελώπησλ κε ηνπο ώκνπο
θαιπκκέλνπο από ην ξάζν πνπ έπεθηε κε πνιιέο πηπρώζεηο. Φνξνύζε επαλαθαιύκαπρν θαη
είρε θξεκαζκέλν από ην ιαηκό ζηαπξό». Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είρε γξαθζεί πνίεκα
από ηνλ Αιέμαλδξν νύηζν20. Υαξαθηεξηζηηθνί ηεο ηδενινγηθήο ρξήζεο ηνπ βίνπ ηνπ
παηξηάξρε, πνπ εθείλα αθξηβώο ηα ρξόληα θαίλεηαη λα μεθηλά, είλαη νη ηειεπηαίνη ζηίρνη
ηνπ πνηήκαηνο. Ζ πξνηνκή ηνπ Γξεγνξίνπ ζα ηεξεί ιύπε βαζύηαηε έσο όηνπ εθπιεξσζεί
ην εζληθό όξακα21.
ε κηα θαζνξηζηηθή ρξνληθή ζηηγκή, ηελ ώξα ηεο έμσζεο ηνπ Όζσλα, ην δήηεκα ηεο
αλαγλώξηζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Γξεγνξίνπ επαλήιζε ζηνλ δεκόζην ιόγν. ηελ
ηδενινγηθή θόξηηζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ ζα απεηθνλίδνληαλ νη βαζύηεξνη πόζνη ηνπ
ειιεληθνύ έζλνπο, όπσο απηνί αόξηζηα εθθξάδνληαλ από ηνλ Μεγαιντδεαηηζκό. Γηα ηελ
επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, πνιηηηθή εμνπζία θαη πλεπκαηηθή ειίη θαίλεηαη πσο
ζπλεξγάζηεθαλ.
Αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην αίηεκα γηα θαηαζθεπή κλεκείνπ αθηεξσκέλνπ ζηνλ
Γξεγόξην Δ΄. Μπνξεί ε πξνζπάζεηα ηνπ 1847 λα έκεηλε αλνινθιήξσηε, ην αίηεκα όκσο
επαλέθεξε δπλακηθά ν αληςηόο ηνπ παηξηάξρε. ηηο 14 Απξηιίνπ 1862 θαηαηέζεθε ζηε
Γηνηθεηηθή Αζηπλνκία Αζελώλ θαη Πεηξαηώο αίηεζε ζρεηηθή κε ηε ζύζηαζε επηηξνπήο
αξκόδηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κλεκείνπ. Μειή ηεο ήηαλ νη Μηζαήι Απνζηνιίδεο,
ππξίδσλ Αλησληάδεο, Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο, Γ. Γ. Παπαδόπνπινο θαη Κ. Λ.
Λαζθαξίδεο, πξόζσπα κε ζεκαληηθέο ζέζεηο θαη κεγάιε απήρεζε ζην ιαό. Έλα κήλα
αξγόηεξα, ζηηο 11 Μαΐνπ 1862, εθδόζεθε Βαζηιηθό Γηάηαγκα πνπ ελέθξηλε ηελ ίδξπζε
17

Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ πξσηαζιεηήλ, η. Β΄, ζ. 258-259.
Γ. Π. Αγγειόπνπινο, ό.π., ζ. 361-368˙ Ο Νηθεθόξνο Λύηξαο θνηηνύζε από ην 1860 ζηε ρνιή Καιώλ
Σερλώλ ηνπ Μνλάρνπ, κε ππνηξνθία ηνπ ειιεληθνύ βαζηιείνπ. Ζ έμσζε ηνπ Όζσλα από ηνλ ζξόλν ην 1862
είρε σο επαθόινπζν ηελ δηαθνπή ηεο ρξεκαηηθήο ρνξεγίαο πξνο ηνλ λεαξό θαιιηηέρλε. Σα δίδαθηξά ηνπ
αλέιαβε ηόηε λα πιεξώζεη ν βαξώλνο ίκσλ ίλαο, γηα ηνλ νπνίν ν ηξηαληάρξνλνο Λύηξαο, θηινηέρλεζε ηνλ
δηάζεκν πίλαθα κε ηνλ απαγρνληζκό ηνπ παηξηάξρε. Βι. Πέγθπ Κνπλελάθε (επηκ.), «Αθηέξσκα Νηθεθόξνο
Λύηξαο», Δπηά Ζκέξεο, Αζήλα 14 Μαξηίνπ 1999, ζ. 2-3.
19
Σν έξγν ηνπ Γ. Σζόθνπ δηαζώδεηαη θαη εθηίζεηαη ζην Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο. ηνλ ίδην
ρώξν θπιάζζεηαη ην γξαθείν θαη άιια πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄.
20
Ο θαιιηηέρλεο θαηαζθεύαζε πέληε πξνηνκέο από ηελ ίδηα κήηξα θαη κε κηα από απηέο ζπκκεηείρε ζην
Γηεζλή Γηαγσληζκό ηνπ Λνλδίλνπ ην 1862. Ο γιύπηεο απέζπαζε εγθσκηαζηηθά ζρόιηα γηα ην έξγν, βι. Ζ.
Μπθνληάηεο, Ο γιύπηεο Ησάλλεο Κόζζνο, ζ. 410-414˙ Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε θαη ην πξόπιαζκα γηα
όξζην άγαικα ηνπ ηεξάξρε από ηνλ γιύπηε Κ. Απέξγην (Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ
πξσηαζιεηήλ, η. Β΄, ζ. 312-313.
21
Γ. Π. Αγγειόπνπινο, ό.π., η. Β΄, ζ. 163-164.
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ηεο επηηξνπήο22. Σε Βαζηιηθή απόθαζε αθνινύζεζε επίζεκε αγγειία ηεο επηηξνπήο, πνπ
ηόληδε ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ θαη δηεπθξίληδε ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο23.
Σν 1864, όκσο, ε απόθαζε ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ λα παξαρσξήζεη ηα
ζπιιερζέληα ρξήκαηα γηα ην κλεκείν ηνπ παηξηάξρε ζηνλ ππό αλέγεξζε λαό ηνπ Αγίνπ
ώδνληνο ζην Λπθαβεηηό, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο εξαληθήο επηηξνπήο 24. Μέρξη ηηο
αξρέο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ην δήηεκα ηνπ κλεκείνπ παξέκεηλε ζηάζηκν.
εκαληηθή, ζηελ πξνζπάζεηα εζληθνπνίεζεο ηνπ Γξεγνξίνπ, ππήξμε θαη ε έθδνζε ην
1863, ηνπ έξγνπ ηνπ Γεσξγίνπ Αγγειόπνπινπ κε ηίηιν «πιινγή ησλ γξαθέλησλ θαη
παξαδνζέλησλ πεξί ηνπ νηθνπκεληθνύ παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄». Ζ εμάληιεζε όισλ
ησλ αληηηύπσλ νδήγεζε ζηελ επαλέθδνζε βειηησκέλεο θαη εκπινπηηζκέλεο δίηνκεο
έθδνζεο ην 1865. ηνλ πξόινγν ηεο ζπιινγήο απηήο εληνπίδνπκε γηα πξώηε θνξά ηνλ
ραξαθηεξηζκό ηνπ παηξηάξρε σο «εζλνκάξηπξα»25. Δλδεηθηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη
πξσηύηεξα ζεκαληηθνί ηζηνξηνγξάθνη ηνπ 1821, όπσο νη ππξίδσλαο Σξηθνύπεο θαη
Ησάλλεο Φηιήκνλαο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Γξεγόξην «ηεξνκάξηπξα»26.
Ζ αλαγλώξηζε ηεο ζπζίαο ηνπ παηξηάξρε ηελ επνρή απηή, απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ
επίθιεζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ, από ηνλ ππξίδσλα Σξηθνύπε, ζηε δηάξθεηα ησλ
ζπδεηήζεσλ ηεο Β΄ εζλνζπλέιεπζεο27. Ο Σξηθνύπεο ζηελ αγόξεπζή ηνπ παξνπζίαζε ηνλ
απαγρνληζκό ηνπ παηξηάξρε ζαλ ην θαζνξηζηηθόηεξν γηα ηελ επηηπρία ηεο επαλάζηαζεο
γεγνλόο. Ζ αλαθνξά ζηνλ ηεξάξρε, ην αίκα ηνπ νπνίνπ ζθξάγηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο
Διιάδαο, επηβεβαίσλε ηελ ηεξάζηηα απήρεζε ηνπ Γξεγνξίνπ, ν νπνίνο πέξα από
ηεξνκάξηπξαο παξνπζηαδόηαλ επίζεκα πιένλ θαη σο εζλνκάξηπξαο 28.
22

Γ. Π. Αγγειόπνπινο, ό.π., η. Β΄, ζ. 376-378
ύκθσλα κε ηελ αγγειία, ε επηηξνπή ήηαλ επηηεηξακκέλε κε ηελ ζπιινγή ρξεκάησλ ππέξ ηεο
αλέγεξζεο ηνπ αθηεξσκαηηθνύ κλεκείνπ. Αλάινγα κε ην ζπλνιηθό πνζό, ζα πξνθήξπζζε δηαγσληζκό γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ Έιιελα θαιιηηέρλε πνπ ζα αλαιάκβαλε λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν. Δπηπιένλ, είρε ηελ επζύλε
ηεο επηινγήο ησλ πέληε εηδηθεπκέλσλ θξηηώλ πνπ ζα επσκίδνληαλ ηελ εμέηαζε ησλ ζπκκεηνρώλ. Πέξα ησλ
παξαπάλσ, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζηόρεπαλ ζηε κεηαθνκηδή ησλ νζηώλ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ από ηε Ρσζία θαη
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην κειινληηθό κλεκείν. Μεηά ην πέξαο νιόθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζα δεκνζηεπόηαλ
έθζεζε κε ηα πεπξαγκέλα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην αίηεκα ηεο επηηξνπήο γηα ζπιινγή ρξεκάησλ, δηα
κέζσ εηδηθώλ αληηπξνζώπσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, πξνσζήζεθε άκεζα από θάζε επίζεκν θνξέα. Ζ Βνπιή,
ε Ηεξά ύλνδνο θαη όια ζρεδόλ ηα ππνπξγεία, εμέδσζαλ αλαθνηλώζεηο πξνο ηηο ππνηειείο ζε απηά ππεξεζίεο,
πξνηξέπνληαο όινπο λα ζπλδξάκνπλ ζηνλ «εζληθό» ζθνπό. Βι. Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ
πξσηαζιεηήλ, η. Β΄, ζ. 379-389.
24
Γ. Π. Αγγειόπνπινο, ό.π., η. Β΄, ζ. 428.
25
Γ. Π. Αγγειόπνπινο, ό.π., η. Β΄, ζ. η΄ ˙ Γ. Σδεδόπνπινο «Δζληθή νκνινγία θαη ζπκβνιηθή ζηελ Διιάδα
ηνπ 19νπ αηώλα. Οη εζλνκάξηπξεο», Μλήκσλ 24 (2002), ζ. 123-124.
26
. Σξηθνύπεο, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, ζ. 70-71˙ Η. Φηιήκσλ, Γνθίκηνλ ηζηνξηθόλ πεξί ηεο
ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η. 2, Αζήλα 1859, ζ. 126.
27
Δπξόθεηην γηα ηελ 291ε ζπλεδξίαζε ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 Απγνύζηνπ
1864. Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ελ Αζήλα Β΄ ησλ Διιήλσλ πλειεύζεσο, η. 5, Αζήλα 1864, ζ. 356-357.
28
«Ἀπαηῶληαη, θύξηνη, κεγάιελ ἀπάηελ, ὅζνη λνκίδνπζηλ, ὅηη ἐλ ηῷ ζπληάγκαηη ηεο Γ΄ επηεκβξίνπ ἐγξάθε
θαηὰ πξῶηνλ ἡ αλεμαξηεζία; ἐγξάθε ηὸ 1821, θαὶ ζέιεηε λὰ ζᾶο εἴπσ πνίαλ ἡκέξαλ; ἐγξάθε θαηὰ ηὴλ ἠκέξαλ
ἐθείλελ, θαζ΄ἥλ ὁ κέγαο πνηκελάξρεο ηῶλ ρξηζηηαληθῶλ ιαῶλ, ἐμεξρόκελνο ἀπὸ ηὰ ἅγηα ηῶλ ἁγίσλ, ἐθξεκάζζε,
ἁγηάδσλ θαὶ ἁγηαδόκελνο θαὶ ηξώγσλ ἀθόκε ηὸλ ἅγηνλ ἄξηνλ, θαὶ πίλσλ ἀθόκε ηὸ ἅγηνλ αἷκα ηνῦ Κπξίνπ!
ἐθείλελ ηὴλ ἡκέξαλ ἐγξάθε ηὸ δόγκα ηῆο ἀλεμαξηεζία· θαὶ ζέιεηε λὰ ζᾶο εἴπσ δηὰ πνίαο ὕιεο ἐγξάθε! Γηὰ ηνῦ
23
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Ζ πεληεθνληαεηεξίδα ηεο επαλάζηαζεο πνπ πιεζίαδε, επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ην
ζέκα ηεο κεηαθνκηδήο ησλ νζηώλ ηνπ παηξηάξρε. ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1871, ν
αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ, Θεόθηινο Βιαρνπαπαδόπνπινο, πνπ είρε αλαιάβεη ηε
ρεξεύνπζα ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο εξαληθήο επηηξνπήο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ πξνθαηόρνπ
ηνπ, καδί κε ηνλ Γεώξγην Αγγειόπνπιν, θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή αλαθνξά κε ηελ νπνία
δεηνύζαλ ηελ εθθίλεζε ησλ δηαδηθαζηώλ επηζηξνθήο ησλ νζηώλ ηνπ Γξεγνξίνπ ζηελ
γελέηεηξά ηνπ. Δπεδίσθαλ όπσο έγξαθαλ: «ηὴλ ἐθπιήξσζηλ ηῆο ἐζληθήο ηαύηεο εὐρῆο, ἵλα
θαὶ ἡκεῖο, νἱ ἔηη δῶληεο ὀιίγνη ζπλαγσληζηαὶ ηνῦ ἀεηκλήζηνπ, ἀμησζῶκελ λὰ ἀζπαζζῶκελ
ηὰ ἱεξὰ αὑηνῦ ὀζηᾶ, πξὶλ θιείζσκελ ηνὺο ὀθζαικνὺο, θαὶ ἡ ἡκεηέξα παηξὶο ἔρε ἐλ ηνῖο
ἰδίνηο θόιπνηο ηὰ ιείςαλα ηνῦ ἱεξσηάηνπ θαὶ πξνζθηιεζηάηνπ αὑηῆο ηέθλνπ, θαὶ ηεξῇ αὐηά
ὡο ηὸ ηηκαιθέζηεξνλ θαὶ πνιπηηκόηεξνλ αὑηῆο θεηκήιηνλ»29. Σν αίηεκα κεηαθέξζεθε
ακέζσο ζην ππνπξγηθό ζπκβνύιην. ηε ζπδήηεζε ζην θνηλνβνύιην, ν πξόεδξνο, Κ.
Λνκβαξδόο, πξόηεηλε ηε δηεμαγσγή εζληθνύ εξάλνπ γηα ηε κεηαθνκηδή ησλ νζηώλ, αιιά
θαη ηνλ ενξηαζκό ηεο εζληθήο επεηείνπ ζηηο 10 Απξηιίνπ, εκέξα απαγρνληζκνύ ηνπ
παηξηάξρε, αληί ηεο θαζηεξσκέλεο εκεξνκελίαο. Παξάιιεια, νξίζηεθε ε πεληακειήο
αληηπξνζσπεία πνπ ζα ήηαλ επηηεηξακκέλε κε ηελ παξαιαβή θαη ηε κεηαθνκηδή ησλ
νζηώλ ηνπ παηξηάξρε30.
Ζ θηλεηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ νζηώλ ηνπ
παηξηάξρε ζηελ Αζήλα δπζαξέζηεζε ηνπο Οζσκαλνύο, νη νπνίνη δηεθδίθεζαλ ηε
κεηαθνξά θαη ηαθή ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε ην επηρείξεκα πσο ην
1821, όληαο ελ ελεξγεία παηξηάξρεο, ήηαλ Οζσκαλόο πνιίηεο. Ζ θξίζε απνθεύρζεθε κε
ηελ άξλεζε ηνπ ηζάξνπ λα παξαδώζεη ηνλ λεθξό, ηζρπξηδόκελνο πσο είρε δώζεη άδεηα
παξαρώξεζεο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε31.
ύκθσλα κε ηηο πεγέο, ε ειιεληθή απνζηνιή αλαρώξεζε κε ην αηκόπινην Βπδάληην
ζηηο 26 Μαξηίνπ θαη αθίρζε ζην Ρσζηθό ιηκάλη ηελ 1ε Απξηιίνπ. Δμαηηίαο θάπνησλ
επεηζνδίσλ κεηαμύ Διιήλσλ θαη Δβξαίσλ ηεο Οδεζζνύ, απνθαζίζηεθε ε νιηγνήκεξε
θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο ησλ νζηώλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ζηηο 10
Απξηιίνπ32. Από ην πξόγξακκα πνπ εμέδσζε ε Ρσζηθή θπβέξλεζε πιεξνθνξνύκαζηε
αἵκαηνο ηνῦ παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ ηνῦ ε΄», Γ. Π. Αγγειόπνπινο, Σα θαηά ηνλ ανίδηκνλ πξσηαζιεηήλ, η. Α΄, ζ.
362.
29
Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο ηεο Β΄ πλόδνπ ηεο Γ πεξηόδνπ, η. Α΄, Αζήλα 1871, ζ. 442˙ Γ. Ν.
Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ, ζ. 108-112.
30
Μέιε ηεο αληηπξνζσπείαο ήηαλ νη: αξρηεπίζθνπνο Φζηώηηδαο Καιιίληθνο Καζηόξρεο, αξρηεπίζθνπνο
Εαθύλζνπ Νηθόιανο, αξρηκαλδξίηεο Αβέξθηνο Λακπίξεο, Ηεξνθήξπθαο Αγαζάγγειινο Λεθόπνπινο, ν
Γεώξγηνο Αγγειόπνπινο θαη σο γξακκαηέαο ν Κσλζηαληίλνο Καιόζεο (Γ. Ν. Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ
Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ, ζ. 112-116).
31
Σν δηάζηεκα απηό εθδειώζεθαλ θαη άιιεο πξνθιήζεηο απέλαληη ζηελ επηρεηξνύκελε από ηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε ζπκβνινπνίεζε ηεο κεηαθνκηδήο ησλ νζηώλ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε
ακθηζβήηεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ζακκέλνπ ζηελ Οδεζζό ζώκαηνο από ηελ εθεκεξίδα Levant Herald. Βι.
Υ. Δμεξηδόγινπ, «Πνιηηηθέο ηειεηνπξγίεο ζηε Νεώηεξε Διιάδα. Ζ κεηαθνκηδή ησλ νζηώλ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄
θαη ε πεληεθνληαεηεξίδα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο», Μλήκσλ 13 (2001), ζ. 171-172˙ Γηα ηηο αληηδξάζεηο
ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο Levant Herald ζηνλ ειιεληθό ηύπν βι. Αηώλ, αξ. θύιινπ 2665, έηνο ΛΓ΄, Αζήλα 8
Απξηιίνπ 1871.
32
Γ. Ν. Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ, ζ. 119- 124.
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πσο ηειέζζεθε παλεγπξηθή δνμνινγία ρνξνζηαηνύληνο ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Υεξζώλνο θαη
Οδεζζνύ, ελώ ιόγνπο εθθώλεζαλ ν αξρηκαλδξίηεο Αβέξθηνο Λακπίξεο33, κέιε ηεο
επηηξνπήο θαη δηάθνξνη νκνγελείο34.
Σέζζεξηο κέξεο αξγόηεξα, ην αηκόπινην Βπδάληην ζπλαληήζεθε κε ην ζσξεθηό ηνπ
Βαζηιηθνύ Ναπηηθνύ Βαζηιεύο Γεώξγηνο θνληά ζην νύλην. Ζ ιάξλαθα κε ηα νζηά
κεηαθέξζεθε ζην πνιεκηθό πινίν, όπνπ αγθπξνβόιεζε έμσ από ηνλ Πεηξαηά έσο ηελ 25ε
Απξηιίνπ, εκέξα πνπ είρε νξηζηεί γηα ηνλ επίζεκν ενξηαζκό ηεο πεληεθνληαεηεξίδαο ηεο
ειιεληθήο επαλάζηαζεο35. Σν βαζηιηθό δεύγνο, θαζώο θαη πνιιά κέιε ηεο θπβέξλεζεο,
ππήξμαλ από ηνπο πξώηνπο επηζθέπηεο. Σειέζζεθε, κάιηζηα, θαη ιεηηνπξγία ζην
θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ από ηνλ αξρηεπίζθνπν Αζελώλ θαη ηνλ κεηξνπνιίηε
Εαθύλζνπ36. Ζ επηηξνπή δε, θαηόπηλ ηεο επηζηξνθήο ηεο ζηελ πξσηεύνπζα, δεκνζίεπζε
ζηνλ εκεξήζην ηύπν έθζεζε κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ ηαμηδηνύ37.
Νσξίο ην πξσί ηεο Κπξηαθήο ηεο 25εο Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνβίβαζε
ησλ νζηώλ ηνπ παηξηάξρε ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Από εθεί κεηαθέξζεθαλ κε
ακαμνζηνηρία ζην Θεζείν, όπνπ ν αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ Θεόθηινο εθθώλεζε ζύληνκν
ιόγν. Ο αξρηεπίζθνπνο επεζήκαλε ηνλ καξηπξηθό ζάλαην ηνπ παηξηάξρε θαη ηελ ηαθή
ηνπ ζηε Ρσζία. Μηιώληαο απεπζείαο ζηνλ Γξεγόξην ηνλ θαισζόξηζε πίζσ ζηελ παηξίδα,
ελώ απεπζπλόκελνο αξγόηεξα ζηνλ βαζηιηά Γεώξγην, ηνλ ραξαθηήξηζε επηπρή πνπ ηηκά
θαη αζπάδεηαη ηόζν πνιύηηκα θεηκήιηα. Σνλ ζπκβνύιεπζε δε λα ηα θπιάμεη επζεβώο θαη
ηνλ παξόηξπλε ηα εμήο: «ὅηαλ δηέιζῃο ηὸλ ιιήζπνληνλ, ὅηαλ ἀπεξάζῃο ηὴλ ζάιαζζαλ ηνῦ
Μαξκαξᾶ, ὅηαλ θζάζῃο ἀπέλαληη ηῆο Ἀληηγόλεο, ὅηαλ εἰζέιζῃο εἰο ηὰ γαιεληαῖα πειάγε ηνῦ
Βνζπόξνπ, ὅηαλ δξαζθειίζῃο ηὰο ἐπάιμεηο ηνῦ Βπδαληίνπ, ἔζησ θαηὰ ηὴλ ἔλδνμνλ ἐθείλελ
ὁδνηπνξίαλ νπ, ἔζησ ζπλνδνηπόξνο νπ. ἐθ δεμηῶλ ὁ Κσλζηαληῖλνο νπ θαὶ ἐμ εὐσλύκσλ
ηὸ ἅγηνλ αὐηὸ θεηκήιηνλ. Καὶ ηὸλ κὲλ Κσλζηαληῖλνλ ἀλίδξπζνλ εἰο ηα ἀλάθηνξα ηῶλ
Παιαηνιόγσλ, ηὸ δὲ ἱεξὸλ ιείςαλνλ θαηάζεζνλ εἰο ηὸ ἱεξὸλ λαὸλ ηνῦ νἰθνπκεληθνῦ ζξόλνπ,
ὅλ ἔβαςε δηὰ ηνῦ ἰδίνπ αἵκαηνο Σνπ ὁ Παηξηάξρεο Σνπ Γξεγόξηνο»38.

33

Ο Έιιελαο αξρηκαλδξίηεο αλαθέξζεθε ζηνπο άξξεθηνπο δεζκνύο αλάκεζα ζηελ ξσζηθή θαη ηελ
ειιεληθή εθθιεζία. Σόληζε ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ησλ νκόδνμσλ αδειθώλ, όπνηε απηή δεηήζεθε.
Πεξηέγξαςε ελ ζπληνκία ηελ θεδεία ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ σο ην ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ηεο ξσζηθήο
κέξηκλαο θαη πξνζηαζίαο. Σέινο, εμήγεζε ην θαηάιιειν ησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ παηξηάξρε
ζηελ γελέηεηξά ηνπ θαη επραξίζηεζε ηνλ απηνθξάηνξα Αιέμαλδξν Β΄ θαη ηνπο ππεθόνπο ηνπ. Βι. Γ. Ν.
Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ, ζ. 135-141.
34
Λόγνπο εθθώλεζαλ επίζεο: ν νκνγελήο Ησάλλεο Βνπηζηλάο, ν αξρηκαλδξίηεο Αγαζάγγεινο Λεθόπνπινο,
ν αξρηκαλδξίηεο Δπζηάζηνο Βνπιηζκάο θαη ν Κσλζηαληίλνο Ν. Παιανύδεθ. Σα νλόκαηα επηβεβαηώλνληαη
από ηε κεηαγελέζηεξε έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο ζηελ Οδεζζό, πνπ δεκνζηεύζεθε
ζηνλ ηύπν (Αηώλ, αξ. θύιινπ 2671, έηνο ΛΓ΄, Αζήλα 22 Απξηιίνπ 1871)˙ Ο Πηιάβηνο, ζηε ζπιινγή ηνπ
νπνίνπ παξαηίζεληαη θαη ηα θείκελα ησλ ζύληνκσλ ραηξεηηζκώλ, πξνζζέηεη σο νκηιεηή θαη ηνλ νκνγελή Κ.
Κσλζηαληόπνπιν (Γ. Ν. Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ, ζ. 143-152).
35
Υ. Δμεξηδόγινπ, Πνιηηηθέο ηειεηνπξγίεο, ζ. 164-165.
36
Αηώλ, αξ. θύιινπ 2670, έηνο ΛΓ΄, Αζήλα 19 Απξηιίνπ 1871.
37
Αηώλ, αξ. θύιινπ 2671, έηνο ΛΓ΄, Αζήλα 22 Απξηιίνπ 1871.
38
Γ. Ν. Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ, ζ. 168-172˙ Αηώλ, αξ. θύιινπ 2672, έηνο ΛΓ΄,
Αζήλα 27 Απξηιίνπ 1871.

Η ςταδιακή ζνταξη του Γρηγορίου Ε΄ ςτο εθνικό πάνθεον

ην παξαπάλσ απόζπαζκα θαηαδεηθλύεηαη έλαο από ηνπο ιόγνπο επηινγήο ηνπ
ηεξάξρε σο θεληξηθνύ πξνζώπνπ ηεο εζληθήο επεηείνπ. Ο Γξεγόξηνο Δ΄, πξώελ
παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, ρξεζηκνπνηνύληαλ σο ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζην
κηθξό, γεσγξαθηθά, βαζίιεην θαη ηελ παξαδνζηαθή εζληθή θνηηίδα. Ο κειινληηθόο ρξόλνο
ζηα ιόγηα ηνπ Θενθίινπ πξνζέδηδε ηνλ ραξαθηήξα επρήο πξνο νιόθιεξν ην έζλνο. Ο
δηάδνρνο, κε ην ηζηνξηθό γηα ηνλ ειιεληζκό όλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ βπδαληηλνύ
απηνθξάηνξα, ήηαλ απηόο πνπ ζα επέζηξεθε ζηελ Πόιε. Ο ίδηνο ν παηξηάξρεο, λεθξόο
αιιά ζπλνδνηπόξνο ζηνλ εζληθό αγώλα, ζα αλαπαπόηαλ ζην ζεκείν ηνπ καξηπξίνπ ηνπ.
Δληύπσζε πξνθαιεί ν ζπγθεξαζκόο ηνπ πέλζηκνπ ηειεηνπξγηθνύ κε ην παλεγπξηθό
θιίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνκπήο πνπ αθνινύζεζε πξνο ηνλ κεηξνπνιηηηθό λαό 39. Ζ
παξνπζία θαη κόλν ηνπ λεθξνύ παηξηάξρε έδηλε ηε δηάζηαζε κηαο δεύηεξεο θεδείαο ηνπ,
κνινλόηη ηελ ίδηα ζηηγκή απνθεπγόηαλ νπνηαδήπνηε άιιε αλαθνξά ζην ζάλαην. Ηζηνξία
θαη παξόλ ζπκπνξεύνληαλ, θαζώο νη παιαηνί αγσληζηέο, ν «εζλνκάξηπξαο» θαη ε
ζύγρξνλε πνιηηηθή εγεζία παξέιαπλαλ δηαδνρηθά κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ πνιηηώλ,
θαζηζηώληαο ηνλ Γξεγόξην Δ΄ ελνπνηεηηθό ζύκβνιν ηνπ έζλνπο. Ζ ζξεζθεπηηθή
θαηάλπμε ελαιιαζζόηαλ κε ηελ εζληθή ππεξεθάλεηα σο ζπλαηζζεκαηηθά κνηίβα ζηελ
ηειεηή40.
ηνλ κεηξνπνιηηηθό λαό, ν αξρηεπίζθνπνο ησλ λήζσλ ύξνπ θαη Σήλνπ, Αιέμαλδξνο
Λπθνύξγνο, εθθώλεζε ηνλ παλεγπξηθό ηεο επεηείνπ. Από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιόγν
μερσξίδεη ε αξρηθή παξόηξπλζε ηνπ νκηιεηή πξνο ηνλ βαζηιηά ησλ Διιήλσλ λα
πιεζηάζεη ηνλ λεθξό, ν νπνίνο ζπγθαηαιεγόηαλ ζηε «ρνξεία ησλ ἀλδξῶλ εθείλσλ, ηῶλ
ὁπνίσλ αἱ ρεῖξεο, νἱ ηδξῶηεο, αἱ ζπζίαη, ηὰ αἵκαηα ἔπιαζαλ ηὸλ ζξόλνλ, ἐπὶ ηνῦ ὁπνίνπ
ἵζηαζαη». Με ηε θξάζε απηή ππνγξακκηδόηαλ ε ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνύ θαη
λνκηκνπνηνύληαλ ε βαζηιηθή εμνπζία. ηε ζπλέρεηα, ν επίζθνπνο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά
ζηα γεγνλόηα ηεο επαλάζηαζεο. Πξνο ην ηέινο ηεο νκηιίαο ηνπ κε ιπξηθή δηάζεζε
μέζπαζε, ιέγνληαο: «δὲλ ζὰ πξνδώζσκελ ηνὺο ἀγῶλαο, ηὰ δάθξπα, ηὰ αἵκαηα, ηὰο ζπζίαο
αο. Γὲλ ζὰ πξνδώζσκελ ηὰ ἱεξὰ θαὶ ηὰ ὅζηα, ὑπὲξ ὧλ ἐζπζηάζζεηε·…Ὅρη, δὲλ
ζπλήιζνκελ νἱ Ἕιιελεο λὰ παλεγπξίζσκελ ηὴλ ἐζληθὴλ ηαύηελ ἐνξηὴλ θαὶ παλήγπξηλ πξὸο
ηὸ ζεαζῆλαη…πλῃζζάλζεκελ ἄπαληεο ηὰο πνιιὰο θαὶ κεγάιαο θαὶ ἀληάηνπο πιεγὰο, ὅζαο
κηθξνὶ θαὶ κεγάινη ἡλνίμακελ εἰο ηῆο παηξίδνο ηὸ ζῶκα…θαη ζπλήιζσκελ ἐληαῦζα, δηὰ λὰ
κᾶο ἐμαγλίζῃ ἀπὸ ηῶλ παζῶλ θαὶ ηῆο θαθίαο ἡ ἀλάκλεζηο ηῶλ ἀγώλσλ θαὶ ζπζηῶλ ζᾶο, ὦ
καθάξηα πλεύκαηα ηῶλ ὑπὲξ πίζηεσο θαὶ παηξίδνο πεζόλησλ θαὶ ἀγσληζακέλσλ»41.
Σελ παιιατθή ζπκκεηνρή ζηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ επηβεβαηώλνπλ πιήζνο
αλαθνξώλ ζηνλ ηύπν ηεο επνρήο. Σν πόζν ζεκαληηθή ζεσξήζεθε ε επηζηξνθή ησλ
νζηώλ ηνπ παηξηάξρε απνδεηθλπόηαλ από ην πιήζνο ησλ πνηεκάησλ θαη ησλ νκηιηώλ πνπ
γξάθηεθαλ κε αθνξκή απηήλ42. Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη πσο ην ίδην δηάζηεκα
39

Ζ παξάηαμε ηεο πνκπήο παξαδίδεηαη ιεπηνκεξώο ζηνλ ηύπν ηεο επνρήο. Βι. Αηώλ, αξ. θύιινπ 2672,
έηνο ΛΓ΄, Αζήλα 27 Απξηιίνπ 1871.
40
Υ. Δμεξηδόγινπ, Πνιηηηθέο ηειεηνπξγίεο, ζ. 180.
41
Γ. Ν. Πηιάβηνο, Σα θαηά ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ, ζ. 178-224.
42
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην πνίεκα ηνπ π. Λάκπξνπ, «Δπί ηεο αλαθνκηδήο ησλ ιεηςάλσλ ηνπ
παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη ηε ηειέζεη ηεο πεληεθνληαεηεξίδνο ηεο ειιεληθήο παιηγγελεζίαο – Πνίεκα,
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αλαθηλήζεθε ην δήηεκα ηεο αγηνπνίεζεο ηνπ Γξεγνξίνπ, ρσξίο όκσο επηηπρία.
πληάρζεθε θαη εηδηθή αθνινπζία43.
Ζ επηινγή, καδί κε ηελ πεληεθνληαεηεξίδα ηνπ 1821, λα επηζηξέςνπλ ηα νζηά ηνπ
παηξηάξρε ζηελ Αζήλα, «πξνζσπνπνηώληαο» νπζηαζηηθά γηα πξώηε θνξά ηνλ ενξηαζκό
ηεο επεηείνπ, ήηαλ κηα πνιηηηθή απόθαζε44. ηόρεπε ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
πνιηηηθώλ αηηεκάησλ ηεο πεξηόδνπ. Αξρηθά, ζηελ ελίζρπζε θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο
πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ βαζηιηά πεδνύ θαη ακίιεηνπ πίζσ από ηελ
λεθξηθή άκαμα ζε νιόθιεξε ηελ δηάξθεηα ηεο πνκπήο, ζεκαηνδνηνύζε ηε ζπλέρεηα ηνπ
έζλνπο. Ζ βαζηιηθή εμνπζία απνθηνύζε ην απαξαίηεην ηζηνξηθό έξεηζκα. Ο Γξεγόξηνο κε
ηε «ζπζία» ηνπ γηα ηελ ειεπζεξία ιάμεπζε ηνλ ζξόλν ηνπ ζεκεξηλνύ εγεκόλα. Ο ίδηνο ν
Γεώξγηνο, κάιηζηα, δε δίζηαζε λα κεηαθέξεη ηε ιάξλαθα ζην εζσηεξηθό ηεο κεηξόπνιεο,
απνδεηθλύνληαο ηε βαζεηά ηνπ πηζηή. Ζ επζέβεηα θαη ην θύξνο ηνπ εγεκόλα ζπγθίλεζαλ
ηνλ ιαό πνπ παξαθνινύζεζε ηελ ηειεηή, ε νπνία απέθηεζε ραξαθηήξα πνιηηηθήο
ηειεηνπξγίαο45.
Ο παλεγπξηθόο ενξηαζκόο απνζθνπνύζε επίζεο ζηε ζπζπείξσζε ηνπ ιανύ. ην
παξειζόλ νη εζληθέο επέηεηνη δελ είραλ πεηύρεη ζε απηό ην θνκκάηη. Ζ αλάκλεζε ηεο
απνηπρίαο ηεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο, ην επεηζόδην ζην Γήιεζη θαη ηα πξόζθαηα
γεγνλόηα ζην Λαύξην είραλ δηράζεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Χο ελνπνηεηηθό ζύκβνιν
επηιέρζεθε ν παηξηάξρεο. Μέζσ ηεο αλάδεημήο ηνπ ζε «εζλνκαξηπξηθό πξόηππν», ην
θξάηνο ζηόρεπε ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο εληαίαο εζληθήο ηαπηόηεηαο, όπσο απηή
πξνβαιιόηαλ ζηε δεκόζηα ηειεηή ηνπ ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ46. Ζ Μεγάιε Ηδέα
παξνπζηαδόηαλ σο ν απαξαίηεηνο εθθξαζηήο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ εξσηθνύ αγώλα. Ο
παηξηάξρεο ζα θαηέιεγε ζην Φαλάξη, ζύκθσλα κε ηα ιόγηα ηνπ αξρηεπηζθόπνπ
Θεόθηινπ, όηαλ ν δηάδνρνο ζα εθπιήξσλε ηα εζληθά νλείξαηα.
Μέζσ ηεο απόθαζεο ηεο κεηαθνκηδήο ησλ νζηώλ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄, επηρεηξήζεθε
επηπιένλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο Δθθιεζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Παηξηαξρείνπ,
πνπ εκθαληδόηαλ σο ζπνπδαίνο πξσηαγσληζηήο ζηελ ηζηνξία ηνπ έζλνπο. Ο αθνξηζκόο
ηεο επαλάζηαζεο από ηνλ ίδην ηνλ παηξηάξρε απνζησπνύληαλ εζθεκκέλα, ελώ
ππεξηνληδόηαλ ν θαζνξηζηηθόο ξόινο ηεο Δθθιεζίαο ζηελ επαλάζηαζε47.
Ζ κεηαθνκηδή ησλ νζηώλ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ νινθιεξώζεθε κε ηελ ππνγξαθή
πξσηνθόιινπ παξάδνζεο ζηνλ Τπνπξγό ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Α. Πεηκεδά, ν νπνίνο κε

αλαγλσζζέλ ελ ησ θηινινγηθό ζύιινγν Παξλαζζώ, ηελ 24 Απξηιίνπ 1871» θαη ε νκηιία ηνπ Γ.
Παπαλησλόπνπινπ ζην Πεληεθνληαεηεξίο ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο ηνπ έηνπο 1821, Αζήλα 1873.
43
Γ. Παπαζενδώξνπ, Ρνκαληηθά πεπξσκέλα. Ο Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο σο «εζληθόο πνηεηήο», Αζήλα
2009, ζ. 248˙ Α. . Αγαπεηνύ (επηκ.), Αθνινπζία, βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Νένπ Ηεξνκάξηπξνο Γξεγνξίνπ ηνπ
Πέκπηνπ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο απαγρνληζζέληνο θαηά ηε 10 Απξηιίνπ 1821 εκέξαλ Κπξηαθήλ ηνπ
Πάζρα, ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο/ ζπληαρζείζα θαη πινπηηζζείζα ππό εθθιεζηαζηηθώλ ινγίσλ, Πάηξα 1871.
44
Δπηζεκαίλεηαη, θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία, πσο ζε θακία επίζεκε ηειεηή κέρξη ην 1871 δελ είρε
εκθαληζηεί ην όλνκα ηνπ παηξηάξρε (Υ. Δμεξηδόγινπ, Πνιηηηθέο ηειεηνπξγίεο, ζ. 166).
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ηελ ζεηξά ηνπ ηα παξέδσζε ζηνλ αξρηεπίζθνπν Αζελώλ 48. Ζ ζεκαζία πνπ απέδηδε ε
πνιηηηθή εγεζία ζηελ εξσνπνίεζε ηνπ παηξηάξρε, ήηαλ εκθαλήο θαη ζηνλ ενξηαζκό ηνπ
επόκελνπ έηνπο. Γηα κία αθόκα θνξά θεληξηθό πξόζσπν ηεο εζληθήο επεηείνπ ήηαλ ν
Γξεγόξηνο Δ΄. Αλήκεξα ηεο 25εο Μαξηίνπ ηνπ 1872 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα
απνθαιππηήξηα ηνπ αλδξηάληα ηνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ.
Από ην 1868 ε ζύγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είρε εθθξάζεη ηελ πξόζεζή ηεο γηα
θαηαζθεπή δπν αλδξηάλησλ πνπ ζα ηνπνζεηνύληαλ ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ θηηξίνπ.
Αξρηθή ζθέςε ησλ ππεπζύλσλ ήηαλ ε γιππηηθή απεηθόληζε ησλ κνξθώλ ηνπ Ρήγα θαη
ηνπ Κνξαή49. Με πξνζσπηθή απόθαζε ηνπ εμ Αιεμαλδξείαο επεξγέηε Γεσξγίνπ Αβέξσθ,
πνπ θάιπςε ηα έμνδα θαηαζθεπήο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ, επηιέρζεθε ε αλέγεξζε αγάικαηνο
ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄ αληί ηνπ Υηώηε Γηαθσηηζηή.
Ζ απόθαζε θαηαζθεπήο αγάικαηνο ηνπ παηξηάξρε, έξγν ηνπ Γεώξγηνπ Φπηάιε,
εληαζζόηαλ ζε κηα επξύηεξε πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, κε
ζθνπό, όπσο ππνγξακκίδεη ν Γηάλλεο Παπαζενδώξνπ, ηελ «ηδενινγηθή θαη ηζηνξηθή
λνκηκνπνίεζε ηνπ Γξεγνξίνπ»50. Ο παηξηάξρεο απνδηδόηαλ ζε θαηελώπηνλ ζηάζε,
θιίλνληαο αλεπαίζζεηα ηελ θεθαιή πξνο ηα δεμηά. ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη, θξαηνύζε ηελ
παηξηαξρηθή ξάβδν, ελώ ην δεμί, αθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηνπ βιέκκαηνο ηνπ,
ζεθσλόηαλ πξνο ην ιαό51.
Γηα ηε δεκόζηα ηειεηή ησλ απνθαιππηεξίσλ ηνπ αλδξηάληα ηνπ ηεξάξρε
απνθαζίζηεθε ε ζύλζεζε ζρεηηθνύ πνηήκαηνο. Σν έξγν αλαηέζεθε από ηελ πξπηαλεία
ζηνλ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε. Οη ζσδόκελεο επηζηνιέο ηνπ Δπηαλεζίνπ πνιηηηθνύ θαη

48
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πνηεηή θαλεξώλνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ ηόζν σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ52 όζν θαη
σο πξνο ηελ κνξθή ηνπ πνηήκαηνο πνπ ζα ήηαλ θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε 53.
Ζ απεπζείαο αλάζεζε κηαο ηόζν ζπνπδαίαο εξγαζίαο ζηνλ Βαιασξίηε δελ πξέπεη λα
εμεηαζηεί έμσ από ηα ηδηαίηεξα πνιηηηθνθνηλσληθά ζπκθξαδόκελα θαη ηηο αληηηηζέκελεο
πλεπκαηηθέο νκάδεο ηεο πεξηόδνπ. Παιαηόηεξε κειέηε ηνπ Κ. Θ. Γεκαξά αλέδεημε ηηο
ζηελέο ζρέζεηο ηνπ πνηεηή κε ηνλ γξακκαηέα ηνπ βαζηιηά, θαζώο θαη ηελ επαθή ηνπ κε
κηα νκάδα ζεκαληηθώλ θαζεγεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, όπσο νη Αζώπηνο, Κνπκαλνύδεο
θαη Καζηόξρεο. Ο ηειεπηαίνο, κάιηζηα, ήηαλ πξύηαλεο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά. Ζ
«θαηξία ησλ θόθθηλσλ», όπσο ραξαθηεξηδόηαλ ηόηε ή νη «πεξί ηνλ Αζώπηνλ
ελαπνκείλαληεο δηαθσηηζηέο» βξηζθόηαλ ζε ξήμε κε ηελ «Εακπειηνπαπαξξεγνπνύιεην
ζρνιή»54.
Ο παηξηάξρεο απνηεινύζε κηα ακθηιεγόκελε ηζηνξηθή πξνζσπηθόηεηα ζηηο
ζπδεηήζεηο ηεο ιόγηαο ειίη γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. Από ηε κία βξίζθνληαλ
απηνί πνπ επηρείξεζαλ θαη πέηπραλ ηειηθά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κλήκεο ηνπ θαη από
ηελ άιιε όινη όζνη ηαύηηδαλ ζην πξόζσπό ηνπ ην πξόηππν ππνηαγήο ζηελ νζσκαληθή
εμνπζία, πνπ πνιέκεζε ηηο λέεο ηδέεο θαη αθόξηζε ηελ επαλάζηαζε. Οη απόςεηο απηέο δελ
ήηαλ απνθνκκέλεο από ηηο επξύηεξεο αληηπαιόηεηεο ηνπ πλεπκαηηθνύ θόζκνπ θαη ηηο
πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύζε ε απάληεζε ηνπ
Αλδξέα Λαζθαξάηνπ ζην γξάκκα ηνπ Βαιασξίηε, κε ην όπνην ηνπ αλαθνίλσλε ηελ
απόθαζε ηεο πξπηαλείαο λα «πξνζαγνξεπζεη δη’ ελόο δηζπξάκβνπ θαηά ηελ 25ε Μάξηηνπ
ηνλ αλδξηάληα ηνπ Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ». Με εηξσληθή δηάζεζε ν Λαζθαξάηνο έγξαθε:
«ε ζπγραίξσ δηά ηελ παλεπηζηεκνληθή πξόζθιεζε πνπ έιαβεο λα πξνζαγνξέςεηο ηνλ
αλδξηάληα ηνπ Γιεγνξάθε. – Γσζ’ ηνπ θαη από κέξνπο κνπ ηα γθαξδηαθά ραηξεηίζκαηά κνπ
θαη πεο ηνπ πσο ηνπ εύρνκαη λα ‘μαθνινπζάε λα θαλαηίδεη ηνπο όρινπο, όζν λαλ ηνπο
απνρηελώζε εμ νινθιήξνπ, θαη λαλ ηνπο θάκε αθόκε πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη είλαη δίπνδνπο
γατδάξνπο»55.
ηελ ηειεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηα απνθαιππηήξηα ηνπ αλδξηάληα αθνινύζεζε
ν ιόγνο ηνπ πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπζύκηνπ Καζηόξρε, ν νπνίνο
επηθεληξώζεθε ζηελ εθθιεζηαζηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ ηεξάξρε, ππνγξακκίδνληαο ηνλ
αγώλα ηνπ γηα ηελ παηδεία θαη ηελ πλεπκαηηθή αθύπληζε ηνπ έζλνπο. πλέθξηλε κάιηζηα
52

Ήηαλ γλσζηή ε ζπζηεκαηηθή πξνώζεζε ηεο θαζαξεύνπζαο ζην Παλεπηζηήκην ηα ρξόληα απηά. Ζ
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ην έξγν ηνπ Γξεγνξίνπ κε απηό ηνπ Κνξαή, επηζεκαίλνληαο ηελ πνιύηηκε πξνζθνξά θαη
ησλ δπν56. Σέινο, αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο πλεπκαηηθνύ θάξνπ
ησλ απαληαρνύ Διιήλσλ θαη ζπκβνύιεπζε ηνπ λένπο: «ὅπνπ ἡ παηξὶο θαὶ ηὸ θαζῆθνλ
θαιεῖ ὑκᾶο. Βαίλεηε θαηὰ ηὰ παξαγγέικαηα ηῶλ ὧδε ἀπεηθνληδνκέλσλ θαὶ ἐπὶ ηὰ ἴρλε ηῶλ
παηέξσλ. Ὅζνλ δὲ κέγα εἶλαη ηὸ ἔξγνλ, ηνζνῦηνλ κεγάιε θαὶ ἡ δόμα θαὶ εὔθιεηα ὑκῶλ ηε
θαὶ ηῆο παηξίδνο»57.
Σνλ πξύηαλε δηαδέρζεθε ζην βήκα ν Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο, ν νπνίνο απήγγεηιε
από ζηήζνπο ηνλ δηζύξακβό ηνπ. Ζ πνηεηηθή ζύιιεςε ηεο απεπζείαο ζπλνκηιίαο κε ην
άγαικα πξνθάιεζε αίζζεζε. Σν πνίεκα, βαζηζκέλν πάλσ ζηελ αληίζεζε ηεο επηηπρίαο
ηνπ 1821 σο απνηέιεζκα ηεο ζπζίαο ηνπ παηξηάξρε θαη ηεο ζύγρξνλεο απνγνήηεπζεο γηα
ηελ εμέιημε ησλ εζληθώλ πεπξσκέλσλ, επηζθξάγηζε ηελ είζνδν ηνπ παηξηάξρε ζην εζληθό
πάλζενλ. Ακίιεηνο θαη απνγνεηεπκέλνο ν Γξεγόξηνο γηα ηηο κέρξη ηόηε απνηπρεκέλεο
απόπεηξεο ζπλέρηζεο ηνπ εζληθνύ αγώλα, «θνηκᾶηαη θη ὀλεηξεύεηαη» ηε ζηηγκή πνπ «ζα
βξνληήζεη ηὸ θνβεξό καο θήξπγκα», δειαδή όηαλ ε Διιάδα ζα αλαιάβεη θαη ζα επηηύρεη
ηελ απειεπζέξσζε ησλ ππόδνπισλ πεξηνρώλ58. Σν «ζρνηλί ηνπ παηξηάξρε» όθεηιε λα
παξακείλεη ραξαγκέλν ζηε ζπιινγηθή κλήκε, ππελζπκίδνληαο ηελ αιπηξσηηθή απνζηνιή
ηνπ θξάηνπο59.
Ζ εζλνζπκβνιηθή ρξήζε ηεο κνξθήο ηνπ Γξεγνξίνπ, όπσο βέβαηα θαη ησλ άιισλ
εζληθώλ εξώσλ, απνζθνπνύζε, πέξα από ηελ αλάδεημε ηεο ζπζίαο ηνπ γηα ηελ παηξίδα,
θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο παξνληηθήο απξαμίαο ηνπ έζλνπο ζε ζρέζε κε ην έλδνμν
παξειζόλ. Μέζσ ηεο ππνγξάκκηζεο ηεο ζύγρξνλεο αδπλακίαο επηρεηξνύληαλ, ζε
ςπρνινγηθό επίπεδν, ε κεηάζεζε ησλ επζπλώλ ζηνπο πνιίηεο πνπ όθεηιαλ λα
αγσληζηνύλ, όπσο θαη νη πξόγνλνη ηνπο, κε εξσηζκό θαη απηαπάξλεζε γηα ηνπο εζληθνύο
ζηόρνπο60.
ηελ αθύπληζε, επνκέλσο, ηεο θνηλσλίαο ζηόρεπε ν πνηεηήο, βαζηθόο εθπξόζσπνο
ηνπ Μεγαιντδεαηηζκνύ61, πνπ έβιεπε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εζληθήο απνζηνιήο λα
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Δίλαη ζεκαληηθό πσο ζηνλ ιόγν απνζησπάηαη ε αληηπαιόηεηα ησλ δπν πξνζώπσλ θαη γεληθόηεξα ε
ζηάζε ηνπ Παηξηαξρείνπ απέλαληη ζηελ επαλάζηαζε. Ζ έληαμε θαη ησλ δπν ζην εζληθό πάλζενλ δελ επέηξεπε
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ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Βαιασξίηε ζπκίδεη ηελ πξνηξνπή ηνπ επηζθόπνπ Λνηδσξηθίνπ ην 1821 πξνο ηνπο
Έιιελεο, λα αγσληζηνύλ γηα ηελ αγία θξεκάια ηνπ παηξηάξρε. Ζ θξεκάια ην 1821 απερνύζε ην
επαλαζηαηηθό θήξπγκα. Πελήληα ρξόληα αξγόηεξα ππελζύκηδε ηνπο αιπηξσηηθνύο πόζνπο ηνπ βαζηιείνπ, Γ.
Σδεδόπνπινο, Δζληθή νκνινγία, ζ. 126-127.
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Π. Λέθθαο, Σν παηρλίδη κε ηνλ ρξόλν, ζ. 131-132.
61
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125

126

Ευςτάθιοσ Πουλιάςησ

παξαηείλεηαη. Βνπβό ην κάξκαξν ηνπ αλδξηάληα αλέκελε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγώλα
πνπ μεθίλεζε ην 1821. ύκθσλα κε ηα ιόγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Βαιασξίηε ζην ζπλνδεπηηθό
ηνπ δηζπξάκβνπ ιόγν: «Σὴλ ὑςειὴλ ηαύηελ ἐληνιὴλ ἔρεη θαὶ ζήκεξνλ ἡ ιιεληθὴ πνίεζηο,
ζέιεη δὲ ἐθπιεξώζεη αὐηὴλ κέλνπζα πηζηῶο πξνζθεθνιιεκέλε εἰο ηὰο ἀξραίαο ἐζληθὰο
παξαδόζεηο, θαὶ κεηὰ ζξεζθεπηηθῆο ἀθνζηώζεσο ἀλακηκλήζθνπζα πάληνηε εἰο ὅζνπο
ζέινπζη λὰ ηὴλ ἀθνύζσζηλ, ὅηη ἀθέζε ἀηειείσηνλ ηὸ ἔξγνλ ηῶλ παηέξσλ καο θαὶ ὅηη πξέπεη
λὰ ζπκπιεξσζῇ»62. Αθνύ νινθιήξσζε ηελ απαγγειία, ν πνηεηήο θαηεπζύλζεθε ζηνλ
βαζηιηά, γηα λα ηνπ παξαδώζεη ην ρεηξόγξαθν ηνπ έξγνπ ηνπ. θίγγνληαο ην ρέξη ηνπ
Βαιασξίηε, ν Γεώξγηνο αλαθώλεζε πξνο ην πιήζνο «Εήησ ην Διιεληθό Έζλνο», γηα λα
απαληήζεη ν ιαόο «Εήησ ν Βαζηιεύο»63.
Ζ ακθηζβήηεζε ησλ Μεγαιντδεαηηθώλ νξακάησλ από ηκήκα ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο πνπ ήηαλ απνγνεηεπκέλν από ηηο ζπλερείο απνηπρίεο, ππήξμε ίζσο ε θύξηα
αηηία ηεο επαλαιακβαλόκελεο ρξήζεο ηεο κνξθήο ηνπ παηξηάξρε. Πξόζσπν θιεηδί ν
λεθξόο από ρξόληα παηξηάξρεο, ε ζπζία ηνπ νπνίνπ, απνθνκκέλε από ηνλ ππόινηπν βίν
ηνπ, απνηεινύζε παξάδεηγκα ππέξηαηνπ εξσηζκνύ γηα ηελ παηξίδα. Ο Γξεγόξηνο Δ΄
ραξαθηεξίζηεθε εζληθόο ήξσαο θαη ηηκήζεθε ηόζν σο ηεξνκάξηπξαο όζν θαη σο
εζλνκάξηπξαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ «αζαλαζία» ζηε ζπιινγηθή κλήκε64.
Λίγα ρξόληα αξγόηεξα θαίλεηαη πσο ζηελ Οδεζζό ν δήκαξρνο, Γξεγόξηνο
Μαξαζιήο, είρε αλαιάβεη ηελ αλέγεξζε αγάικαηνο ηνπ παηξηάξρε, ην νπνίν ζθόπεπε λα
ηνπνζεηήζεη ζην πξναύιην ηνπ λανύ ηεο Αγίαο Σξηάδνο65. Ζ επίζθεςε ηνπ εθέηε
Παηξώλ, Δπζπκίνπ Καξάθαινπ, ζηελ πόιε ην δηάζηεκα 1894-1895, ζηε δηάξθεηα
πεξηνδείαο ηνπ ζηε Ρσζία «πξνο δηάδνζηλ ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδνο», ππήξμε
θαζνξηζηηθή γηα ηηο εμειίμεηο. Ο Έιιελαο δηθαζηήο ήηαλ απηόο πνπ έπεηζε ηνλ νκνγελή
επεξγέηε λα πξνζθέξεη ην άγαικα ζηελ θνηλόηεηα ηεο Γεκεηζάλαο66. Γεκηνπξγήζεθε,
κνλαξρίαο, έζησ θαη πεθσηηζκέλεο. Καη γηα ηα ειιεληθά αθόκα πξάγκαηα, δελ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηνλ
Βαιασξίηε ζαλ έλα είδνο ππνιείκκαηνο ή επηβίσζεο ηνπ παιαηνύ ξσζηθνύ κνλαξρηθνύ θόκκαηνο ή ηεο αθξαίαο
αληηζπληαγκαηηθήο ηάζεο ησλ λαπαίσλ· νύηε πάιη λα ηνλ εληάμνπκε ζηε ζηελή νξζόδνμε ζενθξαηηθή θαη
κεζζηαληθή κεγαιντδεαηηθή ηδενινγία ηνπ ζύγρξνλνύ ηνπ Απόζηνινπ Μαθξάθε. Ζ Μεγάιε Ηδέα ηνπ Βαιασξίηε
εληάζζεηαη ζε έλα επξύηαην ιατθό νξζόδνμν θαη εζληθό κεγαινηδεαηηθό ξεύκα πνπ απνζθνπεί ζηελ
απειεπζέξσζε όινπ ηνπ ππόδνπινπ Διιεληζκνύ θαη ηε δεκηνπξγία ελόο Κξάηνπο πνπ ζα δηαθπβεξλάηαη
ζύκθσλα κε ηηο ειιεληθέο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο θαη πνπ ζα ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο
επαγγειηθέο πεξί δηθαηνζύλεο επηηαγέο. Ο αλώηαηνο άξρνληαο, ηνπ νπνίνπ ε ηζρύο ζα είλαη ε αγάπε ηνπ ιανύ
ηνπ θαη ε ζεία επηζηαζία ζα ζηέθεηαη ην ζύκβνιν ηεο ελόηεηαο θαη ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ Διιεληζκνύ», Α.
Αξγπξίνπ, Ζ Μεγάιε Ηδέα, ζ. 86-87.
62
Α. Βαιασξίηεο, Ο αλδξηάο ηνπ ανίδηκνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄, παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο,
πξνζθώλεζηο Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε, Αζήλα 1872, ζ. 10.
63
Αιήζεηα, αξ. θύιινπ 1599, έηνο Ε΄, Αζήλα 27 Μαξηίνπ 1872.
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Γ. Σδεδόπνπινο, Δζληθή νκνινγία, ζ. 143.
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Σν άγαικα θαηαζθεπάζηεθε ην 1892 ζηελ Ηηαιία θαη εηθάδεηαη πσο είρε ήδε ηνπνζεηεζεί ζην πξναύιην
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ηόηε, ζηελ Αζήλα εηδηθή επηηξνπή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νγθώδνπο κλεκείνπ ζην
αξθαδηθό ρσξηό. Σν εγρείξεκα απηό ήηαλ δύζθνιν, όκσο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάζηεθαλ, νινθιεξώζεθε κε επηηπρία θαη ν αλδξηάληαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ
πιαηεία ηεο Αγίαο Κπξηαθήο67.
ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα, ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία εθδειώζεθε ην θίλεκα
ησλ Νενηνύξθσλ. Μέζα ζε επλντθό αξρηθά θιίκα γηα ηνπο ππόδνπινπο ρξηζηηαλνύο, ζηηο
23 επηεκβξίνπ 1908, ν νηθνπκεληθόο παηξηάξρεο Ησαθείκ Γ΄ ηέιεζε, γηα πξώηε θνξά
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κλεκόζπλν ππέξ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄. ηελ νκηιία ηνπ από ηνλ
άκβσλα ηνπ παηξηαξρηθνύ λανύ δηθαηνιόγεζε ηε καθξά θαζπζηέξεζε ηνπ ελ ιόγσ
κλεκνζύλνπ, αλαθέξνληαο σο αηηία ην θόβν πνπ δηαθαηείρε ηνπο Έιιελεο ηεο Πόιεο.
Γελ παξέιεηςε λα ζρνιηάζεη θαη ην ζέκα αγηνπνηήζεσο ηνπ πξνθαηόρνπ ηνπ68.
Από ην 1918, κε ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε
άξρηζε λα ζρεδηάδεη ηνλ ενξηαζκό ηεο εθαηνληαεηεξίδαο ηνπ 1821 πνπ πιεζίαδε. Ζ
απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε έλα ρξόλν αξγόηεξα θαη νη ξαγδαίεο
αιιαγέο ζην εζσηεξηθό κε ηελ πηώζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ, απνηέιεζαλ ζεκαληηθό
εκπόδην ζηελ ηέιεζε ηνπ ζρεδηαζκέλνπ, από ηνπο θηιειεύζεξνπο, ενξηαζκνύ ηεο
επεηείνπ ηνπ 1921. Δλ ηέιεη, ε καθξά αλάκεημε ζηε Μηθξαζία πξνο νινθιήξσζε ησλ
εζληθώλ πόζσλ, νδήγεζε εηεξνρξνληζκέλα, κόιηο ηνλ Μάξηην ηνπ 1921, ζηελ αλαβνιή
ηνπ ενξηαζκνύ ηεο εθαηνληαεηεξίδαο γηα ην 193069.
Μπνξεί ην 1921 λα κελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ν ενξηαζκόο ηεο
εθαηνληαεηεξίδαο ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο, ε εζληθή επέηεηνο, όκσο, ενξηάζηεθε
θαλνληθά. ηελ παλεγπξηθή δνμνινγία ηεο 25ήο Μαξηίνπ, ζηνλ κεηξνπνιηηηθό λαό
Αζελώλ, ν θαζηεξσκέλνο ιόγνο, εθθσλεζείο από ηνλ κεηξνπνιίηε Γξπτλνππόιεσο θαη
Αξγπξνθάζηξνπ Βαζίιεην, ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηνλ Γξεγόξην Δ΄.
Ο νκηιεηήο ππνγξάκκηζε ηελ πξνζθνξά ηνπ παηξηάξρε, θαζώο θαη όισλ ησλ άιισλ
εξώσλ αγσληζηώλ. Καηακεζήο ηνπ ιόγνπ νξακαηίζηεθε, όπσο, αλαθεξόκελνο πξνο ηνλ
παηξηάξρε, είπε: «[…] λὰ ὑπεγείξεζαη ἐθ ηνῦ ηάθνπ νπ ἔθζακβνο θαὶ λὰ παξαζθεπάδεζαη
67
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ζὺλ ηνῖο ζπιιεηηνπξγνῖο νπ ζπλαζιεηαῖο Μεηξνπνιίηαηο […] πξὸο ἐμαθνινύζεζηλ ηῆο
δηαθνπείζεο ιεηηνπξγίαο, δηαλνηγόκελεο ηῆο θεθιπζκέλεο Πύιεο θαὶ πξὸο ἀγηαζκὸλ ηῆο
ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ, ηνῦ θαιιηπξεπεζηάηνπ Παξζελῶλνο ηνῦ ιιεληζκνῦ, ηὸλ δὲ
Μαξκαξσκέλνλ Βαζηιεᾶ, ὑπεμεγεηξόκελνλ ἐθ ηνῦ καθξνῦ ὔπλνπ, πάλνπινλ ἔηνηκνλ λὰ
πεξηπηπρζῇ ηὸλ ὁκόηηκνλ θαὶ ζπλεξσηθώηαηνλ Βαζηιέα ἡκῶλ Κσλζηαληῖλνλ θξνύνληα ηὴλ
ζύξαλ ηῆο ηνῦ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΤΛΖ, ἵλα ζηήζῃ ηξόπαηνλ ηὸλ δηθέθαινλ ἀεηὸλ ὡο
ἔκβιεκα αἰώληνλ θαὶ ἱεξὸλ ἐλ ηῂ πεξηκαρήηῳ Πόιεη [...]»70. Γηάρπηνη ζε νιόθιεξε ηελ
νκηιία νη ζπκβνιηζκνί, πνπ ηαύηηδαλ ηνλ αγώλα ηνπ 1821 κε ηελ πξνέιαζε ησλ
ζηξαηεπκάησλ ζην εζσηεξηθό ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο κύζνο ηνπ
καξκαξσκέλνπ βαζηιηά επηζηξαηεπόηαλ γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηνλ ζπλνλόκαην δηάδνρό
ηνπ, ν νπνίνο ζα εηζεξρόηαλ ζύληνκα ζηελ Πόιε. Ζ επέιαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηα
βάζε ηεο Αλαηνιίαο αλαδσπύξσζε ηελ ειπίδα αλαθαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο,
ζηελ νπνία ζα ζηελόηαλ ηξόπαην κε ηνλ δηθέθαιν αεηό.
Ζ ηζηνξηθή ζπγθπξία ζεσξήζεθε επλντθή γηα ηελ αλαθίλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
αγηνθαηαηάμεο ηνπ παηξηάξρε. ε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Δθθιεζίαο
ηεο Διιάδνο, ζηηο 8 Απξηιίνπ 1921, πξνεδξεύνληνο ηνπ κεηξνπνιίηε Αζελώλ
Θεόθιεηνπ, ν Γξεγόξηνο Δ΄ αλαθεξύρζεθε άγηνο ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο. Σελ
επίζεκε πξάμε ππέγξαςε θαη ν παξεπξηζθόκελνο ζηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα παηξηάξρεο
Αιεμαλδξείαο, Φώηηνο Α΄71.
Γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο αγηνθαηάηαμεο ηνπ παηξηάξρε απνθαζίζηεθε ε
πξαγκαηνπνίεζε εηδηθήο ηειεηήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ72. Δπηθνξηηζκέλνο κε ηελ
εθθώλεζε ιόγνπ ήηαλ ν θαζεγεηήο Υξήζηνο Αλδξνύηζνο, ν νπνίνο επεζήκαλε γηα ηνλ
ηεξάξρε όηη επηηέιεζε άξηζηα ηα ηξία βαζηθά θαζήθνληα ηνπ αμηώκαηόο ηνπ. Απηά ήηαλ ε
δηάδνζε ηεο παηδείαο, ε δηαηήξεζε ηεο νκόλνηαο ζην ππόδνπιν πνίκλην θαη ε ππνκνλή
ζηα βάζαλα θαη ηηο θαθνπρίεο πνπ πεξλνύζε ν ιαόο. Σέινο, αλέθεξε πσο κόλν όηαλ ν
ειιεληθόο ζηξαηόο εηζεξρόηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζα νινθιεξσλόηαλ ν ζξίακβνο
ηεο ζπζίαο ηνπ Γξεγνξίνπ73.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο εθθιεζίαο ηεο
Διιάδνο δηαηππώζεθαλ πνιιέο ελζηάζεηο. Ο κηθξόο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ κειώλ
ζηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Ηεξάο πλόδνπ, ε παιαηόηεξε θαηαδίθε ηνπ αξρηεπηζθόπνπ
70

Μεηξνπνιίηνπ Γξπτλνππόιεσο θαη Αξγπξνθάζηξνπ Βαζηιείνπ, Λόγνο παλεγπξηθόο επί ηε
εθαηνληαεηεξίδη ηεο εζληθήο παιηγγελεζίαο πξνο ηνλ εζλνκάξηπξα νηθνπκεληθόλ παηξηάξρε Γξεγόξηνλ ηνλ Δ΄,
Δθθσλεζείο ηελ 25ε Μαξηίνπ 1921 ελ ησ Μεηξνπνιηηηθώ Ναώ Αζελώλ, Αζήλα 1921.
71
Υ. Α. Παπαδόπνπινπ (Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο), «Ζ εθθιεζία
Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη ε κεγάιε επαλάζηαζηο ηνπ 1821», Θενινγία 22 (1950), ζ. 493- 495˙ Υξηζηνδνύινπ
Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο, Γξεγόξηνο Δ΄, ζ. 665-673.
72
Πηζαλόλ λα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη άιιε ηειεηή ζηνλ θηινινγηθό ζύιινγν Παξλαζζό. Οκηιεηήο ηεο
εθδήισζεο πξέπεη λα ήηαλ, ζύκθσλα κε ηηο πεγέο, ν Μαλνπήι Γεδεώλ. Βι. Μεηξνπνιίηεο Αξθαινρσξίνπ,
Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ Α. Ναλάθεο, Δθθιεζία εζλάξρνπζα θαη εζληθή. Μέζα από ηε ύλαμε ησλ
πξεζβπηέξσλ θαη ηνλ Ηεξό ύλδεζκν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (1870-1922), Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 45-46.
73
Υ. Αλδξνύηζνπ, Λόγνο Παλεγπξηθόο εηο ηνλ Παηξηάξρελ Γξεγόξηνλ ηνλ Δ΄, εθθσλεζείο εληνιή ηεο
θεληξηθήο επηηξνπείαο ηεο εθαηνεληεξίδνο ηεο Διι. Δπαλαζηάζεσο ηε 10 Απξηιίνπ 1921, Δπί ηε εθαηνζηή
επέηεην ηνπ καξηπξίνπ Απηνύ, ελ ηε κεγάιε αηζνύζε ησλ ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Αζήλα 1921.

Η ςταδιακή ζνταξη του Γρηγορίου Ε΄ ςτο εθνικό πάνθεον

Θεόθιεηνπ ιόγσ ηεο αλάκεημήο ηνπ ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο 74, ε έιιεηςε ζπιινγηθήο
αλαγλώξηζεο ηνπ Γξεγνξίνπ από ηελ εθθιεζία θαη ηνλ ιαό –ην κνλαδηθό εμάιινπ
θξηηήξην αγηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία– θαζώο θαη ε κε
αλαγλώξηζή ηνπ από ην Παηξηαξρείν, ηνπ νπνίνπ θαη πξνΐζηαην, ήηαλ κεξηθέο από απηέο,
όπσο δηαηππώζεθαλ από ηνλ θαζεγεηή ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, Ακίιθα Αιηβηδάην75.
Ζ έξεπλα γηα ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο εζληθήο κπζνινγίαο έρεη αλαδείμεη ηηο
ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ησλ εξώσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην εζληθό πάλζενλ. Μεηαμύ απηώλ
εληάζζνληαη θαη νη ιεγόκελνη «εζληθνί άγηνη». Σα κέιε ηεο ηδηαίηεξεο απηήο θαηεγνξίαο
ππόθεηληαη ζε κνλαδηθέο εθινγηθεύζεηο, πνπ νδεγνύλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ θαζαξά
ζξεζθεπηηθνύ-ζενινγηθνύ ζηνηρείνπ έλαληη ηνπ εζληθνύ. Ζ αγηνθαηάηαμε ηνπ Γξεγνξίνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ εζληθή εθθιεζία ηεο Διιάδαο, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα
ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνγελέζηεξε εξσνπνίεζε ηνπ από ηελ πνιηηηθή εγεζία. Σν 1921,
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο θαη πξηλ ηελ νινθιεξσηηθή ήηηα,
θαίλεηαη όηη κε ηελ πξάμε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε εθ λένπ ν παηξηάξρεο γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Απηό ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξεί ηνπο ζενινγηθνύο ιόγνπο
αγηνπνίεζεο, ηνπο νπνίνπο ν γξάθσλ δελ είλαη αξκόδηνο λα ζρνιηάζεη.
Αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο εληνπίδνληαη θαη ζε άιια θξάηε. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα
απνηεινύλ ν άγηνο άββαο γηα ηνπο έξβνπο θαη ν άγηνο ηέθαλνο, πξώηνο βαζηιηάο ηεο
Οπγγαξίαο76.
Πέξα από ηνλ παηξηάξρε θαη άιιεο ηζηνξηθέο κνξθέο εληάρζεθαλ ζην εζληθό
πάλζενλ ησλ εξώσλ ην ίδην δηάζηεκα. Απηό πνπ παξαηεξνύκε είλαη πσο θνξηίδνληαο ηα
πξόζσπα ηδενινγηθά, νη όπνηεο δηαθνξέο ηνπο απνζησπνύληαη. ε απηήλ αθξηβώο ηελ
απνθόξηηζε ησλ πξνζώπσλ από ηηο ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλδειώζεηο ηεο επνρήο
ηνπο νθείιεηαη ε παξνπζία εηεξνθιήησλ εξώσλ ζηα πξνπύιαηα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Αζελώλ. Απέλαληη από ηνλ αλδξηάληα ηνπ Γξεγνξίνπ δεζπόδεη απηόο ηνπ Ρήγα θαη
παξαθάησ ηνπ Κνξαή. ηνλ εζληθηζκό, όπσο επηζεκαίλεη ν Παληειήο Λέθθαο, ε
κπζνπιαζία αληηθαζηζηά ηηο «πξαγκαηνινγηθέο δπζθνιίεο», ηηο αζπλέρεηεο θαη ηηο
ακθηζεκίεο77.

74

Ο Θεόθιεηνο, αξρηεπίζθνπνο ζηελ πξσηεύνπζα ήδε από ην 1902, δε δίζηαζε λα αλαζεκαηίζεη ηνλ
Βεληδέιν. Ζ επαλαθνξά ηνπ Κξεηηθνύ πνιηηηθνύ ζηελ Αζήλα θαη ε έμσζε ηνπ κνλάξρε είρε σο απνηέιεζκα
ηελ αιιαγή ησλ πξνζώπσλ ζηελ Ηεξά ύλνδν. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δθθιεζηαζηηθώλ, ζπζηάζεθε
ηόηε αλώηαην δηθαζηήξην κε ζθνπό ηελ εθδίθαζε ησλ θηινβαζηιηθώλ επηζθόπσλ. Απνηέιεζκα απηνύ, ήηαλ
λα θαζαηξεζεί ν Θεόθιεηνο από ην αμίσκά ηνπ. Με ηελ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ, ην Ννέκβξην ηνπ 1920 θαη ηελ
επαλαθνξά ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηνλ ειιεληθό ζξόλν, ν πξώελ κεηξνπνιίηεο απαιιάρζεθε ησλ θαηεγνξηώλ
θαη επέζηξεςε ζηελ εγεζία ηεο ειιαδηθήο εθθιεζίαο. Βι. Ν. Οηθνλόκνπ, «Από ηελ άθημε ηνπ Βεληδέινπ
ζηελ Αζήλα σο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΗΔ΄, Αζήλα 2008, ζ. 48-49.
75
Α. Αιηβηδάηνο, «Ζ αλαγλώξηζε ησλ αγίσλ ελ ηε Οξζνδόμσ Δθθιεζία», Θενινγία 19 (1948), ζ. 40- 41.
76
Π. Λέθθαο, Σν παηρλίδη κε ηνλ ρξόλν, ζ. 137-138.
77
Π. Λέθθαο, ό.π., ζ. 141.
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Efstathios Pouliasis
The Progressive Integration of Patriarch Gregory V
in the National Pantheon
Summary

This paper examines how the ideologies concerning the Patriarch Gregory V were
utilized by the Greek state, during the years 1840-1921. Specifically, we try to record in
chronological order all the actions that aimed at the posthumous recognition of the
Patriarch both as a national hero and a saint. He was associated with historical events,
positions of power and ideologies that dominated Greece in the 19th century. This was
the result of a long process in which the official political power and intellectual elites
cooperated.
Two main events were utilized in this process; the actions concerning the
transporting of the deceased patriarch’s bones from Odessa to Athens and the unveiling
of the statue of his figure at the entrance of the University of Athens, in the years 18711872. A century after his execution, Gregory V was recognized as a saint by the Church
of Greece. The Great Idea was strengthened through the long process of the integration of
Patriarch Gregory V in the national pantheon.

Χάπηρ Δ. Ραϊηζίνηρ
Ο Καπεηάν Φούθαρ ζηον Μακεδονικό Αγώνα

1. Η ππώηη έξοδορ ζηη Μακεδονία
Ο Εαραξίαο Παπαδάο γελλήζεθε ζην Πιαηαλάθη ηεο Κπλνπξίαο ην 1876 θαη ήηαλ ην
κνλαρνπαίδη κηαο ζεβαζηήο θαη εύπνξεο νηθνγέλεηαο. Σηελ ειηθία ησλ επηά εηώλ, ν
κηθξόο Εαραξίαο αθνινύζεζε ηνλ πξεζβύηε παηέξα ηνπ, Γεώξγην, ζηελ Αζήλα, όπνπ θαη
πεξάησζε ηηο βαζηθέο ηνπ ζπνπδέο ζην Βαξβάθεην Λύθεην. Σηε ζπλέρεηα ν Παπαδάο
αλαδήηεζε ηελ πεξηπέηεηα θαη αλαρώξεζε ζηα θξπθά γηα ηε Μαζζαιία, ώζηε λα εληαρζεί
ζηε Λεγεώλα ησλ Ξέλσλ. Μόιηο, όκσο, ην πιεξνθνξήζεθαλ απηό νη γνλείο ηνπ, ηνύ
ηειεγξάθεζαλ ακέζσο θαη, ηζρπξηδόκελνη πσο ε κεηέξα ηνπ αζζελνύζε βαξηά, ηνλ
εμαλάγθαζαλ λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα.
Γξάθηεθε ηόηε ζηε Ννκηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Αζελώλ θαη ζύληνκα
έιαβε ηελ άδεηα αζθήζεσο δηθεγνξίαο. Ζ πεξηπέηεηα ηνπ πνιέκνπ, σζηόζν, θαίλεηαη πσο
ηνλ γνήηεπε αθόκε. Με ην μέζπαζκα ηεο Κξεηηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1897, ν λεαξόο
Πεινπνλλήζηνο εληάρζεθε ζην εθζηξαηεπηηθό ζώκα ηνπ Τηκνιένληα Βάζζνπ θαη κεηέβε
ζηελ Κξήηε1. Σηηο 25 Ηνπιίνπ ηνπ 1897, αθνύ είρε επηζηξέςεη πιένλ ζηελ Αζήλα,
εηζήρζε ζηε Σρνιή Υπαμησκαηηθώλ (Α.Μ. 5314) θαη ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1905
νλνκάζηεθε αλζππνινραγόο ηνπ Πεδηθνύ2.
Φαίλεηαη πσο εθδήισζε ακέζσο ηελ επηζπκία ηνπ λα κεηαβεί ζηε Μαθεδνλία θαη ην
θαινθαίξη ηνπ 1905 είρε ήδε εληαρζεί ζην ζώκα ηνπ Γεσξγίνπ Βιαρνγηάλλε (Οδπζζέα),
πνπ δξνύζε ζηελ πεξηνρή ηεο Γξνζνπεγήο (Μπειθακέλε) 3. Πνιύ ζύληνκα, όκσο, ν
«θαπεηάλ Φνύθαο», ζρεκάηηζε ην δηθό ηνπ ζώκα θαη από ηνλ Ηνύιην ηνπ ίδηνπ έηνπο
ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Κξεηηθό νπιαξρεγό Παύιν Γύπαξε, κε ηνλ νπνίν αλέπηπμε ζηελή
πξνζσπηθή θηιία, αιιά ηα δύν ζώκαηα πέξαζαλ ρσξηζηά ην ρεηκώλα 4. Σηηο αξρέο ηνπ
1906, ν Φνύθαο νξίζηεθε αξρεγόο ηεο πεξηνρήο Βηηζίνπ, Φισξίλεο θαη Πεξηζηεξίνπ,
όπνπ δηεμήγε επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζώκα ηνπ Δπζπκίνπ Κανύδε5.

1

Δκπξόο, 15 Μαΐνπ 1907.
Γεληθό Δπηηειείν Σηξαηνύ/Γηεύζπλζε Ηζηνξίαο Σηξαηνύ, «Βηνγξαθηθόλ Σεκείσκα Αμησκαηηθνύ
(Θαλόληνο ελ πνιέκσ) – Παπαδάο Εαραξίαο/ Καπεηάλ Φνύθαο». Σύκθσλα κε ην βηνγξαθηθό, ν Παπαδάο
γελλήζεθε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1876. Γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ εγγξάθνπ επραξηζηώ ζεξκά ηνλ
αληηζηξάηεγν Ησάλλε Γθνπγθνπζηάκν θαη ηελ αξρηινρία (ΜΦ) Καηεξίλα Σηαύξνπ, από ηε Γηεύζπλζε
Ηζηνξίαο Σηξαηνύ.
3
Κ. Α. Βαθαιόπνπινο, Μαθεδνληθόο Αγώλαο: Ζ έλνπιε θάζε 1904-1908, Θεζζαινλίθε 1987, ζ. 144.
4
Π. Γύπαξεο, Οη πξσηνπόξνη ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλνο, Αζήλα 1962, ζ. 158-165.
5
Γεληθό Δπηηειείν Σηξαηνύ/Γηεύζπλζε Ηζηνξίαο Σηξαηνύ [ζην εμήο ΓΔΣ/ΓΗΣ], Ο Μαθεδνληθόο Αγώλ θαη ηα
εηο Θξάθελ γεγνλόηα, Αζήλα 1979, ζ. 218-219.
2
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Τελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 1906, ην ζώκα ηνπ Φνύθα απνηεινύληαλ από 30 άλδξεο 6.
Δληνύηνηο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, ν Έιιελαο πξόμελνο ηνπ
Μνλαζηεξηνύ, Νηθόιανο Ξπδάθεο, ππνζηήξημε, όηη ε απνηειεζκαηηθόηεξε δξάζε ηνπ
ζώκαηνο απαηηνύζε ην δηπιαζηαζκό ηνπ7. Ζ δξάζε ησλ Βνπιγάξσλ, όπσο αλέθεξε,
κπνξεί λα είρε παξνπζηάζεη αηζζεηή θάκςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, αιιά ήηαλ
ζίγνπξνο πσο ε βνπιγαξηθή επηζεηηθόηεηα ζα αλαλεσλόηαλ ηελ εξρόκελε άλνημε. Γη’
απηό νη Έιιελεο ζα έπξεπε λα είλαη απνιύησο πξνεηνηκαζκέλνη8.
Τν ζώκα ηνπ Φνύθα πξσηαγσλίζηεζε ζε δηάθνξεο ζπκπινθέο κέρξη ην θαινθαίξη
ηνπ 1906. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηνπιίνπ, σζηόζν, θπθινθόξεζε κηα αόξηζηε θήκε,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία έλαο ζεκαληηθόο Έιιελαο νπιαξρεγόο είρε ζθνησζεί από ηνπο
Οζσκαλνύο ζηε κάρε ηεο Τνύξηαο (Κνξπθή). «Λππνῦκαη δηά πάληαο, ἀιι’ ἰδίσο ἀλεζπρῶ
δηά ηόλ Φνύθαλ, νὗ  ἀπώιεηα ζα εἶλαη ἀλεπαλόξζσηνο», έγξαθε ζηηο 17 Ηνπιίνπ ν Τζόληνο
Βάξδαο9.
Ο Φνύθαο ήηαλ, βέβαηα, θαιά ζηελ πγεία ηνπ, αιιά ζύληνκα αληηκεηώπηζε ηελ
απξνζπκία ησλ αλδξώλ ηνπ λα εθηειέζνπλ ηηο εληνιέο ηνπ «Κέληξνπ», απαηηώληαο λα
επηζηξέςνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο. Ο ίδηνο, όπσο αλέθεξε, αλαγθάζηεθε λα ηνπο
αθνινπζήζεη θαη ζηηο 31 Ηνπιίνπ αλαρώξεζε γηα ηελ Διιάδα10. Από ην ζώκα ηνπ
παξέκεηλε ζηελ πεξηνρή Κνξεζηίσλ-Βηηζίνπ κόλν έλα κηθξό ηκήκα, ππό ηνλ Γύπαξε, ελώ
αληηθαηαζηάηεο ηνπ ζηελ αξρεγία ηεο πεξηνρήο κεηαμύ Καζηνξηάο θαη Κιεηζνύξαο
(Πόπνιηο) νξίζηεθε ν αλζππνινραγόο ηνπ Πεδηθνύ, Γξεγόξηνο Φαιεξέαο (Εάθαο)11.
Ζ κεηάβαζε ηνπ Φνύθα ζηελ Διιάδα έγηλε αηζζεηή πνιύ ζύληνκα. Σηηο 19
Απγνύζηνπ, ν Τζόληνο Βάξδαο αλέθεξε πσο ε πνξεία ηνπ αγώλα ζηε πεξηνρή ηνπ
Μπνπθ (Αθξίηαο) δελ πξνρσξνύζε κε ηνπο αλακελόκελνπο ξπζκνύο, εμαηηίαο ηεο
αλαρώξεζεο ηνπ Φνύθα, ηεο αξηζκεηηθήο αλεπάξθεηαο ηνπ ζώκαηνο ηνπ Γηθώλπκνπ
(Μαθξή) θαη ησλ παξαιείςεσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο12. Οη Βνύιγαξνη, από ηελ
πιεπξά ηνπο, κόιηο αληηιήθζεθαλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Φνύθα, άξρηζαλ θαη πάιη ηηο

6

Τν ζώκα ηνπ Φνύθα δελ ήηαλ πνιπάξηζκν, θάηη πνπ δηεπθόιπλε ηηο θηλήζεηο ηνπ, θαζώο ηα κεγάια
ζώκαηα αλεθνδηάδνληαλ θαη θξύβνληαλ δύζθνια (Γ. Πεηζίβαο (επηκ.), Ησάλλνπ Καξαβίηε: Ο Μαθεδνληθόο
Αγώλ-Απνκλεκνλεύκαηα, η. Α, Αζήλα 1994, ζ. 285-286).
7
Από ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1906 ν πξόεδξνο ηνπ Μαθεδνληθνύ Κνκηηάηνπ, Γεκήηξηνο Καιαπνζάθεο,
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Γεώξγηνο Τζόληνο Βάξδαο, η. Β, ζ. 149. Τν Κέληξν εμέθξαζε, κάιηζηα, ηελ έθπιεμή ηνπ γηα ηελ εμέιημε
απηή.
11
ΓΔΣ/ΓΗΣ, Ο Μαθεδνληθόο Αγώλ, ζ. 243.
12
Γ. Πεηζίβαο, Ζκεξνιόγην Τζόληνπ Βάξδα, η. Β, ζ. 136-137, 155, 163-164, 203.

Ο Καπετάν Φούφασ ςτον Μακεδονικό Αγώνα

επηζέζεηο ηνπο ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο, ζθνηώλνληαο έλαλ ηεξέα θαη ηξεηο πξνθξίηνπο ηνπ
Νεξεηίνπ (Πνιππόηακνο)13.
Τν θζηλόπσξν ηνπ 1906, ε θαηάζηαζε ήηαλ θξίζηκε. Σύκθσλα κε επηζηνιή ηνπ
«Κέληξνπ» πξνο ηνλ Τζόλην Βάξδα, ε πεξηθέξεηα ηνπ Φνύθα από ηεο αλαρώξεζήο ηνπ
θαη εμήο παξέκεηλε αθξνύξεηε θαη θαηά ην δηάζηεκα απηό νη απώιεηεο ησλ Διιήλσλ
ππήξμαλ ζεκαληηθέο. Ζ άθημε νξηζκέλσλ αξρεγώλ, πνπ αλαπηέξσζε πξνο ζηηγκήλ ην
εζηθό ησλ ππνινίπσλ αγσληζηώλ, δελ βειηίσζε ηδηαίηεξα ηελ θαηάζηαζε, ε νπνία
θαηλόηαλ, κάιηζηα, λα ρεηξνηεξεύεη14.
2. Ο θάναηορ ηος Φούθα
Ο Φνύθαο κπνξεί λα απνρώξεζε από ηε Μαθεδνλία ζηηο 31 Ηνπιίνπ, αιιά δελ
έπαςε λα επηθνηλσλεί κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Κνκηηάηνπ θαη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ
εμέιημε ηνπ αγώλα, αθνύ πξόζεζή ηνπ ήηαλ λα επηζηξέςεη ζηε Μαθεδνλία 15. Σηηο 10
Απξηιίνπ ηνπ 1907, επηθεθαιήο ζώκαηνο 35 αλδξώλ, πέξαζε ηα ζύλνξα θαη
θαηεπζύλζεθε ζηε Μαθεδνλία, αιιά ην ζώκα ηνπ ιίγν έιεηςε λα δηαζπαζηεί εμαηηίαο
ελόο αηπρήκαηνο ζηνλ Αιηάθκνλα16. Ζ πεξηπέηεηα απηή δελ έθακςε, σζηόζν, ην εζηθό
ηνπ θαη ε νκάδα μεθίλεζε πνιύ ζύληνκα ηηο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ θνκηηαηδήδσλ17.
Σηηο αξρέο Μαΐνπ, ν Φνύθαο κε ηνλ Εάθα, πνπ βξίζθνληαλ αθόκε ζηε Βιάζηε,
απνθάζηζαλ λα επηηεζνύλ ζηνπο ζρηζκαηηθνύο πνπ θαηνηθνύζαλ ζηα ρσξηά ηνπ
Μνπξηθίνπ, πξηλ αλαρσξήζνπλ γηα ηα Κνξέζηηα. Αξρηθά εμαπέιπζαλ κηα απνηπρεκέλε
επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Δκπνξίνπ θαη ζηηο 8 Μαΐνπ νη δύν θαπεηάληνη επηηέζεθαλ ζην
γεηηνληθό Παιαηνρώξη, κε δύλακε 60 αληξώλ (35 ηνπ Φνύθα θαη 25 ηνπ Εάθα) 18.
Ζ ζθνδξόηαηε ζύγθξνπζε μεθίλεζε ηαπηόρξνλα ελαληίνλ ησλ δπν ζπλνηθηζκώλ ηνπ
ρσξηνύ θαη ε νκάδα ηνπ Φνύθα επηηέζεθε ελαληίνλ ηεο νρπξσκέλεο νηθίαο ησλ
εμαξρηθώλ αδεξθώλ Κύξνπ. Σύληνκα, όκσο, όηαλ δπν άληξεο ηνπ Φνύθα έπεζαλ λεθξνί,
ν ηειεπηαίνο εθόξκεζε κε πεξηζζόηεξε ηόικε ελαληίνλ ηνπ ζπηηηνύ. Τα βνπιγαξηθά
ππξά ηνλ πέηπραλ θαη ν Φνύθαο άθεζε εθεί ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή. Μαδί ηνπ ηνλ
ζάλαην βξήθαλ νη επηινρίεο Κνπθήο, Σαξδέιεο, Σθνξδάθνο θαη Αλαζηαζίνπ, ελώ
ηξαπκαηίζηεθαλ ν νπιαξρεγόο Αλδξηαλάθεο θαη ν Απόζηνινο Σαθθάο 19.
Ο Εάθαο πεξηέγξαςε ηα γεγνλόηα σο εμήο: «Μεηά ηήλ ἀπνηπρίαλ πάζεο
ζπλελλνήζεσο κεηά ηνῦ Μπόθα, ἀπεθαζίζακελ ἐθ ζπκθώλνπ κεηά ηνῦ Φνύθα λά δώζσκελ
θαί δεύηεξνλ θηύπεκα είο ηήλ πεδηάδα Κατιαξίσλ, ἴλα νὕησ ηξνκνθξαηνπκέλεο ηαύηεο
13
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Οηθνλνκίδεο πξνο Καιαπνζάθε, αξ. πξση. 406, ζ. 104.
16
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ἐπαλέιζσζηλ εἰο ηά πάηξηα ηά ἐλ αὐηῇ ζρηζκαηηθά ρσξία. Ἀπεθαζίζακελ ὅζελ ηήλ 7ελ
Μαΐνπ ηό ἐζπέξαο λά ἐπηηεζῶκελ θαηά ηνῦ ζρηζκαηηθνύ Παιαηνρσξίνπ. ηνηκάζαληεο δέ
ηά ἀλαγθαῖα θαί θαηαηκήζαληεο ηά ζώκαηα ἀλαιόγσο, ἐβαδίζακελ ἀπό ηνῦ ὅξνπο Μνπξίθη,
δηώξνπ ηνῦ Παιαηνρσξίνπ ἀπέρνληνο, πξόο ηό ἐλ ιόγῳ ρσξίνλ. Ἡ δύλακηο ἀκθνηέξσλ ηῶλ
ζσκάησλ ἤην 60 ἐλ ὅιῳ ἀλδξῶλ,  δέ ἐπίζεζηο ζά ἐγίλεην ηαπηνρξόλσο, ἀιιά
θερσξηζκέλε, θαηά ηῶλ δύν ζπλνηθηζκώλ ηνῦ ρσξίνπ. Μεηά ηαρείαλ πνξείαλ δύν πεξίπνπ
ὡξώλ ἀθηθόκεζα ηήλ 10 κ.κ. εἰο ηό Παιαηνρώξη. Ἁκέζσο εἰζήιζνκελ εἰο αὐηό θαί ηῇ
βνεζείᾳ ὁδεγῶλ δηεπζύλζεκελ ἔθαζηνο εἰο ηάο δη’ αὐηόλ πξνσξηζκέλαο νἰθίαο.
Ἡ ἐπίζεζηο ἤξμαην ἀκέζσο. Ἡ νἰθία ηῶλ ἀδειθῶλ Κύξνπ θαζ’ ἥο ἐπεηέζε ὁ Φνύθαο
κεηά 15 ἀλδξῶλ ἤην ιίαλ ὀρπξά, λεόθηηζηνο θαί ιηζόθηηζηνο, πεξηβαιινκέλε ὑπό
πεξηβνινηνίρνπ ιίαλ ὑςεινῦ θαί ζηεξενῦ. Ἁιιά ἐθηόο ηῶλ πιενλεθηεκάησλ ηνύησλ,
ἐθηύπσλ ἐζσηεξηθῶο 10 πεξίπνπ ἐπαλαιεπηηθά ὅπια, γθξᾶ θαί θπλεγεηηθά, θαζ’ ὅζνλ, ὡο
θαίλεηαη, ἔρνληεο ὑπ’ ὅςηλ ηήλ θαηά ηνῦ κπνξίνπ ἐπίζεζηλ ἐιάκβαλνλ θαζ’ ἑθάζηελ
ἐζπέξαλ κέηξα ἀζθαιείαο. Πξό ηνῦ ἀζξόνπ ππξόο ὁ Φνύθαο δέλ ἀπελζαξξύλζε, ἀιι’
ἀθάζεθηνο ἐπέκελε εἰο ηήλ ππξπόιεζηλ ηῆο νἰθίαο θαί ἐλῶ ηά ινηπά ηκήκαηα ἐζθόξπνπλ
παληνῦ πῦξ θαί ζάλαηνλ, ηνπλαληίνλ ἐθεῖ ἐπαίδεην κία ηξνκεξά ηξαγσδία. Καη’ ἀξράο
ἐθνλεύνλην δύν ἄλδξεο ὑπό ηά ὅκκαηα ηνῦ Φνύθα, θαί ἀθνύ ηόλ θαηέιαβελ ιύζζα θαί
καλία, ὀξθίζζε λά θαηαζηξέςεη ηειείσο ηήλ ἐλ ιόγῳ νἰθίαλ. Γπζηπρῶο, ὅκσο, ἐλ ηῇ ὀξκῇ
ηνπ ἐθείλῃ νὐδέλ ἔιαβελ κέηξν πξνθπιάμεσο, ἐβιήζε ὐπό ἐρζξηθῆο ζθαίξαο εἰο ηό κέησπνλ
θαί ἔκεηλελ ἄπλνπο, ἐλῶ ηαπηνρξόλσο ἔπηπηνλ παξά ηό πιεπξόλ ηνπ νἱ ἐπηινρίεο Κνπθῆο,
Σαξδειῆο, Σθνξδάθνο θαί Ἀλαζηαζίνπ.
Πξνζηξέρεη ἄκα ηῇ πιεξνθνξίᾳ ὁ ὀπιαξρεγόο Ἀλδξηαλάθεο, ἀιιά ηξαπκαηίδεηαη θαί
νὗηνο ζνβαξῶο εἰο ηόλ κεξόλ θαί ὀδεγεῖηαη ὑπό ηῶλ ζπληξόθσλ ηνπ καθξάλ ηνῦ ηόπνπ ηῆο
ζπκπινθῆο. Πάληα η’ ἀλσηέξσ δηεηέινπλ ἐλ παληειεῖ ἀγλνίᾳ κνπ, ἄηε εὐξηζθνκέλνπ εἰο ηήλ
ἐθ δηακέηξνπ ἀληίζεηνλ πιεπξάλ κεηά ηῶλ ὀπιαξρεγῶλ Ἀξγπξάθνπ, Ληζαδηώηνπ θαί
Φαξκάθε, θαηαγηλόκελνο εἰο ηήλ ππξπόιεζηλ ηνῦ ἐηέξνπ ζπλνηθηζκνῦ. Τόηε εἰδνπνηνύκαη
ὅηη ηό ζῶκα ηνῦ Φνύθα ἀπερώξεζε, κή γλσξίδσλ, ὡο πξνέθελ, ηά ζπκβάληα. Σπεύδσ πξόο
ηό ὠξηζκέλνλ ἐθ ηῶλ πξνηέξσλ ζεκεῖνλ ἐθηόο ηνῦ ρσξίνπ πξόο ζπλάληεζηλ ηνῦ ζώκαηνο
θαί ἐθεῖ ἔθπιεθηνο καλζάλσ ηό δπζηύρεκα ηνῦ Φνύθα. Έζπεπζα λά ζπγθεληξώζσ
ἀκθόηεξα ηά ζώκαηα παξαιακβάλσλ δέ ηνύο ηξαπκαηίαο λ’ ἀπνρσξήζσ πξόο ηό κέξνο ἐμ
νὗ ὠξκήζεκελ θαί ἐθεῖζελ λά θαηαθύγσ εἰο θξεζθύγεηνλ πξόο ἀπνθπγήλ θαηαδηώμεσο θαί
πεξίζαιςηλ ηῶλ ηξαπκαηηῶλ. Ἡ ἀπόπεηξα παξαιαβῆο ηῶλ πησκάησλ ηῶλ θνλεπζέλησλ θαί
ἰδηαίηεξα ηνῦ Φνύθα ἀπέηπρελ»20.
Ζ είδεζε γηα ην ζάλαην ηνπ Φνύθα θαη ησλ ζπληξόθσλ ηνπ δηαδόζεθε αζηξαπηαία
ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, αιιά άξγεζε λα γίλεη γλσζηή ζην επξύ θνηλό. Ο Τζόληνο
Βάξδαο, πνπ ελεκεξώζεθε ζηηο 13 Μαΐνπ, αλέθεξε πσο ν αγώλαο έραζε έλαλ από ηνπο
θαιύηεξνπο αξρεγνύο ηνπ θαη κάιηζηα ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε θακπή ηνπ. Μπνξεί λα
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κελ ηνλ είρε γλσξίζεη πνηέ από θνληά, αιιά είρε ζρεκαηίζεη ηελ άπνςε πσο ν θαπεηάλ
Φνύθαο «ἤην ἐθηάθησλ πξνζόλησλ, γελλαηόηαηνο, ζώθξσλ θαί ἐπίκνλνο εἰο ηό ἔξγνλ»21.
Ζ ππόινηπε Διιάδα έκαζε ηα γεγνλόηα από ηηο εθεκεξίδεο. Ζ έιιεηςε έγθπξσλ
πιεξνθνξηώλ ηηο αλάγθαζε, σζηόζν, λα δεκνζηεύζνπλ νξηζκέλεο εθδνρέο ησλ
γεγνλόησλ, νη νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δηαζηξέβισλαλ
ζεκαληηθά ηηο εμειίμεηο. Σύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Παηξίο, γηα παξάδεηγκα, ην ζώκα
ηνπ Φνύθα, αθνύ πξώηα εμνιόζξεπζε κηα βνπιγαξηθή ζπκκνξία ζην «ρσξηό κπόξην
ηνῦ Παιαηνρσξίνπ ζέηνληαο πῦξ ζηίο θξπςώλεο ηεο», ζηε ζπλέρεηα ζπλεπιάθε κε έλα
απόζπαζκα ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ, πνπ θαηάθεξε λα ζθνηώζεη ηνλ νπιαξρεγό θαη ηξεηο
από ηνπο άλδξεο ηνπ. Ζ εθδνρή απηή είλαη, σζηόζν, ιαλζαζκέλε, αθνύ ην Δκπόξην θαη
ην Παιαηνρώξη είλαη δύν δηαθνξεηηθά ρσξηά, ελώ ηα γεγνλόηα δελ δηαζηαπξώλνληαη από
θακία άιιε πεγή22.
Τν Δκπξόο, από ηελ πιεπξά ηνπ, ππνζηήξημε όηη ν θαπεηάλ Φνύθαο εηζέβαιε ζην
Παιαηνρώξη ζηηο 10 Μαΐνπ, αιιά νη θνκηηαηδήδεο είραλ πξνιάβεη λα απνρσξήζνπλ από
ην ρσξηό. Οη άλδξεο ηνπ έθαςαλ ηόηε ηα ζπίηηα ζηα νπνία θξύβνληαλ νη «βνύιγαξνη
ιεζηέο» θη έπεηηα πήξαλ ηελ άγνπζα γηα ην βνπλό, αιιά ην ζώκα έπεζε ζε κηα ελέδξα
ησλ ηειεπηαίσλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δνινθνλία ηνπ λεαξνύ αξρεγνύ 23.
Καη απηή ε εθδνρή είλαη, όκσο, ιαλζαζκέλε, αθνύ ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα, ζηηο 17
Μαΐνπ, ην Δκπξόο δεκνζίεπζε δπν λέεο αληαπνθξίζεηο κε εγθπξόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ην ζάλαην ηνπ Φνύθα, ε κία από ηα Τξίθαια θαη ε άιιε από ηε Θεζζαινλίθε. Σύκθσλα
κε ηελ πξώηε, νη δύν νπιαξρεγνί πνιηόξθεζαλ ην Παιαηνρώξη ζηηο 8 Μαΐνπ θαη ν
Φνύθαο έπεζε λεθξόο κεηά από πξνδνζία ηνπ νδεγνύ ηνπ. Ο Εάθαο παξέιαβε ηόηε ην
ζώκα ηνπ λεθξνύ θαη, αθνύ πξώηα ηηκώξεζε παξαδεηγκαηηθά ηνπο Βνπιγάξνπο, ζηε
ζπλέρεηα απνρώξεζε. Σύκθσλα κε ηε δεύηεξε, ν Φνύθαο έπεζε λεθξόο από πξνδνζία
ελόο «ξνπκαλίδνληα» θαηνίθνπ ηνπ Παιαηνρσξίνπ, πνπ ζπλεξγαδόηαλ κε ηνπο
θνκηηαηδήδεο, αιιά νη Έιιελεο δελ κπόξεζαλ λα πάξνπλ ην ζώκα ηνπ λεθξνύ αξρεγνύ,
παξά κόλν ηα έγγξαθά ηνπ, ηνλ νπιηζκό ησλ πεζόλησλ θαη ηνπο ηξαπκαηίεο. Τν Δκπξόο
δεκνζίεπζε, ηέινο, θαη κηα ηξίηε αληαπόθξηζε ζηηο 26 Μαΐνπ, ε νπνία πξνζέγγηδε ζε
κεγάιν βαζκό ηελ αιήζεηα24.
Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ηέινο, ην Σθξηπ επαλήιζε ζηα γεγνλόηα ηνπ Παιαηνρσξίνπ
θαη παξνπζίαζε κηα εληειώο δηαθνξεηηθή εθδνρή. Σύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο
εθεκεξίδαο, ν Φνύθαο εηζήιζε θξπθά ζην ρσξηό θαη νδεγήζεθε ζην ζπίηη ηνπ Γεκεηξίνπ
Γηώβε, όπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνπο πξνθξίηνπο ηνπ Παιαηνρσξίνπ. Τν θξεζθύγεηό ηνπ
πξνδόζεθε, σζηόζν, ζηνπο θνκηηαηδήδεο, νη νπνίνη εμαπέιπζαλ κηα ζθνδξόηαηε επίζεζε
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εμαθξηβσζεί πξηλ ηηο 20 Μαΐνπ.
22
Παηξίο, 16 Μαΐνπ 1907. Ζ Παηξίο επαλήιζε, κάιηζηα, ζην ζέκα ζηηο 20 Μαΐνπ θαη αλέθεξε όηη ν
Φνύθαο πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ηνπο «Παιαηνρσξίηεο» κε ηηο «θαηάιιειεο δηδαρέο» ζηελ Μεηέξα
Δθθιεζία, αιιά έπεζε ζύκα ελόο νδεγνύ από ηε Βιάζηε, ν νπνίνο ηνλ νδήγεζε ζε βνπιγαξηθή ελέδξα.
23
Δκπξόο, 15 Μαΐνπ 1907.
24
Τελ ίδηα πεξίπνπ εθδνρή πηνζέηεζαλ επίζεο ε εθεκεξίδα Σθαίξα (17 Μαΐνπ 1907) θαη πνιύ αξγόηεξα ν
Κ. Γνύθιηαο ζην «Θξήλν ηνπ ιανύ γηα ηνλ θαπεηάλ Φνύθα», Μαθεδνληθή Εσή (1974) ηεύρνο 101, ζ. 42-43.
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ελαληίνλ ηνπ ζπηηηνύ θαη θαηάθεξαλ λα ηνλ θνλεύζνπλ. Τν κίζνο ηνπο, όπσο ππνζηήξημε
ε εθεκεξίδα, ήηαλ, κάιηζηα, ηόζν κεγάιν, πνπ δελ δίζηαζαλ λα ζύξνπλ ην πηώκα ηνπ
ζηνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ, θαηά ηνπο παλεγπξηζκνύο γηα ην ζάλαηό ηνπ 25.
Ζ εθδνρή ηνπ Σθξηπ είλαη ιαλζαζκέλε, αιιά ην ζώκα ηνπ λεθξνύ θαπεηάληνπ
θαίλεηαη πσο έπεζε όλησο ζηα ρέξηα ησλ Βνπιγάξσλ. Όπσο ππνζηήξημε ν Τζόληνο
Βάξδαο ζηηο 12 Ηνπλίνπ ηνπ 1907: «[…]ἔξρεηαη ὁ δηδάζθαινο ηνῦ κπνξίνπ, ὅζηηο κνη
δηεγεῖηαη ηήλ θαηαζηξνθήλ ηνῦ Φνύθα ἐλ Παιαηνρσξίῳ, ὅζηηο ἔκεηλελ ἐθεῖ κεηά ηξηῶλ
ἄιισλ θαί ηήλ ἐπνκέλελ ὠξγίαδνλ ἐπί ηῶλ πησκάησλ ηῶλ νἱ Βνύιγαξνη ηνῦ ρσξίνπ,
παηῶληαο ἐπ’ αὐηῶλ θαί ηήλ ἐπνκέλελ ηόλ ἔζαςαλ ἐλ ηῷ αὐηῷ ρσξίῳ»26.
3. Οι ζςνέπειερ ηος θανάηος ηος Φούθα
Σηηο 14 Μαΐνπ, ν επηζεσξεηήο ησλ βνπιγαξηθώλ ζρνιείσλ ηνπ ηκήκαηνο Κατιαξίσλ
θαη δξαζηεξηόηαην κέινο ηνπ Βνπιγαξηθνύ Κνκηηάηνπ, Βάληζε Μπάθαο, έπεζε λεθξόο
από ηα ππξά αγλώζηνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Ο Βνύιγαξνο θαζεγεηήο, πνπ είρε ιάβεη
κέξνο ζηε ζπκπινθή ηνπ Παιαηνρσξίνπ, κεηά ηε κάρε έθπγε από ηελ πεξηνρή γηα λα
κεηαβεί ζηε Σόθηα θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο αλσηέξνπο ηνπ γηα ηηο εμειίμεηο. Όπσο
αλέθεξε ν Φίιηππνο Κνληνγνύξεο, « πξάμηο δηεμήρζε ἀπξνόπησο θαί ηαρῦηαηα ἐλ κέζῳ
ηνῦ πιήζνπο ἐπί ηήο γλαηίαο Ὁδνύ θάησζελ ηνύ Grand Hotel. Ὁ δξάζηεο δπλήζε λά
δηαθύγῃ». Οη αξρέο πξνέβεζαλ ζηε ζύιιεςε νξηζκέλσλ Βνπιγάξσλ θαη Διιήλσλ
ππόπησλ, αιιά νη ππόλνηέο ηνπο ζηξέθνληαλ πεξηζζόηεξν θαηά ησλ Διιήλσλ27.
Ζ Παηξίο, ιίγν αξγόηεξα, ζπλέδεζε άκεζα ηα δπν γεγνλόηα, ππνζηεξίδνληαο όηη από
ηελ αλαηαξαρή πνπ ήηαλ έθδειε ζηα πξόζσπα ησλ Βνπιγάξσλ ηεο Θεζζαινλίθεο,
εμαγόηαλ ην ζπκπέξαζκα όηη ν θαζεγεηήο ήηαλ ελεξγό κέινο ηνπ Βνπιγαξηθνύ
Κνκηηάηνπ. Σύκθσλα, κάιηζηα, κε αζθαιείο πιεξνθνξίεο ηεο εθεκεξίδαο, ν θνλεπζείο
θαηαγόηαλ από ην Δκπόξην θαη είρε ζπνπδάζεη ζηε Σόθηα, απ’ όπνπ επέζηξεςε γηα λα
αλαιάβεη δηεπζπληήο ησλ βνπιγαξηθώλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο, ιακβάλνληαο πςειόηαην
κηζζό. Ο «Βάληζηνο», ν νπνίνο ήηαλ «θαλαηηθόηαηνο ηεο βνπιγαξηθήο ηδέαο», δηεύζπλε
επηηπρώο γηα πέληε ρξόληα ην «θίλεκα» ζε νξηζκέλα ρσξηά ηεο Δνξδαίαο, δηαπξάηηνληαο,
κέζσ ησλ νξγάλσλ ηνπ, αξθεηνύο θόλνπο θαηά ησλ Διιήλσλ. Ο αξρηθνκηηαηδήο απηόο,
όπσο ζεκείσλε ε Παηξίο, ππήξμε βαζηθόο ππαίηηνο γηα ηε δνινθνλία ηνπ Έιιελα
θαπεηάληνπ28.
Ο ρακόο ηνπ Φνύθα είρε κεγάιν αληίθηππν ζηνλ αγώλα. Όπσο έγξαθε ε πεηξατθή
εθεκεξίδα Σθαίξα, ν εξσηθόο ζάλαηνο ηνπ λεαξνύ αξρεγνύ απνηεινύζε βέβαηα έλα πνιύ
ζιηβεξό ζπκβάλ, αιιά αθόκε ζιηβεξόηεξν ήηαλ ην γεγνλόο όηη νη Βνύιγαξνη
«ζπκκνξίηεο πνπ είραλ απειαζεί από ηνπο Μαθεδόλεο εθδηθεηέο», αλαζάξξεζαλ θαη
25

Σθξηπ, 28 Ηνπιίνπ 1915.
Γ. Πεηζίβαο, Ζκεξνιόγην Τζόληνπ Βάξδα, η. Β2, ζ. 727-728. Σύκθσλα κε κεηαγελέζηεξεο δηεγήζεηο ησλ
θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ, νη Βνύιγαξνη παξέδσζαλ έπεηηα ην λεθξό ζηνπο θαηνίθνπ ηνπ Παιαηνρσξίνπ, νη
νπνίνη ζαβάλσζαλ ην ζώκα ηνπ θαη ηνλ έζαςαλ ζηελ πεξηνρή.
27
Η.Μ.Μ.Α. 1907 Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο (Ηαλ.-Ηνπλ.), Θεζζαινλίθε 18 Μαΐνπ 1907, Κνληνγνύξεο πξνο
Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. πξση. 301, αξ. ζηάζεο 8758.
28
Παηξίο, 19 Μαΐνπ 1907.
26
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άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαη πάιη ζε δηακεξίζκαηα, ζηα νπνία ππήξρε ε πεπνίζεζε όηη
δελ ζα επαλέξρνληαλ πνηέ πηα. Δάλ πξνθαινύζε έθπιεμε ην όηη βξέζεθαλ θνκηηαηδήδεο
πνπ λα ηνικήζνπλ, έζησ θαη κε ελέδξα, λα αληηηαρζνύλ ζε ειιεληθό ζώκα, πνιύ
πεξηζζόηεξν εμέπιεμε ε παξνπζία ηνπο ζηελ Δνξδαία θαη ζηελ πεδηάδα ησλ Κατιαξίσλ,
όπνπ δελ είραλ εκθαληζηεί γηα ηξία ρξόληα29.
Τα πξνβιήκαηα από ηνλ ζάλαην ηνπ Φνύθα δελ πεξηνξίζηεθαλ, σζηόζν, εθεί. Σηηο
αξρέο Ηνπλίνπ, κηα επηζηνιή ηνπ Πξνμελείνπ Μνλαζηεξίνπ πξνο ην Υπνπξγείν
Δμσηεξηθώλ ελεκέξσλε ηνπο αξκνδίνπο πσο επί ηνπ δνινθνλεζέληα θαπεηάληνπ, είραλ
βξεζεί θαη θαηαζρεζεί πνιιέο επηζηνιέο, νη νπνίεο απνθάιππηαλ επαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ
αγώλα30. Σηα ηέιε ηνπ κήλα, ην Πξνμελείν Μνλαζηεξίνπ ελεκέξσζε, κάιηζηα, πσο «ηήλ
25ελ Ἰνπλίνπ ζπλειήθζεζαλ θαί ἤρζεζαλ ἐληαῦζα ἑπηά κέηεξνη ἐθ ηῆο πεξηθεξείαο
Κατιαξίνπ. Ὡο θαί ἐλ ηῇ πξνηειεπηαίᾳ ἐθζέζεη κνπ ἀλέθεξνλ πεξί ηῶλ ἐπηζηνιῶλ ηῶλ ἐπί
ηνῦ Φνύθα εὐξεζεηζῶλ, αἴηηλαη ἐλνρνπνηνύζηλ κεηέξνπο. Τνῦησλ ὁ ἀξηζκόο ἀλάγεηαη εἰο
150»31.
Τελ ίδηα πεξίνδν, νξηζκέλνη εμαξρηθνί θάηνηθνη ηνπ Παιαηνρσξίνπ θαη ηδηαίηεξα ε
νηθνγέλεηα ηνπ «βνπιγαξνδηδαζθάινπ», ζηελ νηθία ηνπ νπνίνπ ζθνηώζεθε ν Φνύθαο,
αλαγθάζηεθαλ λα απνρσξήζνπλ από ην ρσξηό, θαζώο πιεξνθνξήζεθαλ όηη αξθεηνί
Έιιελεο αληάξηεο εηνηκάδνληαλ λα επηδξάκνπλ εθεί θαη λα εθδηθεζνύλ γηα ην ζάλαην ηνπ
ζπλαγσληζηή ηνπο. Οη ηνπξθηθέο αξρέο, ζέινληαο λα απνηξέςνπλ έλα ηέηνην ελδερόκελν,
θαίλεηαη πσο έζηεηιαλ ζηξαηησηηθά απνζπάζκαηα γηα λα επηηεξνύλ ηα δπν ρσξηά 32.
Σηηο 29 Ηνπλίνπ, ν Νηθόιανο Κνληνγνύξεο (Κεθηέο) έγξαθε ζηνλ Βάξδα όηη ην
ηξαγηθό ηέινο ηνπ πνιύθιαπζηνπ Άγξα, ν εξσηθόο ζάλαηνο ηνπ Φνύθα θαη ηνπ
Παπαδόπνπινπ θαη ηα ηειεπηαία γεγνλόηα ελ γέλεη είραλ πξνθαιέζεη δσεξόηαηε
ζπγθίλεζε33. Τν Δκπξόο, από ηελ πιεπξά ηνπ, αλέθεξε όηη όζα είραλ αλαθηεζεί κε
ππεξάλζξσπνπο αγώλεο θαη ζπζίεο, όπσο εθείλεο ηνπ Μειά, ηνπ Φνύθα, ηνπ
Λπκπεξόπνπινπ θ.ά. θείηνληαλ πιένλ ζε εξείπηα, θαζώο νη ειιεληθέο θνηλόηεηεο
κεηαθηλνύληαλ ζην ζρίζκα θαη νη πξόθξηηνη «έπεθηαλ» ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ.
«Ὁιόθιεξνο  Μαθεδνλία ζηελάδεη ὑπό ηό πέικα ηῶλ Βνπιγάξσλ. Καί δέλ ἀθνύγεηαη
θακία θσλή δηακαξηπξίαο θαί δέλ θαηαβάιιεηαη θακία πξνζπάζεηα πξόο δηάζσζηλ ηῶλ
θηλδπλεπόλησλ», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά34.

29

Σθαίξα, 16 Μαΐνπ 1907. Δκπξόο, 16 Μαΐνπ 1907.
Η.Μ.Μ.Α. 1907 ΑΑΚ/Γ Μαθεδνληθόλ Εήηεκα/Πξνμελεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γεκαξάο πξνο Σθνπδέ,
Μνλαζηήξη 1 Ηνπλίνπ 1907, αξ. πξση. 354, ζ. 206-207.
31
Η.Μ.Μ.Α. 1907/92.1 Πξνμελείν Μνλαζηεξίνπ, Γεκαξάο πξνο Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, Μνλαζηήξη 28
Ηνπλίνπ 1907, αξ. πξση. 473, ζ. 73.
32
Γ. Πεηζίβαο, Ζκεξνιόγην Τζόληνπ Βάξδα, η. Β2, ζ. 720-721, 728.
33
Γ. Πεηζίβαο, ό.π., ζ. 791. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, ν Βάξδαο αξλήζεθε λα θαηεπζπλζεί ζε ρσξηό ηεο
Μαθεδνλίαο, επεηδή δελ είρε αμηόπηζην νδεγό θαη θνβόηαλ κήπσο βξεη ην ηξαγηθό ηέινο ηνπ Φνύθα.
34
Δκπξόο, 11 Οθησβξίνπ 1907.
30
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4. Η διασείπιζη ηηρ μνήμηρ ηος Φούθα
Ο ζάλαηνο ηνπ Φνύθα πξνζέιαβε κεγάιεο δηαζηάζεηο. Τν Δκπξόο αθηέξσζε, γηα
παξάδεηγκα, ην πξσηνζέιηδό ηνπ ζηνλ πεζόληα θαπεηάλην θαη θηινμέλεζε έλα
ζπγθηλεηηθό αθηέξσκα γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ: «Καλείο δέλ ἧην ξσηθώηεξνο,
εὐγελέζηεξνο θαί ἀγαζόηεξνο ἀπό αὐηόλ. Καξδία ιένληνο ὑπό κνξθήλ ἀγγέινπ. Ὁ θαπεηάλ
Βέξγαο ἔιεγε ζπρλά πεξί αὐηνῦ: - Ἤζεια λά ἔρσ ηά πξνηεξήκαηά ηνπ! Ὅινη ὅζνη εἶρνλ
ἀθνύζεη ηάο πξάμεηο ηνπ ἐθαληάδνλην ἕλαλ Τηηᾶλα, ηνῦ ὁπνίνπ ηό βιέκκα δύλαηαη λά
δηαπεξάζῃ ὡο μῖθνο ηήλ ζθιεξνηέξαλ ςπρήλ. Ὅζνη ηόλ ἐγλώξηδνλ, ἐζαύκαδνλ ηήλ
γιπθύηεηά ηνπ θαί ηήλ ἐπέξαζηνλ κεηξηνθξνζύλελ ηνπ. Ἡ ηόικε ηνπ εἶρε θαηαπιήμεη
Ἕιιελαο θαί Τνύξθνπο θαί ἐλέπλεε ηξόκνλ ἀιεζή εἰο ηνύο Βνπιγάξνπο. Τεηξάθηο εἶρε
δηαζπάζεη ηόλ ραιύβδηλνλ θινηόλ ηνῦ ηνπξθηθνῦ ζηξαηνῦ, ὅζηηο ἔηπρε λά ηόλ πεξηθπθιώζῃ.
Γεθάθηο ἔηξεςελ εἰο ἄηαθηνλ θπγήλ ηάο βνπιγαξηθάο ζπκκνξίαο, καρόκελνο θαη’ αὐηώλ κέ
ὀιηγίζηνπο. Δἰθνζάθηο εἰζήιζελ εἰο ηά θαλαηηθώηεξα ζρηζκαηηθά ρσξία θαί ἐπήλεγθε ηόλ
ὅιεζξνλ ηῶλ δνινθόλσλ θαί ηῶλ ιεζηώλ, εἰο ηά ρσξία ἐθείλα, εἰο ηά ὀπνία ὀιίγνη
ἐηόικεζαλ λά πιεζηάζνπλ. […] Ὁ ιιεληζκόο ἀο ρύζῃ ζεξκά δάθξπα δηά ηήλ ἀπώιεηαλ
ηαύηελ. Σπαλίσο θαξδία ηόζνλ εὐγελήο, ἀγλή, θαζαξά, ηηκία θαί γελλαία ἐζπζηάζζε ὑπέξ
παζρόλησλ ὁκνθύισλ θαί ὑπέξ κεγάινπ παηξησηηθνῦ ἰδαληθνῦ. Καί πνηακνί δαθξύσλ ἐάλ
ἐζρεκαηίδνλην ἐθ ηῶλ ζξήλσλ, πάιηλ ζά ἦζαλ ὀιίγνη δηά ηνηνῦηνλ ἥξσα»35.
Τν Νένλ Άζηπ ζεκείσζε πσο έλα επίιεθην ηέθλν ηεο Μαθεδνλίαο, έλαο αξρεγόο
ζπλεηόο θαη γελλαίνο, ζπζηάζηεθε ζηνλ πςειό βσκό ηεο Ηδέαο 36, ελώ ε Παηξίο
ππνζηήξημε όηη ε « ιιάο θαηέζεζε εὐγλσκνλνῦζα ἕλα ἐπηπιένλ δάθληλν ζηεθάλη ἐπί ηῶλ
βάζξσλ ηνῦ Μαθεδνληθνῦ Ἡξῶνπ. Τό ζηεθάλη ηνῦ γελλαίνπ ηέθλνπ ηεο, ηνῦ ηηκεκέλνπ
θαπεηάλ Φ ν ύ θ α, ηόλ ὁπνίν καδί κέ ηήλ Μαθεδνλία ζξελεί πηθξά ὁιόθιεξν ηό Ἔζλνο»37.
Σηηο 18 Μαΐνπ, ην Δκπξόο δεκνζίεπζε έλα πνίεκα ηνπ Κσζηή Παιακά γηα ηνλ
Φνύθα, ελώ δύν εκέξεο αξγόηεξα δηνξγαλώζεθε «πάλδεκν, κεγαινπξεπέο θαη άθξσο
ζπγθηλεηηθό» κλεκόζπλν ζηελ Αζήλα, πνπ ζπγθέληξσζε πιήζνο θόζκνπ, αιιά θαη
επηζήκσλ. Όπσο έγξαθε θαη πάιη ην Δκπξόο, ε Μεηξόπνιε Αζελώλ γέκηζε αζθπθηηθά
από πνιύ λσξίο. Μεηαμύ ησλ πξώησλ πνπ παξαβξέζεθαλ ζην λαό ήηαλ ν πξόεδξνο ηεο
Βνπιήο, Νηθόιανο Λεβίδεο θαη ν δήκαξρνο Αζελαίσλ, Σππξίδσλ Μεξθνύξεο, ελώ πξνο
ην ηέινο εκθαλίζηεθε θαη ν ππαζπηζηήο ηνπ πξίγθηπα Αλδξέα. Σην κλεκόζπλν
παξαβξέζεθαλ επίζεο πνιινί αμησκαηηθνί θαη βνπιεπηέο, αιιά θαη ηα δηνηθεηηθά
ζπκβνύιηα αξθεηώλ ζπιιόγσλ θαη ζσκαηείσλ. Σηεθάληα έζηεηιαλ ν Κεληξηθόο
Μαθεδνληθόο Σύιινγνο, ν Μαθεδνληθόο Σύιινγνο «Μέγαο Αιέμαλδξνο», ην
Μαθεδνληθό Κνκηηάην, ε εθεκεξίδα Δκπξόο, ε νηθνγέλεηα Λίηζα, ζπλδεκόηεο ηνπ
35

Δκπξόο, 15 Μαΐνπ 1907. Λίγεο εκέξεο αξγόηεξα ην Δκπξόο αλαθέξζεθε θαη πάιη ζηνλ Φνύθα
ππνζηεξίδνληαο όηη: «Μέ ηό μῖθνο ηνῦ, ὅπσο εἴπε θαί θάπνηνο παιηόο πνηεηήο, ἔγξαςε θαί ὁ Φνύθαο ηήλ
ἱζηνξία ηνπ, πνπ ηνῦ ἐμαζθάιηζε ηῆλ ἀζαλαζία. Μηά ἀζαλαζία ἐληειώο ἄζπηιε, πνπ δηαςεύδεη ηήλ παξεγνξηά
ηῶλ θνηλῶλ ἀλζξώπσλ ὅηη θαί ὁ ἤιηνο ἔρεη θειίδεο. Ὁ βίνο ηνπ παξαηάζεθε ἀπό ηήλ ιηθία ηῶλ ιεπθῶλ
ὀλείξσλ ηῆο λεαληθῆο ιηθίαο κέρξη ηήλ πξαγκάησζή ηνπο κέ ηή ξσκαιέα ἀλδξηθή ζέιεζε θαί ηῆο ὀλεηξνπόινπ
ἀλδξείαο,  ὁπνία θξαηνῦζε πάληα ηήλ ςπρή ηνπ κεηέσξε κεηαμύ ηῶλ νὐξαλῶλ θαί ηήο κεγάιεο ιιεληθῆο
Παηξίδνο».
36
Νένλ Άζηπ, 15 Μαΐνπ 1907.
37
Παηξίο, 15 Μαΐνπ 1907.
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Φνύθα, αμησκαηηθνί ηνπ Πεδηθνύ, ν Θξαθηθόο Σύιινγνο θαη ν Σύλδεζκνο Σπληαθηώλ
Διιεληθώλ Δθεκεξίδσλ. Ζ «ζπγθηλεηηθόηαηε» αθνινπζία, ζηελ νπνία ρνξνζηάηεζε ν
κεηξνπνιίηεο Αζελώλ, πξνθάιεζε ηα δάθξπα ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, νη νπνίνη κεηά ην
πέξαο ηεο ζπιιππήζεθαλ ηνπο ζπγγελείο ησλ πεζόλησλ θαη απνρώξεζαλ «ἐλ πξνθαλεί
ζπγθηλήζεη θαί ἐζληθῷ ἐγσηζκῷ δηά ηό ἔλδνμνλ ηέινο, ὅπεξ ἔιαβνλ νἱ ἐλ ηῷ Παιαηνρσξίῳ
πεζόληεο ἀδειθνί ὑκῶλ»38.
Οη ηηκέο γηα ηνλ θαπεηάλ Φνύθα δελ πεξηνξίζηεθαλ, σζηόζν, ζηα κλεκόζπλα, αιιά
ζηαδηαθά εμέιαβαλ θαη άιιεο κνξθέο. Σύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ Δκπξόο, επηηξνπή
Διιήλσλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζην Σηθάγν ηεο Ακεξηθήο, ζπγθέληξσζε ην πνζό ησλ
650 δνιαξίσλ θαη ηα έζηεηιε ζηελ Διιάδα, ώζηε λα αλεγεξζεί ε πξνηνκή ηνπ πεζόληα
νπιαξρεγνύ39. Πξνηνκή ηνπ Φνύθα αλεγέξζε θαη ζηε γελέηεηξα ηνπ, ην Πιαηαλάθη ηεο
Κπλνπξίαο. Τα απνθαιππηήξηά ηεο έγηλαλ ζηηο 26 Απγνύζηνπ ηνπ 191240.
Ζ κεγαιύηεξε ηηκή γηα ηνλ Φνύθα πξνήιζε, σζηόζν, από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
Παιαηνρσξίνπ. Σύκθσλα κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ ππέγξαςε ν Αιέμαλδξνο Εαΐκεο
ζηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 1932, θαηόπηλ πξνηάζεσο ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ
θαη κε ηε ζύκθσλε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Τνπσλπκίσλ ηεο Διιάδνο, «Ἡ θνηλόηεο
Παιαηνρσξίνπ ηῆο ἐπαξρίαο νξδαίαο ηνῦ Ννκνῦ Κνδάλεο κεηνλνκάζηεθελ εἰο Κνηλόηεηα
Φνύθα θαί ὁ ὁκώλπκνο αὐηῆο ζπλνηθηζκόο Παιαηνρσξίνπ εἰο Φνύθα (ὁ)»41.
Φπζηθά, νη θάηνηθνη ηνπ Παιαηνρσξίνπ ζπλέρηζαλ ηα θαζηεξσκέλα εηήζηα
κλεκόζπλα γηα ηνλ πεζόληα θαπεηάλην θαη ηνπο άλδξεο ηνπ. Τα κλεκόζπλα απηά, ζηα
νπνία ζπκκεηείραλ νη ζηξαηησηηθέο θαη νη πνιηηηθέο αξρέο ηνπ ηόπνπ, ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα, αιιά θαη ε καζεηηώζα λενιαία, πξέπεη λα ήηαλ αξθεηά κεγαινπξεπή, αλ
θξίλνπκε από ηηο θσηνγξαθίεο πνπ δηαζώζεθαλ (1935, 1969)42.
Τν 1970 έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηα ηεο πξνηνκήο ηνπ θαπεηάλ Φνύθα θαη ζην
νκώλπκν ρσξηό. Κύξηνο νκηιεηήο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ, ελώ δηνξγαλώζεθαλ επίζεο παξέιαζε, ιακπαδεθνξία, ζεαηξηθή παξάζηαζε
θαη αξθεηέο άιιεο εθδειώζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νη κνπζηθνί ηεο ΗΦ Μεξαξρίαο,
ηκήκα ηνπ Σηξαηνύ, ηκήκα ηεο ηνπηθήο Δζλνθπιαθήο, ηκήκα πξνζθόπσλ θαη νδεγώλ, ηα
Γπκλάζηα ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη ηνπ Δκπνξίνπ, ην Δζληθό Οξθαλνηξνθείν Πηνιεκαΐδαο
θ.ά. θνξείο43.
Οη θάηνηθνη ηνπ Φνύθα δηνξγαλώλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα εηήζηα κλεκόζπλα γηα ηνλ
θαπεηάλην, ν νπνίνο είλαη ν πην πνιπηξαγνπδηζκέλνο αξρεγόο ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα,
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Δκπξόο, 21 Μαΐνπ 1907. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ζηε ζπλέρεηα δηεμήρζεζαλ θη άιια
κλεκόζπλα γηα ηνλ θαπεηάλ Φνύθα, ζηελ Αζήλα, ζηε Λάξηζα, ζηελ Πεινπόλλεζν θ.α.
39
Δκπξόο, 13 Ηαλνπαξίνπ 1908.
40
Δκπξόο, 19 Απγνύζηνπ 1912. Ζ θνηλόηεηα Πιαηαλαθίνπ θαη ν Δθπνιηηηζηηθόο Σύιινγνο
Πιαηαλαθησηώλ Αηηηθήο ρξεζηκνπνίεζαλ σο έκβιεκα ηε κνξθή ηνπ Φνύθα. Γηα πεξηζζόηεξα βι. Σ.
Αγγειίδεο, Ζ ζπκβνιή ησλ Πεινπνλλεζίσλ, ζ. 99-100.
41
Φ.Δ.Κ., 2 Γεθεκβξίνπ 1932. Σην κεζνδηάζηεκα, ν Φνύθαο είρε απαζρνιήζεη θαη πάιη ηνλ Τύπν. Γηα
πεξηζζόηεξα βι. Σθξηπ, 31 Ηνπιίνπ 1915. Δκπξόο, 5 Ηαλνπαξίνπ 1920. Μαθεδνλία, 9 Απγνύζηνπ 1920.
42
«Τν κλεκόζπλνλ ηνπ θαπεηάλ Φνύθα», Μαθεδνληθή Εσή (1969) ηεύρνο 37, ζ. 54.
43
«Απνθαιππηήξηα πξνηνκήο ηνπ θαπεηάλ Φνύθα», Μαθεδνληθή Εσή (1970) ηεύρνο 50, ζ. 13.
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κεηά ηνλ Παύιν Μειά44. Όπσο αλαθέξεη ν Γεκήηξεο Πεηξόπνπινο, «όινπο απηνύο ηνπο
αγσληζηέο, πνπ ηόζν πξόζπκα πξνζέθεξαλ ηε δσή ηνπο ζηνλ εζληθό αγώλα, ν Έιιελαο
ιατθόο πνηεηήο, ν άγλσζηνο πνηεηήο, εμύκλεζε κε ην ηξαγνύδη ηνπ. […] Υπάξρνπλ
εληνύηνηο Μαθεδνλνκάρνη, όρη θαηώηεξνη από άιινπο ζε αμία, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έγηλαλ
ηξαγνύδηα, ή έγηλαλ κόλν εθήκεξα ςεπηνιόγηα ζηηρνπξγήκαηα. Δδώ παίδεη ξόιν ν παξάγσλ
Τύρε. Πξέπεη λα είλαη θαη ηπρεξόο θαλείο, γηα λα βξεζνύλ άλζξσπνη ηθαλνί λα εθηηκήζνπλ
ην έξγν ηνπ θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζέζε πνπ ηνπ αλήθεη»45.

44

Κ. Γνύθιηαο, Θξήλνο ηνπ ιανύ, ζ. 42-43.
Γ. Α. Πεηξόπνπινο, «Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα», Μαθεδνληθά (1968) ηεύρνο 8, ζ.
323-336.
45
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Charis D. Raitsinis
Captain Foufas during the Macedonian Struggle
Summary

Zacharias Androutsos or Papadas, more known as Captain Foufas, was born in a
small village called Platanaki (Arcadia, 1876) but moved to Athens when he was very
young. He studied law but he decided to join the Greek Army in order to fight for his
country. After becoming lieutenant (1905), he entered Western Macedonia and he became
a chief of a Greek army corps that was acting in the region Vitsi-Florina-Peristeri. He
returned to Greece on July 31 (1906) but re-entered Macedonia next year (April) leading
a new Greek corps of 35 men. On May 8 (1907) Zacharias Papadas and Grigoris FalireasZakas attacked a Bulgarian guerilla group in Palaiochori. In the ensuing battle, he was
killed along with four men of his corps. As a sign of honor and gratitude, the Greek State
renamed the village into «Foufas» (1932).
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Θεοδόζιορ Κςπιακίδηρ
Ο πόλορ ηος Βαηικανού ζηιρ διπλωμαηικέρ διεπγαζίερ για ηην ηύση ηηρ Αγίαρ
Σοθίαρ Κωνζηανηινοςπόλεωρ μεηά ηη λήξη ηος Α΄ Παγκοζμίος Πολέμος

Σν δήηεκα ηεο ηχρεο ηεο Αγίαο νθίαο άξρηζε λ’ αλαδχεηαη ζην πξνζθήλην κε ην
μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο ζην
πεξίθεκν Αλαηνιηθφ Εήηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κπζηηθψλ
ζπκθσλίσλ πνπ ζχλαςαλ κεηαμχ ηνπο νη δπλάκεηο ηεο Αληάλη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πνιέκνπ, ππήξμε θαη εθείλε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε νπνία επηζηέγαζε ηηο ζπλνκηιίεο
πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 4 Μαξηίνπ θαη 10 Απξηιίνπ 1915 αλάκεζα
ζηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Ρσζία. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ άιισλ έδηλε ζάξθα θαη νζηά
ζ’ έλα παιαηφ ξσζηθφ φλεηξν, απηφ ηεο ελζσκάησζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ
ηελψλ ζηε Ρσζηθή Απηνθξαηνξία1.
Σν Βαηηθαλφ θνβφηαλ έληνλα απηή ηελ επέθηαζε θαη θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, θαζψο ζηηο ξσζηθέο θηινδνμίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε κεηαηξνπή
ηεο Αγίαο νθίαο ζε νξζφδνμν λαφ θαη ε κεηαθνξά ηεο ξσζηθήο Ηεξάο πλφδνπ ζε ρψξν
θνληά ζηνλ Βφζπνξν, επηζπκψληαο λα επηβεβαηψζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ηππηθή θαη
ζπκβνιηθή θπξηαξρία ηεο ζε νιφθιεξν ηνλ νξζφδνμν ρψξν. Ο ξσζηθφο θίλδπλνο
πξνθάιεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Πάπα Βελέδηθηνπ 15νπ (1914-1922) θαη ηνπ γξακκαηέα
ηνπ θξάηνπο ηνπ Βαηηθαλνχ θαξδηλάιηνπ Pietro Gasparri (1914-1930), νη νπνίνη
επηδφζεθαλ ζ’ έλαλ δηπισκαηηθφ αγψλα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο
Αγίαο νθίαο ζε νξζφδνμν λαφ θαη ηε ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ηνπ γνήηξνπ ηεο
Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο2. χκθσλα κε ηνλ Gasparri κηα ηέηνηα εμέιημε ζα πξνθαινχζε
δεκηά ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, ίζσο κεγαιχηεξε θαη απφ εθείλε ηεο πξνηεζηαληηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη ζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα απνηξνπήο κηαο ηέηνηαο εμέιημεο πξφηεηλε
1

H. J. Psomiades, The Eastern Question, the Last Phase: a Study in Greek-Turkish Diplomacy, New York
2000, ζ. 15-16 θαη J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, η. 2, Princeton, N.J. 1972, ζ. 711. Πξβι. π. Η. Αζεκάθε, Η πνξεία ησλ ζρέζεσλ Διιάδνο-Αγίαο Έδξαο 1820-1980. Από ηε γαιιηθή πξνζηαζία
έσο ηε ζύλαςε δηπισκαηηθώλ ζρέζεσλ, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 411.
2
J. F. Pollard, Il Papa sconosciuto. Benedetto XV (1914-1922) e la ricerca della pace, Μηιάλν 2001, ζ.
109-111 (κεηάθξαζε απφ ην αγγιηθφ πξσηφηππν κε ηνλ ηίηιν: The Unknown Pope. Benedict XV (1914-1922)
and the Pursuit of Peace) θαη G. Paolini, Offensive di Pace. La Santa Sede e la prima guerra mondiale,
Φισξεληία 2008, ζ. 109-11. Βι. θαη E. Goldstein, «Holy Wisdom and British Foreign Policy, 1918–1922:
The St. Sophia Redemption Agitation», Byzantine and Modern Greek Studies 15 (1991), ζ. 42. Πξβι. θαη A.
Scottà, La Consilazione ufficiosa. Diario del barone Carlo Monti, “incaricato d’affari” del governo italiano
presso la Santa Sede (1914-1922), η. 1, Βαηηθαλφ 1997, ζ. 42, 59, 67, 249. Γηα ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ ξφιν
ηνπ λανχ ηεο Αγίαο νθίαο ζηε ξσζηθή ζενινγία βι. W. Van Den Bercken, «Sophia in Stone. The Hagia
Sophia of Constantinople in Russia’s Literary Memory», Journal of Eastern Christian Studies, η. 59, ηεχρνο 3,
(Γεθέκβξηνο 2007), ζ. 281-295, φπνπ ππνγξακκίδεηαη κεηαμχ άιισλ ην γεγνλφο φηη ε νκνξθηά ηνπ κλεκείνπ
ηεο Αγίαο νθίαο ππήξμε έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο νξζνδνμίαο απφ ηε Ρσζία σο
επίζεκεο ζξεζθείαο.
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ζηνλ αξρηεπίζθνπν ηνπ Παξηζηνχ θαξδηλάιην Lèon Amette (1908-1920) λα δηεθδηθήζεη
θαη λ’ αλαιάβεη ε Γαιιία ηελ θπξηφηεηα ηνπ λανχ. Ζ απάληεζε ηνπ θαξδηλάιηνπ ήηαλ
απνζαξξπληηθή, θαζψο ζεσξνχζε πσο ε Γαιιία δελ κπνξνχζε λ’ αλαιάβεη κφλε ηεο απηή
ηε ζεκαληηθή βαζηιηθή, ηελ νπνία δηεθδηθνχζαλ νη Ρψζνη αιιά θαη νη Έιιελεο. Μεηά
ηελ απνζαξξπληηθή απάληεζε ηνπ θαξδηλάιηνπ Amette, ν Gasparri έζηξεςε ηηο ειπίδεο
ηνπ ζηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο θαζεζηψηνο αλάινγνπ κ’ εθείλν ησλ Αγίσλ
Σφπσλ3.
Ζ ξσζηθή απεηιή θάλεθε λ’ απνκαθξχλεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1917 θαη ν Gasparri
εθηίκεζε φηη απνζνβήζεθε ν θίλδπλνο γηα κηα ζπκβνιηθή λίθε ηεο Οξζνδνμίαο έλαληη ηνπ
Καζνιηθηζκνχ ζηελ Αλαηνιή. Φαίλεηαη φκσο φηη βηάζηεθε ζηελ εθηίκεζε ηνπ. Μπνξεί ν
θίλδπλνο ηεο Ρσζίαο λα μεζψξηαζε, ε είζνδνο φκσο ηεο Διιάδαο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην
Πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη αλαδσπχξσζε ηε Μεγάιε Ηδέα, βαζηθφο ππιψλαο ηεο
νπνίαο ππήξμε κεηαμχ άιισλ ε επαλάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε κεηαηξνπή
ηεο Αγίαο νθίαο θαη πάιη ζε νξζφδνμν λαφ. Ο εζληθφο κχζνο ηνπ καξκαξσκέλνπ
βαζηιηά θαηλφηαλ λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά4.
Όπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα ε θπξηαξρία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε θαηνρή
ηεο Αγίαο νθίαο εκπεξηείρε έλαλ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ ζπκβνιηζκφ. Γηα ηνπο κελ
νξζνδφμνπο ελζάξθσλε νξάκαηα, ζξχινπο θαη πξνθεηείεο ηνπ Γέλνπο γηα ηελ αλάζηαζε
ηνπ, γηα ηνπο δε θαζνιηθνχο ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ ηε ζπκβνιηθή θπξηαξρία ηνπ Πάπα
ζηελ πεξηνρή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηελψλ. Σα ειιεληθά εζληθά νξάκαηα ηξνθνδνηνχληαλ
απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ παξείρε ε Βξεηαλία ζηελ Διιάδα. Ζ ππνζηήξημε απηή, ρσξίο λα
παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη αξθεηέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ είραλ
θηιειιεληθά αηζζήκαηα, θαζνξίζηεθε θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε Βξεηαλία ζεσξνχζε
ηελ Διιάδα ηελ πξνθεηκέλε ζηηγκή σο ηελ αζθαιέζηεξε ζχκκαρν γηα ηελ εμαζθάιηζε
θαη πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζηε Μέζε θαη Δγγχο Αλαηνιή. Σν status ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο έπξεπε λα είλαη ηέηνην ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξνπινΐα,
θαζψο θαη ηελ αζθαιή θαη αλελφριεηε δίνδν ζηηο Ηλδίεο. Οη ζπλερείο δηαβνπιεχζεηο
φκσο ζηε δηαζπκκαρηθή δηάζθεςε είραλ πξνθαιέζεη δηάρπηε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ
ηεο Πφιεο, ζπλεπψο θαη ηνπ λανχ ηεο Αγίαο νθίαο, θαζψο νη ιχζεηο πνπ πξφηεηλε κηα
δχλακε πξνζέθξνπαλ ζηα ζπκθέξνληα θάπνηαο άιιεο. Πέξα απφ ηηο ελδνζπκκαρηθέο
δηαθσλίεο, έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ λ’ αληηκεησπίζνπλ νη ζχκκαρνη
ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη έπξεπε λα ην δηαρεηξηζηνχλ κε
ηδηαίηεξε επαηζζεζία, ππήξμε θαη ην γεγνλφο πσο ν ζνπιηάλνο εμαθνινπζνχζε λα
παξακέλεη ν ραιίθεο, κεηαηξέπνληαο ζπλεπψο ηελ πφιε ζε ζεκαληηθφ θέληξν ηνπ
3

Βι. Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari [ζην εμήο: SS, SRS, AS, CAES], Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos.
1384, fasc. 549, ζ. 51r-52r, Καξδηλάιηνο Amette, αξρηεπίζθνπνο Παξηζηνχ, Παξίζη 16 Μαξηίνπ 1915. Βι. θαη
G. Paolini, Offensive di Pace, ζ. 109-111. Πξβι. θαη SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli
1919-1920, Pos. 1384, fasc. 551, Adunanza Mista delle Sacre Congregazioni De Propaganda Fide degli
Affari Ecclesiastici straordinarii e per la chiesa Orientale, Costantinopoli-La Basilica di S. Sofia, Giugno
1919, ζ. 79r-82v.
4
J. F. Pollard, Il Papa sconosciuto,ζ. 219-220.
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ηζιακηθνχ θφζκνπ. Ο κειινληηθφο ζρεδηαζκφο ινηπφλ γηα ηελ πφιε έπξεπε λα ιακβάλεη
ζνβαξά ππφςε ηελ παξαπάλσ παξάκεηξν, δεδνκέλνπ φηη ζηνπο θφιπνπο ηεο Βξεηαληθήο
Απηνθξαηνξίαο εγθαηαβίσλε κεγάιν πνζνζηφ κνπζνπικάλσλ5.
Γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο ε Αγία νθία ππήξμε ην ζπκβνιηθφ ηξφπαην κηαο δηαξθνχο
δηαπάιεο ρξηζηηαληζκνχ θαη ηζιακηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ε θαηνρή ηνπ νπνίνπ ζα
θαηνρχξσλε ηελ εμνπζία θαη ζα ζπκβφιηδε ηνλ ηειηθφ θπξίαξρν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ
φηη ζε ζπλνκηιία ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Καληεξβνπξίαο Randall Davidson (1903-1928) κε
ηνλ ηφηε Αζελψλ (1918-1920) θαη αξγφηεξα Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε Μειέηην Μεηαμάθε
(1921-1923), θαίλεηαη πσο ν Μειέηηνο ηνπ εθκπζηεξεχζεθε φηη ε ηχρε ηεο Αγίαο νθίαο
ππήξμε έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα δεηήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο γηα ηνπο Έιιελεο6.
Πξάγκαηη, αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, ζ’ αλαθαιχςεη φηη ε θνηλή
γλψκε ζεσξνχζε φηη κε ηελ θαηάιεςε ηεο Πφιεο ε επαλαθνξά ηεο Αγίαο νθίαο ζηνπο
Έιιελεο ζα ήηαλ δεδνκέλε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα άξζξνπ απφ ηε
βεληδειηθή εθεκεξίδα Ἡ Παηξίο, κε ηνλ ηίηιν «Ὄλεηξνλ αἰψλσλ»: «Γεγνλόο
θνζκντζηνξηθόλ, ζπληειεζζέλ πξν ἡκεξῶλ, παλεγπξίδεηαη ζήκεξνλ. Δἰο ηελ πόιηλ ηῶλ
Κσλζηαληίλσλ θαί ἐπί πέληε ζρεδόλ αἰώλαο ἕδξαλ ηνῦ πνξζεηνῦ... εἰζέξρνληαη ζξηακβεπηαί
νἱ ἀληηπξόζσπνη ηνῦ Σηαπξνῦ... Ἀζθαιῶο ἡ Ἁγία Σνθία ζά ἀπνδνζῇ πξόο ηνύο θπζηθνύο
αὐηῆο θιεξνλόκνπο»7.
Ζ Βξεηαληθή ππνζηήξημε ζηελ Διιάδα εθδειψζεθε κε ηε ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο
ππφ ηνλ ηίηιν «St. Sophia Redemption Committee» ήδε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1918,
φηαλ δηαθάλεθε ε πηζαλφηεηα λα παξακείλεη ε Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπξθηθή. Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο ππήξμαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη εθθιεζηαζηηθνχ
ρψξνπ, ελψ ζπκκεηείραλ θαη πξνβεβιεκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Καζνιηθήο
Δθθιεζίαο8. Ωζηφζν, ε ζπκκεηνρή θαζνιηθψλ ζηελ επηηξνπή δεκηνχξγεζε έλα
5

E. Goldstein. Holy Wisdom and British Foreign Policy, ζ. 38-39.
E. Goldstein. Holy Wisdom and British Foreign Policy, ζ. 41-42. Δπηπιένλ, άιιεο πεγέο ζεκείσλαλ φηη
κηα κεηαηξνπή ηνπ λανχ ζε νξζφδνμν ζα πξνζέδηδε ζεκαληηθή ψζεζε ζηνλ Βεληδέιν ζε ζρέζε κε ηνπο
εθινγηθνχο ηνπ αληηπάινπο.
7
Γ. Β. Λενληαξίηεο, Η Διιάδα ζηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν 1917-1918, Αζήλα 2005, ζ. 489-491. Ο
ηχπνο γεληθά ηεο επνρήο πξνέβαιιε θαη ηξνθνδνηνχζε ππέξκεηξεο αμηψζεηο, νη νπνίεο πξνθαινχζαλ
πνλνθέθαιν ζηνλ Βεληδέιν, δηφηη αληηιακβαλφηαλ φηη ζα δπζρεξαίλνληαλ ε ζέζε ηνπ ζην εζσηεξηθφ ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ζα κπνξνχζε λ’ αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ Διιήλσλ. Σν γεγνλφο απηφ
αλεζπρνχζε θαη ηε Γαιιία θαη ηε Βξεηαλία, ζεσξψληαο επιφγσο φηη κηα εζσηεξηθή ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζα
επεξέαδε αξλεηηθά θαη ηηο ίδηεο.
8
E. Goldstein, Holy Wisdom and British Foreign Policy, ζ. 43-45.Σν επίζεκν δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ηνπ
Παηξηαξρείνπ, ε Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, ηαθηηθά αλαθεξφηαλ ζην δήηεκα γηα λα επραξηζηήζεη φζνπο
δεκφζηα ππεξάζπηδαλ ηα παηξηαξρηθά δίθαηα ζηνλ Ναφ. Βι. ελδεηθηηθά «Δηδήζεηο, Δπραξηζηήξηα Οηθνπκ.
Παηξηαξρείνπ», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, η. 44 (1920), ζ. 15. Σα επραξηζηήξηα κελχκαηα, ηα νπνία ππέγξαθε
ν ηνπνηεξεηήο ηνπ Θξφλνπ κεηξνπνιίηεο Πξνχζεο Γσξφζενο, απεπζχλνληαλ ζηνλ Δπίζθνπν ηεο Ομθφξδεο,
ζηνλ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο θαη ζηνλ επίζθνπν ηνπ Harrusburg θ. Γάξιεγθησλ. Γελ
είλαη άκνηξν ηεο ζηάζεο ηεο Αγγιηθαληθήο Δθθιεζίαο ην γεγνλφο πσο ηελ πεξίνδν πνπ εκθαλίδεηαη ην
δήηεκα ηεο δηεθδίθεζεο ηεο Αγίαο νθίαο, εθπξφζσπνη ησλ δπν Δθθιεζηψλ δηεμήγαγαλ ζενινγηθέο
ζπδεηήζεηο. Μάιηζηα ζηελ αγγιηθαληθή ζχλνδν ηνπ Lambeth ην 1920, ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν είρε
ζηείιεη επίζεκν αληηπξφζσπν ηνλ κεηξνπνιίηε Γηδπκνηείρνπ Φηιάξεην, ελψ ην 1922 αλαγλψξηζε ην θχξνο
ησλ αγγιηθαληθψλ ρεηξνηνληψλ.
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ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζην φιν δήηεκα, θαζψο ην Βαηηθαλφ δελ έβιεπε ζεηηθά ηελ
κεηαηξνπή ηεο Αγίαο νθίαο ζε νξζφδνμν λαφ, αιιά αληίζεηα ζεσξνχζε φηη, εάλ δηλφηαλ
πίζσ ζηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία, ζα έπξεπε λ’ απνδνζεί ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία9.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληίδξαζε ηνπ Βαηηθαλνχ απνηππψλεηαη ζηελ αληαιιαγή
επηζηνιψλ θαη ζηελ έληνλε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέπηπμε, πξνθεηκέλνπ λ’
απνηξέςεη ηελ θαηνρή ηνπ λανχ απφ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη ηνπο Έιιελεο. ε κηα
πξψηε ελεκέξσζε πνπ ζηέιλεη ν απνζηνιηθφο επηηεηξακκέλνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
mons. Angelo Dolci ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1919 ζηνλ γξακκαηέα ηνπ Κξάηνπο ηνπ
Βαηηθαλνχ θαξδηλάιην Gasparri, ζεκεηψλεη φηη είρε καθξά ζπδήηεζε κε ηνλ Ακεξηθαλφ
αληηζπληαγκαηάξρε Francis Riggs γηα ην ζέκα, ν νπνίνο ηνλ ελεκέξσζε πσο ζηελ Αγγιία
ππήξρε έλα ηζρπξφ ξεχκα πνπ πξνζπαζνχζε λα επεξεάζεη ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ππέξ
ησλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ. Ο Dolci εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ζηνλ Gasparri γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα γξάθνληαο ηνπ πσο ζε πεξίπησζε πνπ νη Έιιελεο θαηάθεξλαλ λ’
απνθηήζνπλ ηελ Αγία νθία, ζ’ απνηεινχζε κηα πξαγκαηηθή θαηαζηξνθή γηα ην γφεηξν
ηεο Δθθιεζίαο θαη γηα ηα θαζνιηθά ελδηαθέξνληα ζ’ εθείλεο ηηο πεξηνρέο10. ηελ
απάληεζε ηνπ ν Gasparri ηνπ έγξαθε πσο ήηαλ γλψζηεο ηεο χπαξμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
επηηξνπήο, γλσξίδνληαο κάιηζηα πσο ε πιεηνςεθία ηεο πνπ είρε ήδε ζηείιεη
επηηεηξακκέλνπο ζην Παξίζη, έδεηρλε λα δηάθεηηαη ζεηηθά πξνο ηνπο Έιιελεο
νξζνδφμνπο. πκθσλνχζε ζε κηα άκεζε αληίδξαζε ηεο Αγίαο Έδξαο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζεκείσλε πσο, αλ ε Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο γηα αλψηεξνπο ιφγνπο, φπσο δεκφζηαο
αζθάιεηαο ή γηα λ’ απνθεπρζεί κηα κνπζνπικαληθή εμέγεξζε θαη αηκαηνρπζία,
απνθαζίζεη λ’ αθήζεη ηε βαζηιηθή ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ε Αγία Έδξα δελ ζα
παξέκβεη. Αλ φκσο ν λαφο αθαηξεζεί απφ ην κνπζνπικαληθφ δφγκα, ζεκείσλε πσο ην
δίθαην ζα ήηαλ λα πεξάζεη ζηνπο θαζνιηθνχο ηνπ αλαηνιηθνχ ξπζκνχ θαζψο, φπσο
ππνζηήξηδε, ε βαζηιηθή ρηίζηεθε θαη θαζαγηάζηεθε γηα ηνλ θαζνιηθφ αλαηνιηθφ ξπζκφ
θαη εθηφο απφ θάπνηα ζχληνκα δηαιείκκαηα αλήθε πάληνηε ζηελ Καζνιηθή Αλαηνιηθή
Δθθιεζία. Ο ίδηνο κάιηζηα πιεξνθνξνχζε ηνλ απνζηνιηθφ επηηεηξακκέλν φηη ε Αγία
Έδξα ήηαλ πξφζπκε αθφκε θαη λα πιεξψζεη ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα πνπ ζα απαηηνχληαλ
ζε κηα πηζαλή εμαγνξά ηνπ λανχ11.
Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ θαη πξνζπαζψληαο λα θηλεηνπνηήζεη εθθιεζηαζηηθνχο
θαη δηπισκαηηθνχο παξάγνληεο γηα ην ζέκα, ν Gasparri έγξαςε ζε δηάθνξεο
πξνζσπηθφηεηεο ζηηο Βξπμέιιεο θαη ζην Παξίζη δεηψληαο λα θηλεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε
ην δήηεκα12, ελψ ππήξμε εθ λένπ πξφηαζε λα δηεθδηθήζεη ηνλ λαφ ε Γαιιία13. Δπηπιένλ
9

E. Goldstein. Holy Wisdom and British Foreign Policy, ζ. 45-48.
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 549, ζ. 49r, mons.
Dolci ζηνλ θαξδηλάιην Gasparri, Κσλζηαληηλνχπνιε 26 Φεβξνπαξίνπ 1919. Σν ίδην γξάκκα θαη ζην ASV,
Arch. Deleg. Turchia, 114, fasc. 604, p. 435v.
11
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 549, ζ. 54r-55v,
θαξδηλάιηνο Gasparri ζηνλ mons. Dolci, 27 (ην 7 δπζαλάγλσζην) Μαξηίνπ 1919. Μεηαμχ άιισλ ηνπ γξάθεη
φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λ’ απνδψζνπλ ζηνλ Dolci έλαλ αλψηεξν ηίηιν απφ εθείλνλ πνπ ήδε θαηείρε,
πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην θχξνο θαη ηελ εμνπζία ηνπ θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.
12
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 549, ζ. 56rv,
θαξδηλάιηνο Gasparri, 1 Απξηιίνπ 1919.
10

Ρόλοσ Βατικανοφ ςτην τφχη τησ Αγίασ Σοφίασ Κωνςταντινοφπολησ

αλαηέζεθε ζε εηδηθνχο λα ζπληάμνπλ κηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο Αγίαο
νθίαο θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα ηζηνξηθά επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλνληαλ νη
αηηηάζεηο γηα ην δίθαην ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ λανχ ζηνπο Καζνιηθνχο. Πξάγκαηη, ηνλ
Απξίιην ηνπ 1919 ν βηβιηνζεθάξηνο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Βαηηθαλνχ ηεξσκέλνο Enrico
Benedetti ζπλέηαμε κηα ηζηνξηθνθαλνληθή έθζεζε, κε ηελ νπνία πξνζπαζνχζε λ’
απνδείμεη φηη πεξηζζφηεξα ρξφληα ν λαφο βξηζθφηαλ ζε έλσζε κε ηελ Καζνιηθή
Δθθιεζία θαη ιηγφηεξα ζην ρίζκα, φπσο απνθαινχζε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία.
εκείσλε βέβαηα φηη ε απφδνζε ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία ζα δεκηνπξγνχζε ζνβαξά
πξνβιήκαηα14. Παξφκνηα έθζεζε ζπλέηαμε θαη ν Giuseppe Mercati, θαζεγεηήο ηεο
Βπδαληηλήο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην Πνληηθηθφ Αλαηνιηθφ
Ηλζηηηνχην, κε ηελ νπνία θη απηφο πξνζπαζνχζε λ’ απνδείμεη ηελ θαζνιηθή ρξήζε ηνπ
λανχ ή ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ Πάπα θαη ζπλεπψο ηα δηθαηψκαηα ηεο Καζνιηθήο
Δθθιεζίαο ζ’ απηφλ15. Σν ζθεπηηθφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθζέζεσλ ήηαλ λα θαηαδείμνπλ
φηη πεξηζζφηεξα ρξφληα ν λαφο ιεηηνπξγνχζε φηαλ ε Οξζφδνμε Δθθιεζία βξηζθφηαλ
ελσκέλε κε ηελ Καζνιηθή θαη ιηγφηεξα κεηά ην ρίζκα ησλ δχν Δθθιεζηψλ. Με απηή ηε
ινγηθή θαη επεηδή ζεσξνχζε ε Καζνιηθή Δθθιεζία ηνλ Πάπα σο αξρεγφ ηεο
ρξηζηηαλνζχλεο, ε Αγία νθία αλήθε ζπλνιηθά ζηελ Δθθιεζία, αθνχ ήηαλ ελσκέλεο θαη
ε Καζνιηθή Δθθιεζία ηελ δηεθδηθνχζε κε ηε ινγηθή ηνπ Πξσηείνπ.
Ο Α΄ Γξακκαηέαο ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζηε Ρψκε Υαξάιακπνο ηκφπνπινο
ελεκέξσζε ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ Βαηηθαλνχ ζηηο
17 Απξηιίνπ 1919. Παξάιιεια κε ηελ ελεκέξσζε επηρείξεζε θαη κηα αλαζθεπή ησλ
13

Απφ ηελ επηζθνπή ηεο Οξιεάλεο ζηέιλεηαη επηζηνιή ζηηο 29 Απξηιίνπ 1919 κε ηελ νπνία δεηείηαη ε
άπνςε ηνπ Πάπα γηα ην λα δνζεί ε Αγία νθία ζηε Γαιιία, πξνθεηκέλνπ λ’ απνθξνχζνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ
πηζαλφηεηα λα πεξηέιζεη ζηε Ρσζία. Βι. SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920,
Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 30r-33v, Evèchè d’Orleans, 29 Απξηιίνπ 1919. ηελ επηζηνιή επαλαιακβάλνληαη ηα
ίδηα επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία πξνζπαζνχλ λ’ απνδείμνπλ φηη ε εθθιεζία ήηαλ θαζνιηθή θαη
ππνγξακκίδνληαη νη ζπζίεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ε Γαιιία γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
14
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 549, ζ. 57rv, Enrico
Benedetti, Απξίιηνο 1919. ην εηζαγσγηθφ ηνπ ζεκείσκα αθνχ ζπλνςίδεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα γξάθεη φηη ε
εθθιεζία ππήξμε ελσκέλε κε ηε Ρψκε απφ ην 360 φηαλ θαη θηίζηεθε κέρξη ην 1054 ηνπιάρηζηνλ γηα 700
ρξφληα. Με ην ρίζκα ηνπ 1054 ρσξίζηεθε απφ ηε Ρψκε κέρξη ηε χλνδν ηεο Φεξξάξαο-Φισξεληίαο θαηά
δπν πεξηφδνπο: ε πξψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιαηηληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (12041261) θαη ε δεχηεξε κεηά ηε χλνδν ηεο Λπψλ (1274) γηα πεξίπνπ νρηψ ρξφληα. Απφ ηε χλνδν ηεο
Φισξεληίαο κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 ζεκεηψλεηαη πσο ήηαλ ελσκέλε κε ηε
Ρψκε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θάλεη κλεία γηα ηηο ιεειαζίεο θαη ηε βαξβαξφηεηα πνπ επέδεημαλ νη Λαηίλνη
θαηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1204 θαη ζεκεηψλεη φηη ηα γεγνλφηα εθείλα έρνπλ ραξαρζεί
βαζηά ζηε ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ. εκεηψλεη ινηπφλ φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα αλ δνζεί ν
ζεκαληηθφο απηφο λαφο ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία έζησ θαη ζηνπο θαζνιηθνχο ηνπ αλαηνιηθνχ ξπζκνχ, ηνπο
νπνίνπο ζεσξνχλ αηξεηηθνχο θαη απνζηάηεο. ηε ζπλέρεηα, ζηηο ζειίδεο 58r-73r, κε εκεξνκελία 4 Απξηιίνπ
1919 αθνινπζεί εθηελήο ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηελ Αγία νθία θαη ηε ζρέζε θαη ηα ρξφληα πνπ ε
Οξζφδνμε (Βπδαληηλή) Δθθιεζία θαη ζπλεπψο θαη ε Αγία νθία βξηζθφηαλ ζε ζρίζκα κε ηνπο Λαηίλνπο θαη
ηνπο θαζνιηθνχο ηνπ αλαηνιηθνχ ξπζκνχ.
15
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 2r-20r. Σελ
έθζεζε απηή θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ Mercati ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ ν θαξδηλάιηνο
Gasparri.
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θαζνιηθψλ επηρεηξεκάησλ γηα ην δηθαίσκα θηήζεο ηεο βαζηιηθήο ηεο Αγίαο νθίαο.
Δπηπιένλ, ν Αζελψλ Μειέηηνο εθπξνζσπψληαο ηελ Ηεξά χλνδν απέζηεηιε επηζηνιή κε
ηελ νπνία ζεσξνχζε ηηο αμηψζεηο ηνπ Βαηηθαλνχ ζηνλ λαφ πξνζβνιή ηνπ θηεηνξηθνχ
δηθαηψκαηνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο Οξζνδνμίαο 16.
Σν φιν ζέκα έιαβε εθηεηακέλε δεκνζηφηεηα κε ηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν
Gasparri ζηνλ αληαπνθξηηή ηνπ Petit Parisien θαη δεκνζηεχηεθε ζηε γαιιηθή εθεκεξίδα
Le Temps. ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε ν Gasparri επαλαιάκβαλε ηα επηρεηξήκαηα πνπ
αλέπηπμαλ νη θαζεγεηέο θαη ηα νπνία ζεσξνχζε θαη ν ίδηνο φηη έδηλαλ ην δηθαίσκα ζην
Βαηηθαλφ λ’ αμηψλεη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζηνλ λαφ ηεο Αγίαο νθίαο17. Ζ ζπλέληεπμε
εθείλε ηνπ Gasparri γλψξηζε επξεία απήρεζε θαζψο αλαπαξάρζεθε απφ αξθεηέο
εθεκεξίδεο ζε δηάθνξεο γιψζζεο18.
16

π. Η. Αζεκάθεο, Πνξεία ζρέζεσλ Διιάδνο-Αγίαο Έδξαο, ζ. 408-9. Σα έγγξαθα κε ηνλ ηαμηλνκηθφ αξηζκφ
πνπ ππνζεκεηψλεη ν π. Αζεκάθεο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα βξεζνχλ ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, νχηε απφ ηνλ γξάθνληα, αιιά νχηε θαη απφ ηνλ ππεχζπλν αξρεηνθχιαθα. Ζ ππνζεκείσζε ηνπ π.
Αζεκάθε γηα ηα έγγξαθα, ν ηαμηλνκηθφο αξηζκφο ησλ νπνίσλ έρεη αιιάμεη, φπσο καο ελεκέξσζε ν
αξρεηνθχιαθαο έρεη σο εμήο: Η. Α. ΤΠΔΞ 1920 Β/35δ Δθθιεζηαζηηθά, Δηδηθφο Φάθεινο Αγίαο νθίαο
(Γηεθδηθήζεηο Βαηηθαλνχ).
17
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, «L’attribution
de Sainte-Sophie», Le Temps, 5 Avril 1919, ζ. 21r. Πξβι. A. Riccardi, «Benedetto XV e la crisi della
convivenza multireligiosa», ζ. 87, ζην G. Rumi, Benedetto XV e la pace (1918), Brescia 1990. Μεηαμχ άιισλ
ν Gasparri αλέθεξε θαη ηε δηακαξηπξία ηνπ ηνπνηεξεηή (Locum tenens) ηνπ Παηξηαξρείνπ κεηξνπνιίηε
Γσξνζένπ, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην Παξίζη θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κηα ηέηνηα θίλεζε ησλ θαζνιηθψλ ζα
αλαβίσλε κίζε θαη έρζξα αηψλσλ. ηηο αηηηάζεηο ηνπ Gasparri αληέδξαζε ν νξζφδνμνο θφζκνο θαη κεηαμχ
άιισλ ν αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ Μειέηηνο (SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 19191920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 22r-23r). Ζ αληίδξαζε ηνπ Αζελψλ δεκνζηεχηεθε ζηνλ Αλαηνιηθό Αζηήξ ηεο
Αζήλαο ζηηο 13-4-1919. Αληηδξάζεηο ππέξ ησλ νξζνδφμσλ ππήξμαλ θαη απφ ειιελνθαζνιηθνχο. ε κηα
ειιεληθή εθεκεξίδα, (Διεύζεξνο Τύπνο) ππάξρεη ε εμήο ζεκείσζε: «Λακβάλνκελ ηελ επόκελελ επηζηνιήλ.
Κύξηε Γηεπζπληά. Τη είλε πάιηλ απηή ε αμίσζηο ηνπ Βαηηθαλνύ κε ηελ Αγίαλ Σνθίαλ; Καη αλ ηνικώ λα εγείξσ
ηελ ηζρλήλ κνπ θσλήλ θαηά ηνπ παξαινγηζκνύ ηνύηνπ, ην πξάηησ κόλνλ θαη κόλν δηα λα εξσηήζσ, θαζνιηθόο
εγώ ην δόγκα, ηελ αγίαλ έδξαλ ηνπ Πάπα άλ εηιηθξηλώο πηζηεύε όηη αγλνεί ηελ ηζηνξίαλ, ή κήπσο ζέιεη... λα
πξνζπνηείηαη όηη δελ ηελ γλσξίδεη! Δξξίθνο Σθάζζεο, Καζεγεηήο ηεο Λαηηληθήο».Σν απφθνκκα απηφ ζηάιζεθε
κε κηα ζπλνδεπηηθή επηζηνιή απφ θάπνηνλ θαζνιηθφ ηεξσκέλν ηεο Αζήλαο (ππνγξαθή δπζαλάγλσζηε,
πηζαλψο Romanos) ζηηο 23 Απξηιίνπ 1919. Μεηαμχ άιισλ ζεκεηψλεη φηη ε αληίδξαζε ηνπ θάζζε
πξνθιήζεθε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ θαξδηλάιηνπ Gasparri. Ο ίδηνο θαζνιηθφο ηεξσκέλνο
ελεκεξψλεη φηη γεληθψο ζηελ Αζήλα θαη ζε νιφθιεξν ηνλ ειιεληζκφ ππήξμαλ έληνλεο αληηδξάζεηο (SS, SRS,
AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 26v).
18
Σν Βαηηθαλφ θξφληηζε λα πεξάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ θαη ζην αγγιφθσλν θνηλφ. Ζεθεκεξίδα The Tablet,
(Saturday, May 10, 1919) δεκνζίεπζε έλα άξζξν κε ηίηιν: «The Holy Wisdom at Costantinople» (ζ. 568571). Δίλαη μεθάζαξν απφ ηα επηρεηξήκαηα φηη ην άξζξν γξάθηεθε κε ηε ζπλδξνκή, είηε εμ νινθιήξνπ, απφ
θάπνηνλ εηδηθφ θαη κεηά απφ παξφηξπλζε ηνπ Βαηηθαλνχ, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη αθξηβψο ηα ίδηα
επηρεηξήκαηα πνπ εκπεξηέρνληαλ ζηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ εηδηθψλ πνπ είραλ ζηαιεί ζηελ Αγία Έδξα, απφ ηελ
αξρή πνπ αλέθπςε ην δήηεκα. Βι. SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos.
1384, fasc. 550, ζ. 38r-39r, «The Holy Wisdom at Costantinople», The Tablet, Saturday, May 10, 1919, ζ.
568-571. ε άξζξν ηηαιηθήο εθεκεξίδαο (δελ θαίλεηαη ζηα αξρεία γηα πνηά εθεκεξίδα πξφθεηηαη) κε ηνλ ηίηιν
«Il diritto di Roma su Santa Sofia», πνπ πξνπαγάλδηδε ηηο θαζνιηθέο ζέζεηο γίλεηαη αλαθνξά ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε. Ο αξζξνγξάθνο κεηαμχ άιισλ ζεκεηψλεη φηη φιε ε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ηνπ Παηξηαξρείνπ ζπλίζηαηαη ζηελ άξλεζε ηνπ Πξσηείνπ ηνπ Πάπα, γλσξίδνληαο φηη απηφ ζα εκπεδσζεί κε
ηελ απφδνζε ηεο εθθιεζίαο ζηνλ Καζνιηθηζκφ. Θεσξεί πσο ε αληίδξαζε απηή αληηθαηξνπηξίδεη έλαλ
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ησλ Διιήλσλ ήηαλ ν
αηδεζηκφηαηνο J. A. Douglas, ν νπνίνο έγξαςε ζηελ εθεκεξίδα The Church Times έλα
άξζξν κε ηίηιν «Cardinal Gasparri and St. Sophia» ζην νπνίν ζρνιίαδε ηε ζπλέληεπμε
ηνπ Gasparri. ην άξζξν ηνπ απηφ έγξαθε φηη ε άπνςε πνπ εμέθξαζε ν θαξδηλάιηνο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεηνχζε λα επηζηξαθεί ε εθθιεζία ζηνπο ειιελφξπζκνπο
θαζνιηθνχο, είλαη αλεδαθηθή, θαζψο νη ειιελφξπζκνη είλαη ηφζν νιηγάξηζκνη, πνπ κε
δπζθνιία κπνξνχλ λα γεκίζνπλ ηε κηθξή ηνπο εθθιεζία ζην Πέξα. πλεπψο, έγξαθε πσο
αλ ηνπο δνζεί ε Αγία νθία, απιψο ζα γεινηνπνηεζνχλ. Γελ παξαιείπεη λα ππνγξακκίζεη
φηη ε Αγία νθία απνηειεί ην εζληθφ ζχκβνιν ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη ζξελνχλ γηα ηελ
απψιεηα ηεο κε ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη γηα ηελ νπνία παξεκπηπηφλησο
θαηεγνξνχλ νξζά ή αδίθσο ηνπο θαζνιηθνχο. Θεσξεί ινηπφλ πσο, αλ δνζεί ζηνπο
θαζνιηθνχο, νη Έιιελεο δελ ζ’ αξγήζνπλ λα δψζνπλ ηελ νξγηζκέλε ηνπο απάληεζε.
χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε αληίδξαζε απηή ηνπ Βαηηθαλνχ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηνλ
θφβν ηεο επηζηξνθήο ηνπ Παηξηάξρε ζηελ Αγία νθία δηφηη, παξφηη βξίζθεηαη
απνκνλσκέλνο ζην Φαλάξη, εμαθνινπζεί λ’ απνηειεί έλαλ επηθίλδπλν αληίπαιν γηα ηνλ
Πάπα. Αλ ινηπφλ ν Παηξηάξρεο απνθαηαζηαζεί ζηελ πξνεγνχκελε ηνπ δφμα, ζα είλαη
εμαηξεηηθά άβνιν γηα ηε Ρψκε θαη ζπλεπψο ζεκεηψλεη πσο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ Πάπα
λα θξαηεζεί ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζε θαηάζηαζε παξαιπζίαο19.
Ο απνζηνιηθφο επηηεηξακκέλνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε mons. Angelo Dolci
έγξαθε ζηνλ Gasparri, ζηηο 25 Απξηιίνπ 1919, φηη ζπλέρηδε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ρσξίο
φκσο λα ζεκεηψλεη θάπνηα ηδηαίηεξε επηηπρία, δηφηη πίζηεπε φηη θάπνηνο Ύπαηνο
Αξκνζηήο (πηζαλνινγνχζε ν Άγγινο) είρε δηαβεβαηψζεη ηνλ κεγάιν βεδχξε γηα ηελ ηχρε
ηεο Αγίαο νθίαο, φηη δειαδή δελ ζα άιιαδε ην θαζεζηψο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
θαζεζπράζεη. Πάλησο έγξαθε πσο, επεηδή απνηειεί πηα θαη γηα ηνλ κνπζνπικαληθφ
θφζκν έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζξεζθεπηηθά ηνπ θέληξα, έθξηλε πσο ζα ήηαλ πξνζβνιή
λα πξνηείλεη επζέσο ηελ πψιεζε ηνπ κλεκείνπ. Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν, πξφηεηλε λα
εθθξάζνπλ νη θαζνιηθνί ηελ πξφζεζε ηνπο γηα ηελ αγνξά ηνπ κλεκείνπ, κφλν ζε
πεξίπησζε πνπ ε δηαζπκκαρηθή δηάζθεςε ζα παξαρσξνχζε ηνλ λαφ ζηνπο Έιιελεο. Ο
Dolci ζπδήηεζε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κε ηνλ αληηβαζηιέα (Khedive) ηεο Αηγχπηνπ
θαη ηνλ κεγάιν βεδχξε Damad Ferid Pacha, φπνπ, αθνχ πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ χπαξμε
ηεο επηηξνπήο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπο επηηεηξακκέλνπο ηνπο πνπ δξνπλ ζην Παξίζη,
ππνγξάκκηζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν Βεληδέινο ζηελ θαηνρή ηνπ
πνιηηηθφ ηκπεξηαιηζκφ, ππνθηλεηή ηνπ νπνίνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ Βεληδέιν. Βι. SS, SRS, AS, CAES, AustriaUngheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 26r. ηε ζπλέληεπμε ηνπ ν Gasparri δήισζε,
πξνθαλψο θάλνληαο ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έζηεηιε ζηελ έθζεζε ηνπ ν Giuseppe Mercati, φηη ε
εθθιεζία ηεο Αγίαο νθίαο ππήξμε αλέθαζελ θαζνιηθή, θαζψο εθεί ζπγθξνηήζεθαλ ηέζζεξηο νηθνπκεληθέο
ζχλνδνη, ελψ κφλν θαηά δηαζηήκαηα ππήξμε ζρηζκαηηθή, φπσο ζπλέβε ηελ πεξίνδν ηνπ ζρίζκαηνο ηνπ
Φσηίνπ θαη ηνπ Κεξνπιαξίνπ. Ο αξζξνγξάθνο πνπ πξνπαγάλδηδε ηηο θαζνιηθέο ζέζεηο έγξαθε, κεηαμχ
άιισλ, πσο νη θηλήζεηο απηέο ηεο νξζφδνμεο Δθθιεζίαο βαζαίλνπλ ην ζρίζκα, ελψ αληίζεηα αλ ν λαφο
απνδνζεί ζηνπο θαζνιηθνχο ηνπ αλαηνιηθνχ ξπζκνχ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ Έλσζε, θαζψο ε Ρψκε είλαη ε
ζπληζηακέλε φισλ ησλ Δθθιεζηψλ ζηνλ θφζκν.
19
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 41r θαη J. A.
Douglas, «Cardinal Gasparri and St. Sophia», The Church Times.
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ζπγθεθξηκέλνπ κλεκείνπ γηα ην ειιεληθφ εζληθηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα, θαηνρή ε νπνία ζα
ππεξθεξάζεη θάζε αληακνηβή ηνπ πνιέκνπ, θαζψο ε Αγία νθία απνηειεί ζχκβνιν
θαηνρήο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Παξάιιεια ππνγξάκκηζε φηη ην πηζαλφηεξν είλαη πσο
ζα ππάξμεη κηα ηέηνηα επηηπρία, ηφζν ιφγσ ηεο ξαθηλάηεο δηπισκαηίαο, φζν θαη ιφγσ
χπαξμεο πξνεγνχκελσλ παξαδεηγκάησλ, φπσο ηα επηρεηξήκαηα γηα ηε ζχζηαζε ηνπ
εβξατθνχ βαζηιείνπ θαη εθείλνπ ηεο Πνισλίαο, φζν θαη γηα ην γεγνλφο φηη ε Αληάλη, πνπ
είλαη επγλψκσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν πξνηηκά λα ηελ αληακείςεη
κ’ έλαλ λαφ, παξά κε εδαθηθέο παξαρσξήζεηο. Σέινο, επαλέιαβε ηηο δπζάξεζηεο
ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ε απφδνζε ηνπ λανχ ζηνπο Έιιελεο, φρη κφλν γηα ηα θαζνιηθά
ζπκθέξνληα, αιιά θπξίσο γηα εθείλα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαζψο ε ηχρε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ζπλδέεηαη ζηελά κε εθείλε ηεο Αγίαο νθίαο. O Dolci ζεκεηψλεη φηη
νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο έθαλαλ εληχπσζε ζηνλ αληηβαζηιέα ηεο Αηγχπηνπ, ν νπνίνο
ελεκέξσζε ακέζσο ηνλ ζνπιηάλν θαη ηνλ κεγάιν βεδχξε. Αθνχ ηνλ επραξίζηεζαλ, ν
κεγάινο βεδχξεο ηνπ δηακήλπζε φηη ηα ηδακηά είλαη αλαπαιινηξνίσηα θαη φηη ε
πεξηνπζία ηνπο δελ αλήθεη ζηνλ ζνπιηάλν, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην Κνξάλη ζεσξείηαη
απιψο θχιαθαο θαη πξνζηάηεο. Σξνπνπνίεζε πάλησο ηελ πξφηαζε ηνπ Dolci
ζπκπιεξψλνληαο ηε ξήηξα ηεο επαλεθπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδακηνχ, ακέζσο
κφιηο ζα ειεπζεξσλφηαλ απφ ηνπο Έιιελεο θαη εθφζνλ ν ζνπιηάλνο παξέκελε κνλάξρεο
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο κεγάινο βεδχξεο, αθνχ ελεκέξσζε ηνλ ζνπιηάλν, θάιεζε
ηνλ Dolci ελεκεξψλνληαο ηνλ φηη ν ζνπιηάλνο είλαη πνιχ επγλψκσλ πξνο ηελ Αγία
Έδξα, αιιά δελ πξνηίζεηαη λα δηαηαξάμεη ηελ θαηνρή ηνπ ηδακηνχ απφ ηνπο
κνπζνπικάλνπο. Μάιηζηα ζεκείσζε θαη ν ίδηνο πσο βξίζθεηαη ζε αδπλακία λα ζπλάςεη
νπνηαδήπνηε ζπκθσλία πξνο πψιεζε, δεδνκέλνπ πσο δελ είλαη ν ίδηνο ν ηδηνθηήηεο,
αιιά απιψο πξνζηάηεο θαη ζεκαηνθχιαθαο ησλ ηδακηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο πνπ αθνινχζεζε, ηνπ είπε κεηαμχ άιισλ φηη ε Αγία νθία είλαη πξάγκαηη
ζχκβνιν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φηη ε ηνπξθηθή απηνθξαηνξία ζα παξακείλεη θαη ζα
είλαη πάληα κηα κεγάιε απηνθξαηνξία, θαζψο θαη φηη πίζσ απφ ηελ Αγία νθία
βξίζθνληαη 300.000.000 κνπζνπικάλνη! Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε ν Dolci
θαηάιαβε φηη γηα ηελ ψξα νη πξνζπάζεηεο ηνπ ήηαλ κάηαηεο, αιιά ηνπιάρηζηνλ είρε
θαηαθέξεη λα ζίμεη ζηνπο Σνχξθνπο ην ιεπηφ δήηεκα ηεο Αγίαο νθίαο ρσξίο λα ηνπο
πξνζβάιεη. Θεσξνχζε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κπνξνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο απέδηδε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηνπο
Σνχξθνπο θαη ηελ Αγία νθία ζηνπο Έιιελεο. ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Gasparri κε
ηελ νπνία ελεκέξσλε γηα ηα παξαπάλσ, ν Dolci ζεκείσλε φηη αλ ε Αγία νθία
πεξηεξρφηαλ ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ, ζα ζεκαηνδνηνχζε ην ηέινο ηεο παξαθκήο ηνπ
ππέξγεξνπ Παηξηαξρείνπ ηνπ Φαλαξίνπ θαη ζα μεθηλνχζε γη’ απηφ κηα λέα επνρή
αλαγέλλεζεο. Έγξαθε ζπγθεθξηκέλα φηη: «Η ιακπξόηεηα θαη ε κεγαινπξέπεηα ηνπ λανύ
ζα παξνπζηάζεη ηνλ παηξηάξρε ζην Φαλάξη σο ηνλ αλώηαην πνληίθηθα ηεο Οξζνδνμίαο, σο
Πάπα ηεο Αλαηνιήο ελδπλακώλνληαο ην ηείρνο ηνπ ζρίζκαηνο θαη νξζώλνληαο ην σο
αλζξσπίλσο αλππέξβιεην». Θεσξνχζε ινηπφλ φηη νη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ
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δηθαησκάησλ ησλ θαζνιηθψλ ζ’ απηήλ ηε βαζηιηθή άμηδαλ πεξηζζφηεξν απφ κηα
νξγαλσκέλε ηεξαπνζηνιή ηεο Πξνπαγάλδαο20.
ηηο 8 Μαΐνπ ν Dolci κε λέα ηνπ επηζηνιή εθθξάδεη ηνλ θφβν φηη δελ ζ’απνθχγνπλ
ηειηθά ηελ παξαρψξεζε ηεο Αγίαο νθίαο ζηνπο Έιιελεο, γεγνλφο ην νπνίν, φπσο
ππνγξακκίδεη, ζπληζηά αιεζηλή θαηαζηξνθή γηα ηα ελδηαθέξνληα ησλ θαζνιηθψλ ζηελ
Αλαηνιή. Γηα ηελ απνηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θαηεγνξνχζε ηνλ ξφιν ησλ
Ακεξηθαλψλ, ησλ Άγγισλ, θαζψο θαη ηε δηπισκαηία ηνπ Βεληδέινπ. Δπεηδή ν ίδηνο ηνπ
δελ ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ κφλνο ηνπ, απεπζχλζεθε ζηνλ θφκε Carlo
Sforza, δηπισκάηε θαη αμησκαηνχρν ηνπ ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,
θαηαιαβαίλνληαο φηη ζα έπξεπε λα ζπλδπάζεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηα
νπνία ππεξαζπίδεηαη ν Sforza. Πξάγκαηη ν Sforza ηνπ αλέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη θαλείο
απφ ηνπο χπαηνπο αξκνζηέο δελ γλψξηδε γηα ηελ ηχρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο
Αγίαο νθίαο, ν ίδηνο ηνπ αγλννχζε ηί ζπλέβαηλε ζην Παξίζη θαη φηη ν θίλδπλνο ε
ζπγθεθξηκέλε εθθιεζία λα πεξάζεη ζηνπο Έιιελεο δελ είρε απνηξαπεί. Παξαδέρηεθε φηη
ε απψιεηα ηεο Αγίαο νθίαο ζα ζεκαηνδνηνχζε κηα πξαγκαηηθή θαηαζηξνθή γηα ηα
θαζνιηθά, αιιά θαη ηηαιηθά ζπκθέξνληα -νη Έιιελεο ήδε ηνπο είραλ πξνιάβεη κε ηελ
ζηξαηησηηθή θαηνρή ζηε κχξλε- θαη φηη ζα θξφληηδε λ’ αμηνπνηήζεη θάζε επθαηξία γηα λ’
αθππλίζεη ηνλ κεγάιν βεδχξε γηα ην δήηεκα. ηελ ίδηα επηζηνιή ν Dolci ελεκεξψλεη φηη
επηζθέθζεθε εθ λένπ ηνλ κεγάιν βεδχξε, ν νπνίνο ηνλ δηαβεβαίσζε μαλά φηη ε Αγία
νθία είλαη θαη ζα παξακείλεη γηα πάληα ηδακί. Σνπο ιφγνπο γηα ηε ζηγνπξηά ηνπ βεδχξε
θαη ηνπ ζνπιηάλνπ ζρεηηθά κε ηελ Αγία νθία ζπδήηεζε κε ηνλ Signor Ryan, θαζνιηθφ,
πξψην ζχκβνπιν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηεο Αγγιίαο, απφ ηνλ νπνίν πιεξνθνξήζεθε
ηα εμήο: α) φηη θαλείο αξκνζηήο δελ κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη γηα ηελ ηχρε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Αγίαο νθίαο, δηφηη παξέκελαλ γηα ηελ ψξα πνιχ αβέβαηεο,
β) φηη, αλ ε Κσλζηαληηλνχπνιε ηεζεί ππφ δηεζλέο θαζεζηψο, ηφηε είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν
φηη ε Αγία νθία ζα δνζεί ζηνπο νξζνδφμνπο, φληαο ε πιεηνςεθία ζε ζρέζε κε ηνλ κηθξφ
ππξήλα ησλ ειιελνθαζνιηθψλ, γ) ε παξάδνζε ηεο Αγίαο νθίαο ζηνπο θαζνιηθνχο
ζπλαληά ειάρηζηε ππνζηήξημε ζηελ Αγγιία, δ) φηη νη Έιιελεο νξζφδνμνη έρνπλ θεξδίζεη
ηε ζπκπάζεηα ηεο Αγγιηθαληθήο Δθθιεζίαο ιφγσ ηεο θίλεζεο γηα ηελ έλσζε κ’ απηήλ,
κηα θίλεζε γηα ηελ νπνία ν ίδηνο πίζηεπε πσο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο πνιηηηθέο θηινδνμίεο
θαηνρήο ηνπ λανχ, ε) φηη ε Αγία Έδξα δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη ζε κηα ππνζηήξημε ηεο
αγγιηθήο θπβέξλεζεο, δηφηη απηή επεξεάδεηαη απφ αλζξψπνπο ηεο Αγγιηθαληθήο
Δθθιεζίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζεκεηψλεη ν Dolci φηη ην θαιχηεξν πνπ
20

SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 27r-29v,
Dolci ζηνλ Gasparri, Κσλζηαληηλνχπνιε, 25 Απξηιίνπ 1919. Σν ίδην γξάκκα θαη ζην ASV, Arch. Deleg.
Turchia, 114, fasc. 604, ζ. 452r-454v. Μεηαμχ άιισλ ζεκεηψλεη φηη ην γεγνλφο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ
απνζηνιηθνχ επηηεηξακκέλνπ γηα ηελ Αγία νθία έθαλε ηνπο Οζσκαλνχο αμησκαηνχρνπο λα εθηηκήζνπλ ηελ
Αγία Έδξα, θαζψο ν κεγάινο βεδχξεο ηνπ αληαπέδσζε ηελ επίζθεςε, θάηη πνπ δελ θάλεη κε θαλέλαλ άιιν
ζξεζθεπηηθφ αξρεγφ. Κιείλνληαο δεηά λα γίλνπλ ελέξγεηεο, αλ θαη πηζηεχεη φηη είλαη αλέθηθην, λα θεξδίζνπλ
κέζσ ηνπ θαξδηλάιηνπ Bourne, ηε ζπκπάζεηα θαη βνήζεηα ησλ Άγγισλ. Ο Gasparri απαληά ζηνλ Dolci ζηηο 8
Μαΐνπ 1919 θαη αθνχ ηνλ ζπγραίξεη, ηνπ γξάθεη λα ζπλερίζεη ηηο επαθέο ηνπ κε ηνπο Σνχξθνπο
αμησκαηνχρνπο. Βι. SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550,
ζ. 34r, Gasparri ζηνλ Dolci, 8 Μαΐνπ 1919.

151

152 Θεοδόςιοσ Κυριακίδησ

κπνξεί λα θάλεη ν ίδηνο είλαη λα ηαξαθνπλήζεη θαη λα δηαιχζεη ηελ αβάζηκε εξεκία ηνπ
ζνπιηάλνπ θαη ηνπ κεγάινπ βεδχξε. ηε ζπλέρεηα ζηέιλεη θαη κέζσ ηνπ Ηηαινχ
λαχαξρνπ Salazar έλα ηειεγξάθεκα, κε ην νπνίν δηαβεβαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ήζειαλ ηνπο Έιιελεο λα θεξδίδνπλ ηνλ λαφ ζε πεξίπησζε πνπ αθαηξνχληαλ απφ ηνπο
Σνχξθνπο. Θεσξεί επηπιένλ φηη ε αγγιηθή θπβέξλεζε δελ πξφθεηηαη λα κεηαπεηζζεί,
θαζψο επεξεάδεηαη απφ ηελ Αγγιηθαληθή Δθθιεζία θαη πξνηείλεη νη θαξδηλάιηνη ζηελ
Ακεξηθή λα πξνζπαζήζνπλ λα επεξεάζνπλ ηνλ πξφεδξν Wilson21.
Φαίλεηαη πάλησο φηη εθηφο απφ ηελ πξνθαλή πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ηεο απνηξνπήο
ηεο απφδνζεο ηεο Αγίαο νθίαο ζηνπο νξζνδφμνπο, ηα επηρεηξήκαηα ηεο Καζνιηθήο
Δθθιεζίαο δελ έπεηζαλ ηδηαίηεξα, αθφκε θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζνιηθνχο. Δμαηξεηηθφ
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη νη απφςεηο ηνπ
ζηξαηεγνχ Φξαλζέ λη’ Δζπεξέ (Franchet d’Esperey), αλψηαηνπ δηνηθεηή ησλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ηεο Αλαηνιήο, ηνλ νπνίν ζπλάληεζε ν Dolci ζηηο αξρέο ηνπ
θαινθαηξηνχ ηνπ 1919 θαην νπνίνο κεηαμχ άιισλ ηνπ είπε φηη ε θαζνιηθή θνηλή γλψκε
δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλε γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ζπγθεθξηκέλν ηδακί
ζα έπξεπε λ’ απνδνζεί ζηνπο θαζνιηθνχο. Δπηπιένλ ηνπ αλέθεξε φηη ε Αγία Έδξα δελ ζα
έπξεπε λα βαζίδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ ησξηλή βνπιή ζην Παξίζη θαζψο, εθηφο ησλ άιισλ, ν
Βεληδέινο αζθνχζε πνιχ κεγάιε επηξξνή ζηνλ Κιεκαλζψ. Σέινο αλέθεξε ζηνλ Dolci
φηη, αλ ε θπβέξλεζή ηνπ ξσηνχζε ηνλ ίδην σο θαζνιηθφ, ζα ηελ ζπκβνχιεπε λα
κεηαηξέςεη ην ηδακί ζε έλα κνπζείν γηα ηε βπδαληηλή ηέρλε22.
Σελ ίδηα ακθηβνιία γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο πάλσ ζηνλ λαφ ηεο
Αγίαο νθίαο θαίλεηαη πσο είρε θαη ν πξέζβεο ηεο Γαιιίαο Monsieur Defrance, ν νπνίνο
ζε κηα ζηηρνκπζία πνπ είρε κε ηνλ Dolci ηνπ αλέθεξε αθελφο πσο ζεσξνχζε βέβειε ηελ
ηζηνξηθή εξψηεζε γηα ην αλ ε Αγία νθία αλήθεη ζηελ θαζνιηθή ή ζηελ νξζφδνμε πίζηε,
θαη αθεηέξνπ φηη πάληα ππήξρε ε άπνςε φηη ε θαζνιηθή πίζηε δελ κπνξνχζε λ’ αμηψζεη
θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ λαφ, δηακελχνληαο κάιηζηα ηε βεβαηφηεηά ηνπ πσο νη ελλελήληα
ελλέα ζηνπο εθαηφ ζθέπηνληαλ φπσο ν ίδηνο23. Δπηπιένλ ν Louis Petit, Λαηίλνο
21

Βι. SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 35r-36v,
Dolci ζηνλ Gasparri, Κσλζηαληηλνχπνιε, 8 Μαΐνπ 1919. Ζ ίδηα επηζηνιή θαη ζην ASV, Arch. Deleg.
Turchia, 114, fasc. 604, ζ. 468r-469v. Γπν κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 10 Μαΐνπ 1919 ν Dolci γξάθεη εθ λένπ ζηνλ
Gasparri κε ην ίδην πεξηερφκελν (βι. SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos.
1384, fasc. 550, ζ. 37rv, Dolci ζηνλ Gasparri, Κσλζηαληηλνχπνιε, 10 Μαΐνπ 1919. εκεησηένλ φηη ιίγεο
κέξεο λσξίηεξα, ζηηο 14 Απξηιίνπ, ζηε ιχζε πνπ πξφηεηλαλ νη Βξεηαλνί εκπεηξνγλψκνλεο Άξλνιλη Σφυκπε
θαη Υάξνλιη Νίθνιζνλ, ζπκπιήξσλαλ ζηελ πξφηαζε λα ιάβεη ε Διιάδα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αληί γηα ηε
κχξλε, παξέρνληαο φκσο εγγπήζεηο φηη ε Αγία νθία δελ ζα κεηαηξεπφηαλ ζε ρξηζηηαληθφ λαφ, ρσξίο ηε
ζπγθαηάλεπζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Βι. Ν. Πεηζάιεο-Γηνκήδεο, «1919: Σε κχξλε ή ηελ Πφιε; Μηα
ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ν Βεληδέινο απέξξηςε κάιινλ βεβηαζκέλα», ζην Θ. Βεξέκεο-Ο. Γεκεηξαθφπνπινο
(επηκ.), Μειεηήκαηα γύξσ από ηνλ Βεληδέιν θαη ηελ επνρή ηνπ, Αζήλα 1980, ζ. 101-102.
22
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 47r, Angelo
Dolci ζηνλ card. Gasparri, Κσλζηαληηλνχπνιε, 1 Ηνπλίνπ 1919. Ζ ίδηα επηζηνιή θαη ζην ASV, Arch. Deleg.
Turchia, 114, fasc. 604, ζ. 478r.
23
Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ηνπ ππνγξάκκηζε φηη ήηαλ απαξαίηεην λα ζπληάμεη έλα κλεκφλην
(memorandum) γηα λα θαηαδείμεη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαζνιηθψλ ζην ηδακί, ην νπνίν άθεζε λα ελλνεζεί φηη
ζα δηεβίβαδε ζηελ θπβέξλεζή ηνπ. Βι. SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920,
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αξρηεπίζθνπνο ηεο Αζήλαο θαη απνζηνιηθφο επηηεηξακκέλνο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχζε φηη
ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ήηαλ αληίζεηε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβαιιφηαλ γηα ηελ
πξνζέγγηζε κε ηηο νξζφδνμεο Δθθιεζίεο θαη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ Διιάδα24.
ρεηηθφ άξζξν γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Διιήλσλ ζηνλ λαφ ηεο Αγίαο νθία δεκνζίεπζε
θαη ν Π. Καξνιίδεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1919, ζηελ ειιεληθή εθεκεξίδα Τν Μέιινλ κε ηνλ
ηίηιν: «Η diritti della Nazione Greca sul Tempio di S. Sofia»25.
Υαξαθηεξηζηηθά είλαη θαη φζα γξάθνληαη ζε κηα ζρεηηθή κε ην δήηεκα δεκνζίεπζε
ζηελ Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα κε ηνλ ηίηιν «Παξάδνμνη Μεζνδείαη». ην άξζξν κεηαμχ
άιισλ ζεκεηψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο αμηψζεηο ησλ θαζνιηθψλ ζηνλ λαφ: «Ἦζαλ αὗηαη
ηόζνλ ἀπίζηεπηνη θαί ἀπξνζδόθεηνη εἰο ηήλ ὀξζόδνμνλ Ἑιιάδα, ὥζηε ὅηε ηό πξῶηνλ
ὑπεηνλζνξύζζε ηνηνῦηόλ ηη, ἐμειήθζε ηό πξᾶγκα ὡο ἁπιῆ ἀζηεηόηεο θαί πξνὐθάιεζε ηήλ
ζπκεδίαλ ηνῦ ἀζηείνπ. Μόιηο ὅκσο ἐγλώζζε ὅηη δέλ πξνὔθεηην πεξί ἁπιῆο ἀζηεηόηεηνο, ηήλ
ζπκεδίαλ δηεδέρζε ἀπνξία παξά πνιινῖο θαί ἔθπιεμηο, δέλ ἐβξάδπλε δέ θαί ἡ ἔθπιεμηο λά
κεηαηξαπῇ εἰο ἀγαλάθηεζηλ κέλ ἐπί ηῷ κεγέζεη ηῆο ηόικεο, εἰο θαηάπιεμηλ δέ ἐπί ηῇ
πεξηεξγίᾳ ηῆο ἐπηρεηξεκαηνινγίαο, ὅηε πξνέβαινλ ηά ἐπηρεηξήκαηα ἐλ πάζῃ
ζνβαξόηεηη...»26.
Ο ίδηνο ν Βεληδέινο πνπ ζπλαληήζεθε ζην Παξίζη κε κηα αληηπξνζσπεία θαζνιηθψλ
αξρηεξεψλ ήηαλ θαηεγνξεκαηηθφο ζρεηηθά κε ηελ Αγία νθία. ηε ζηηρνκπζία πνπ
κεηέθεξε ν Mons. Bonaventura Ceretti, ν νπνίνο εθείλε ηελ πεξίνδν εθπξνζσπνχζε ην
Βαηηθαλφ ζηε πλδηάζθεςε Δηξήλεο ηνπ Παξηζηνχ, ζεκεηψλεηαη φηη ν Βεληδέινο
απνθεχγνληαο λα ζπδεηήζεη ηα ηζηνξηθά επηρεηξήκαηα πεξηνξίζηεθε λα εθηζηήζεη ηελ
πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη αλππέξβιεηνη πνιηηηθνί ιφγνη αληηηίζεληαη ζηελπαξάδνζε ηεο
Αγίαο νθίαο ζηνπο θαζνιηθνχο. «Δζείο», είπε ραξαθηεξηζηηθά ν Βεληδέινο, «δελ
κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηί αληηπξνζσπεύεη γηα εκάο ηνπο Έιιελεο Οξζνδόμνπο ε Αγία
Σνθία. Σαο δηαβεβαηώλσ όηη εάλ αύξην ηε δώζεηε ζηνπο 3000 Έιιελεο Καζνιηθνύο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, νη 300.000 Έιιελεο Οξζόδνμνη απηήο ηεο πόιεο ζα ηελ θαηαιάβνπλ
ακέζσο θαηά ηέηνηνλ ηξόπν, νύησο ώζηε θακηά αλζξώπηλε δύλακε δελ ζα κπνξέζεη λα ηελ
πάξεη από ηα ρέξηα ηνπο, εηδάιισο ζα ηελ ηηλάμνπλ ζηνλ αέξα»27.
Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 49r-50r, Angelo Dolci ζηνλ card. Gasparri, Κσλζηαληηλνχπνιε, 3 Ηνπλίνπ 1919. Βι.
θαη ASV, Arch. Deleg. Turchia, 114, fasc. 604, ζ. 478r-479v.
24
π. Η. Αζεκάθε, Πνξεία ζρέζεσλ Διιάδνο-Αγίαο Έδξαο, ζ. 408.
25
Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 551, Articolo del
Prof. P. Carolidis estratto dalla Rivista Greca ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ e tradotto in italiano dal Prof. A. Z., Giugno del
1919, Roma 22-6-1919, ζ. 54r-74r.
26
Αλσλχκνπ, «Παξάδνμνη Μεζνδείαη», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, η. 44 (1920), ζ. 286.
27
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 550, ζ. 51r-52v,
B(onaventura). Cerretti Arciv. Di Corinto (segretario della S.C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari) ζηνλ
card. Gasparri, Παξίζη, 11 Ηνπλίνπ 1919. ηελ ίδηα επηζηνιή ν Cerretti αλαθέξεη φηη ππήξμε ε πξφζθιεζε ηνπ
ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο ζε εθθιεζηαζηηθά πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο ζπλέδξνπο φηη
ε εγεκνλία ηεο Γαιιίαο ζηελ Αλαηνιή θαη ηδηαίηεξα ζηε πξία ήηαλ αδηακθηζβήηεηε. Πξάγκαηη θαηέθζαζαλ
ζην Παξίζη ν παηξηάξρεο ηεο πξίαο Δθξαίκ Β΄ θαη ν αξρηεπηζθφπνο κχξλεο mons. Zuchetti. Γηα ηηο
επαθέο ηνπο κε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ελεκεξψζεθε ν Gasparri απφ ηνλ Mons. Bonaventura Ceretti. ηελ
αλαθνξά ηνπ ν Ceretti ζεκείσλε φηη εηδηθά ν παηξηάξρεο ηεο πξίαο επηζθέθζεθε δηάθνξα πνιηηηθά
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Ο Πάπαο Βελέδηθηνο 15νο, πξνζπαζψληαο λα πξνγξακκαηίζεη θαιχηεξα ηε ζηάζε
ηνπ Βαηηθαλνχ θαη λα ελεκεξψζεη νπζηαζηηθφηεξα ηα ζηειέρε ηνπ, φξηζε κηα κηθηή
ζχζθεςε (adunanzamista) ζηηο 5 Ηνπιίνπ ηνπ 1919 απφ κέιε ηεο πλφδνπ ηεο
Πξνπαγάλδαο, ηεο πλφδνπ γηα ηηο Αλαηνιηθέο Δθθιεζίεο θαη ηνπ Σκήκαηνο ησλ
Έθηαθησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Τπνζέζεσλ28. Πξνηάζεθε, γηα λ’ απμεζεί ν αξηζκφο θαη ην
γφεηξν ησλ Διιελνθαζνιηθψλ, λα ελσζνχλ καδί ηνπο νη Λαηίλνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
θαη λα νξηζζεί Διιελνθαζνιηθφο παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Απηά θαη άιια
ζρεηηθά δεηήκαηα ζπδεηήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ζπλάληεζε πνπ έκειε λα είλαη θαη ε
ηειεπηαία επίζεκε ελέξγεηα ηνπ Βαηηθαλνχ γηα ην δήηεκα 29. ηελ ελεκέξσζε πνπ
έζηεηιε ην Σκήκα ησλ Έθηαθησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Τπνζέζεσλ γηα η’ απνηειέζκαηα ηεο
ζπλάληεζεο, ζεκεηψλεηαη πσο νη θαξδηλάιηνη θαη νη παηέξεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ,
απνθάζηζαλ πσο νη θηλήζεηο πνπ είραλ γίλεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο
γηα ηελ ψξα θαη πσο παξαθνινπζνχζαλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην δήηεκα θαη αλ
ρξεηαδφηαλ ζα πξνρσξνχζαλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Ήηαλ ηεο άπνςεο πσο ζα έπξεπε
λα ππάξμεη κηα δηαθσηηζηηθή δεκνζίεπζε ελφο δηαθεθξηκέλνπ ζπγγξαθέα γηα ην δήηεκα
θαη θαηέιεμαλ πσο εηδηθή αξκνδηφηεηα κε ην ζέκα απηφ είρε ε χλνδνο ησλ Αλαηνιηθψλ
Δθθιεζηψλ, ε νπνία θαη ζα έπξεπε λα ην αλαιάβεη απνθιεηζηηθά30.
Σειηθά, αθνινπζψληαο ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη κε ηε ζηαδηαθή λνκηκνπνίεζε απφ
ηνπο πκκάρνπο ηνπ εζληθνχ θηλήκαηνο ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι, ην δήηεκα ηεο Αγίαο
νθίαο παξέκεηλε ζην πεξηζψξην θαη ελ ηέιεη κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ Κεκάι
ιεζκνλήζεθε πιήξσο. Σν status ηνπ λανχ δελ άιιαμε πνηέ παξά κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ
Κεκάι αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα. Οη δηπισκαηηθέο φκσο δηεξγαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ
πξφζσπα, φπσο ηνλ Poincarè, ηνλ Clemanceau, ηνλ Pichon θαη κεηά απφ παξφηξπλζε ησλ παξαπάλσ
ζπλέρηζε ηηο επαθέο επαλαιακβάλνληαο ζε φινπο ζρεηηθά κε ηελ εγεκνλία ηεο Γαιιίαο ζηελ Αλαηνιή,
ηδηαηηέξσο δε ζηνλ πξφεδξν Wilson.
28
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 551, Mons. Laurenti
γξακκαηέαο ηεο Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari ζηνλ Isaia Papadopulo, vescovo
tit. Di Grazianopoli e assessore della S.C. «Pro Ecclesia Orientali», Ρψκε, 28 Ηνπλίνπ 1919, ζ. 75r. Γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε είραλ πξνεηνηκαζηεί θάπνηεο ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο δηαλεκήζεθαλ ζηα κέιε ηεο
επηηξνπήο γηα ηελ θαηαηφπηζε ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Σν βηβιίν ησλ ζεκεηψζεσλ είρε ηίηιν: «Adunanza
Mista delle Sacre Congregazioni De Propaganda Fide degli Affari Ecclesiastici straordinarii e per la chiesa
Orientale, Costantinopoli-La Basilica di S. Sofia, Giugno 1919. ην βηβιίν απηφ ησλ 66 ζειίδσλ
εκπεξηέρνληαλ κηα εηζαγσγή κε ην ηζηνξηθφ ηνπ ζέκαηνο, νη επηζηνιέο πνπ αληειιάγεζαλ θαζψο θαη ε
έθζεζε πνπ ππνζηήξηδε ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο eθθιεζίαο. Βι. SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria,
Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 551, ζ. 76r-109v.
29
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 551, Adunanza
Mista delle Sacre Congregazioni De Propaganda Fide degli Affari Ecclesiastici straordinarii e per la chiesa
Orientale, Costantinopoli-La Basilica di S. Sofia, Giugno 1919, ζ. 79r-82v. χκθσλα κε ηνλ π. Αζεκάθε:
«Τν ππόβαζξν απηήο ηεο άζηνρεο δηεθδίθεζεο... είλαη ε εδξαίσζε κηαο θαηλνύξγηαο γξακκήο πιεύζεο ηεο Αγίαο
Έδξαο ππέξ ησλ ειιελόξπζκσλ Καζνιηθώλ ηεο Τνπξθίαο αξρηθά θαη έπεηηα ηεο Διιάδνο... Δπξόθεηην έθδεια
γηα ηελ ελζάξξπλζε κηαο ελσηηθήο πξννπηηθήο κέζσ ησλ ειιελνξύζκσλ...». Βι. π. Η. Αζεκάθε, Πνξεία
ζρέζεσλ Διιάδνο-Αγίαο Έδξαο, ζ. 409.
30
SS, SRS, AS, CAES, Austria-Ungheria, Costantinopoli 1919-1920, Pos. 1384, fasc. 551, segretario della
S.C. degli AA. EE. SS., ζηνπο Ζζαΐα Παπαδφπνπιν θαη Camillo Laureti γξακκαηέα ηεο Πξνπαγάλδαο,
Ρψκε, 12 Απγνχζηνπ 1919, ζ. 110r-111r.

Ρόλοσ Βατικανοφ ςτην τφχη τησ Αγίασ Σοφίασ Κωνςταντινοφπολησ

ππνγξακκίδνπλ απφ ηε κηα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ ηζρπξφ ζπκβνιηζκφ ηνπ
κλεκείνπ, σο επηζηέγαζκα ηεο θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή, θαη απφ ηελ άιιε ηελ πνιηηηθή
εξγαιεηνπνίεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κε ηε ρξήζε ζεκαληηθψλ κλεκνληθψλ
ηφπσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πνιηηηθνί ζθνπνί. Έλαο ζπκβνιηζκφο θαη κηα
εξγαιεηνπνίεζε πνπ ηαθηηθά επαλέξρνληαη αθφκε θαη ζήκεξα ζην πξνζθήλην θάζε θνξά
πνπ ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ρξεηάδεηαη λα εληζρχζεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο
επηινγέο.
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Theodosios Kyriakidis
The Role of the Vatican in the Diplomatic Processes about Hagia Sophia in
Constantinople after the End of World War I
Summary

This study examines in detail, using the official correspondence of the Vatican, the
position that the Roman Catholic Church held on the issue created after the end of World
War I, about the fate of St. Sophia in Constantinople. In the subsequent conferences for
the peace, one of the various issues discussed by the diplomats was the fate of the church
of St. Sophia. The efforts made by the Vatican, through diplomatic channels, in order to
possess the church in case it would be attributed to the Christians, instead of being taken
by the Ecumenical Patriarchate, is reflected in the documents. The Vatican believed, due
to the significant symbolism of the temple, that if it was attributed to the Orthodox
Christians, this would significantly reduce the prestige of the Catholic Church and
especially the prestige of Catholic missionaries working in the Near East. Therefore, the
Vatican developed intense diplomatic activity and relevant arguments in order to achieve
its target. The consequence of this activity was the creation of two coalitions; the first
rallied Catholic forces with main actor Italy, which supported Vatican’s side, and the
second consisting of England and America, which supported, at least publicly, the
Orthodox and hence the Greek positions. But finally, it seems that the interests of the
countries concerned, the political atmosphere that was developed, and the threats and
pressures of Turkey did not form different events and the church remained definitely in
Turkish hands.

Αζαλάζηνο Ε. Αξκελάθεο – Κωλζηαληίλνο Κ. Φαηδόπνπινο
Οη αλαρωξήζεηο ηωλ Αξκελίωλ από ηελ Ειιάδα ζηε Σνβηεηηθή Αξκελία
ην 1924 θαη ην 1925

Με ηνπο Αξκελίνπο ηεο Διιάδαο έρνπλ αζρνιεζεί ειάρηζηνη εξεπλεηέο, απφ ηνπο
νπνίνπο ζα μερσξίζσ ηνλ Οκφηηκν ζήκεξα Καζεγεηή ηνπ Α.Π.Θ. θ. Ησάλλε Υαζηψηε.
ηνλ ηειεπηαίν νθείινπκε ηηο θαιχηεξεο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ νξγάλσζε
ησλ Αξκελίσλ γεληθφηεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη, εηδηθφηεξα, ζηε Θεζζαινλίθε 1.
Χζηφζν, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο Αξκελίνπο,
εθείλν ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ηνπο ζηε νβηεηηθή Αξκελία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Μεζνπνιέκνπ, παξακέλεη σο ζήκεξα νπζηαζηηθά αδηεξεχλεην. πγθεθξηκέλα, ελψ νη
κεηαθηλήζεηο ησλ Αξκελίσλ απφ ηελ Διιάδα πξνο ηε νβηεηηθή Αξκελία ζηε δεθαεηία
ηνπ 1920 είλαη ελ γέλεη γλσζηέο, δελ έρεη κειεηεζεί σο ζήκεξα ην δήηεκα ησλ Αξκελίσλ
πνπ επέιεμαλ ηειηθά λα επηζηξέςνπλ ζηε νβηεηηθή Αξκελία, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο
απηήο ηεο κεηαθίλεζεο.
Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ
επέιεμα λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε
ηνπ Καζεγεηή κνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Υαηδφπνπινπ, ζηνλ νπνίν -εηξήζζσ ελ παξφδσνθείινπκε ηελ πιεξέζηεξε κειέηε γηα ηνπο Αξκελίνπο ηεο Κνκνηελήο2. Ζ κεηαπηπρηαθή
κνπ δηαηξηβή είλαη αθηεξσκέλε ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ Αξκελίσλ απφ ηελ Διιάδα πξνο
ηε νβηεηηθή Αξκελία θαηά ηε δηεηία 1924-1925 θαη ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζε
αλέθδνην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ ην επεζήκαλα ζηε ζπιινγή ηνπ Γηπισκαηηθνχ θαη
Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ3.
ηελ παξνχζα ινηπφλ κειέηε ζα παξνπζηάζσ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία θαη ηα
πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο κνπ πάλσ ζην ζπγθξηκέλν δήηεκα.

1

ρεηηθά κε ηηο κειέηεο ηνπ Η. Κ. Υαζηψηε φζνλ αθνξά ηνπο Αξκελίνπο βι. ελδεηθηηθά: I. K Hassiotis –
Giula Kassapian, «The Armenian Colony in Thessaloniki», Balkan Studies 31(1990) ηεχρνο 2˙ J. K.
Hassiotis, «The Greeks and the Armenian Massacres (1890-1896)», Neo-Hellenica 4 (1981), ζ. 69-109˙ J. K.
Hassiotis, «Shared Illusions: Greek-Armenian co-operation in Asia Minor and the Caucasus (1917-1922)»,
Greece and Great Britain during World War I. First Symposium organized in Thessaloniki by the Institute for
Balkan Studies and King's College, Thessaloniki 1985, ζ. 139-192˙ Η. Κ. Υαζηψηεο, «Οη Αξκέληνη ηεο
Διιάδαο: Ηζηνξία, νξγάλσζε, ηδενινγία, θνηλσληθή ελζσκάησζε», Ίζησξ ηεχρνο 8 (Γεθέκβξηνο 1995), ζ. 85112˙ Η. Κ. Υαζηψηεο (επηκ.), Οη Έιιελεο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο: κεηνηθεζίεο θαη εθηνπηζκνί
νξγάλσζε θαη ηδενινγία, Θεζζαινλίθε 1997˙ Η. Κ. Υαζηψηεο (επηκ.), Ζ Αξκεληθή Κνηλόηεηα ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ηζηνξία, ζεκεξηλή θαηάζηαζε, πξννπηηθέο, Θεζζαινλίθε 2005˙ J. K. Hassiotis, «Armenians»,
Richard Clogg (ed.), Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society, London 2002, ζ. 94-111.
2
Κ. Κ. Υαηδφπνπινο, «Οη Αξκέληνη ηεο Κνκνηελήο. Ηζηνξηθφ», Οη Αξκέληνη ηεο Κνκνηελήο, Κνκνηελή
2009, ζ. 45-66.
3
Α. Δ. Αξκελάθεο, Οη αλαρσξήζεηο ησλ Αξκελίσλ από ηελ Διιάδα γηα ηε νβηεηηθή Αξκελία θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1924-1925), Κνκνηελή 2014 (κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζην Π.Μ..
«πνπδέο ΝΑ Δπξψπεο», Ννκηθφ Σκήκα ηνπ Γ.Π.Θ.).
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Δηζαγσγηθά, σζηφζν, θξίλσ ζθφπηκν λα θάλσ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή
ζηνπο Αξκελίνπο πνπ θαηά θαηξνχο εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ζ παξνπζία
ηνπο καξηπξείηαη απφ ηελ πξψηκε νζσκαληθή επνρή. Οξγαλσκέλεο φκσο αξκεληθέο
θνηλφηεηεο ζπλαληάκε κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα4. Γηα ηηο θνηλφηεηεο ηνπ λφηηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε είλαη ειάρηζηεο. Αληίζεηα, γηα ηηο
αξκεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ βφξεηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, πνπ σο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα
απνηεινχζε κέξνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, έρνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο πνπ
καο επηηξέπνπλ λα ζρεκαηίζνπκε γη’ απηέο κηα ζρεηηθά μεθάζαξε εηθφλα, κε
πνιππιεζέζηεξεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Κνκνηελήο, ηεο Γξάκαο θαη ηεο
Αιεμαλδξνχπνιεο. Πεξηνξίδνκαη λα αλαθεξζψ ζηνλ αξηζκφ ησλ Αξκελίσλ πνπ δνχζαλ
ζε πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ζεκεηψλνληαο φηη απφ ηηο νζσκαληθέο
απνγξαθέο ηνπ 1881/82-1893 θαη 1906-1907 πξνθχπηεη πσο ν πιεζπζκφο ηνπο
δηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1880-1907 απφ 813 ζε 1.644 ςπρέο (βι. ηνπο πίλαθεο 1
θαη 2).
Σα πξάγκαηα φκσο άιιαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη θπξίσο κεηά απφ ηε Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή, φηαλ καδί κε ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο πξφζθπγεο θαηέθπγαλ
ζηελ Διιάδα θαη πνιινί Αξκέληνη πξφζθπγεο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ έρεη
πξνζδηνξηζηεί σο ζήκεξα κε αθξίβεηα. Έηζη, απφ ηελ σο ζήκεξα γλσζηή βηβιηνγξαθία
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1922-1924 ν αξηζκφο ησλ Αξκελίσλ (γεγελψλ θαη
πξνζθχγσλ) πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πνηθίιιεη απφ 45 σο 100.000 άηνκα,
κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα λα απνηειείηαη απφ πξφζθπγεο 5.
Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1928, ρξνληά θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε κεηά απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή επίζεκε απνγξαθή,
θαηαγξάθεθαλ 31.364 άηνκα πνπ δήισζαλ σο κεηξηθή ηνπο γιψζζα ηελ αξκεληθή θαη
σο ζξήζθεπκα επίζεο ην αξκεληθφ νξζφδνμν δφγκα. Αλ ζ’ απηνχο πξνζζέζνπκε 2.000
πεξίπνπ Αξκελίνπο πνπ είραλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα κεηαμχ ηνπ 1920 θαη
ηνπ 1928, 8.000 πεξίπνπ πνπ είραλ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, εγθαηαιείςεη ηελ
Διιάδα ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη 10% απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ πηζαλφηαηα δελ είραλ
δειψζεη ηελ θαηαγσγή ηνπο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο
ησλ Αξκελίσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα ην 1922-1924 δελ μεπεξλνχζε ηηο 45.0006.
4

Η. Κ. Υαζηψηεο, Οη Αξκέληνη ηεο Διιάδαο, ζ. 85˙ Παλαγηψηα Δ. Αλησλίνπ, Ζ Διιελν-αξκεληθή θνηλόηεηα
ηεο Αζήλαο. Δθδνρέο θαη Αληηιήςεηο ηεο Αξκεληθόηεηαο κέζα από ηελ θαζεκεξηλή ζπκβίσζε κε ηελ ειιεληθή
θνηλσλία, Μπηηιήλε 1995 (αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), ζ. 69.
5
Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί. Ο Η. Κ. Υαζηψηεο ηνπο
ππνινγίδεη ζε 80.000 (Οη Αξκέληνη ηεο Διιάδαο, ζ. 88-89), ελψ ν Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο ππνζηεξίδεη
φηη απφ ηηο 10 Ννεκβξίνπ 1922 θαη κέζα ζε έλα κήλα ζπλέξξεπζαλ ζηελ Διιάδα 100.000 Αξκέληνη
πξφζθπγεο απφ ηα παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ (Κ. Γ. βνιφπνπινο, Ζ απόθαζε γηα ηελ ππνρξεσηηθή
αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο, Θεζζαινλίθε 1981, ζ. 17-18). Δπηπιένλ, ν James L.
Barton θάλεη ιφγν γηα εγθαηάζηαζε 90.000 Αξκελίσλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα [J. L. Barton, Story of Near
East Relief (1915-1930). An Interpretation, New York 1930, ζ. 170].
6
Με ηνλ αξηζκφ απηφλ ζπκθσλεί θαη ν Fridtjof Nansen, Ύπαηνο Αξκνζηήο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηεο ΚηΔ,
ζην έξγν ηνπ Armenia and the Near East, Νew Τork 1928, ζ. 23. Σνλ ίδην αξηζκφ αλαθέξεη θαη ζηελ έθζεζε
πνπ θαηέζεζε ζηελ ΚηΔ ζηηο 28/7/1925 κε ηίηιν Rapport du Dr. Fridtjof Nansen [βι. Αξρείν Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ (ζην εμήο Α.Τ.Δ.) θάθ. Α/4/ΗΗ3 1925, ζ. 2].
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Απ’ απηνχο ε πιεηνλφηεηα ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Αηηηθή, ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε
Θξάθε (βι. ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 1928 ζηνλ πίλαθα 3).
Απφ ηηο πεγέο καο γλσξίδνπκε φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ππήξμε πνιχ θεηδσιή ζηελ
παξαρψξεζε ηεο ππεθνφηεηαο ζηνπο «κε Έιιελεο» ησλ «Νέσλ Υσξψλ». Έηζη,
παξαρψξεζε ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα κφλν ζε φζνπο Αξκελίνπο είραλ εγθαηαζηαζεί
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα (παιηά θαη λέα) πξηλ απφ ην 1922. Απηφ ζεκαίλεη πσο επζχο
εμαξρήο ε Διιεληθή Πνιηηεία έζεζε σο ζηφρν ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά ησλ Αξκελίσλ
πξνζθχγσλ απφ ηελ Διιάδα ζε άιιεο ρψξεο θαη θπξίσο ζηελ νβηεηηθή Αξκελία. Οη
ιφγνη απηήο ηεο πνιηηηθήο πνιχ επηγξακκαηηθά ήηαλ νη αθφινπζνη:
(α) Οη δαπάλεο γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ Αξκελίσλ ζηεξνχζαλ πφξνπο απφ ην
πξφγξακκα γηα ηελ έληαμε ησλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ πνπ, φπσο είλαη γλσζηφ, έθηαλαλ ην
1.500.0007.
(β) Ζ αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ερζξηθά ηνπο
Αξκελίνπο, επεηδή, εθηφο ησλ άιισλ, ηνπο αληαγσλίδνληαλ ζε νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο
ηνκείο (εκπφξην, βηνηερλία θ.ά.)8.
(γ) Οη πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ απφ ηε Μηθηή Δπηηξνπή αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ
κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, εμαηηίαο ηεο θαηάιεςεο κνπζνπικαληθψλ αθίλεησλ
πεξηνπζηψλ απφ Αξκελίνπο πξφζθπγεο ζηε Θξάθε9.
(δ) Οη πξνζπάζεηεο ησλ Αξκελίσλ λα δηεθδηθήζνπλ θαζεζηψο εζληθήο κεηνλφηεηαο 10.

7

Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 2/1926, ππφκλεκα ηεο ΚηΔ ζπλεκκέλν ζηελ επηζηνιή ηνπ T.F. Johnson, Βνεζνχ
ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο Πξνζθχγσλ, πξνο ηνλ Βαζίιεην
Γελδξακή, επηηεηξακκέλν ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Βέξλε ζηηο 7/3/1925: «In a memorandum submitted
in support of this appeal by the Greek Government quoted communications from the Refugee Settlement
Commission and from the Armenian (Lord Mayor’s) Fund and pointed out that there were no fewer than
55.000 Armenian Refugees in Greece on whom the Greek Government had spent £ 280.000: that the Greek
Government was unable to compensate the possibility of further pecuniary assistance in the future: that there
was neither sufficient land for accommodation in Greece for the 1-1/4 million Greek refugees».
8
Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ1 ΚΔ FE 1925, αλαθνξά ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Θεζζαινλίθεο πξνο ην ΤΠΔΞ κε
αξηζκφ πξσηνθφιινπ 16751 ηεο 24/8/1924, ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη: «Ἡ Γελ. Γηνίθεζηο θξνλεῖ ὅηη ἡ
ἀπνκάθξπλζηο ηῶλ Ἀξκελίσλ ἐμ’ Ἐιιάδνο ἐπηβάιιεηαη [...] Ἐπί πιένλ εἴο ηηλαο θιάδνπο παξαγσγῆο ἡκέηεξνη
πξόζθπγεο εὑξίζθνπζη ἀληαγσληζηάο πξόο ηνύο ὁπνίνπο ἴζσο θαηαζηῆ ἀδύλαηνλ λ’ ἀλακεηξεζώζη».
9
Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 2/1926, ηειεγξάθεκα ηεο 12εο/6/1925 απφ ηνλ Β. Γελδξακή απφ ηε Γελεχε
πξνο ην ΤΠΔΞ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 7993: «J‘ ai vu M. Albert Thomas et lui ai explique l’ impossibilite
absolue de suspendre le depart des refugies Armeniens actuellement en Thrace, surtout à cause de nos
accords avec la Turquie». Βι. επίζεο ην απφ 16/8/1925 θξππηνγξαθηθφ ηειεγξάθεκα ηνπ ΤΠΔΞ πξνο ηελ
πξεζβεία Παξηζίσλ, ζην νπνίν δηαβάδνπκε: «Πξόο ὁδεγίαλ ὑκῶλ πιεξνθνξνῦκελ ὅηη ὠο πξόο ηήλ Θξάθελ δέλ
εἷλαη δπλαηόλ παξακείλσζηλ Ἀξκέληνη θαζόζνλ ηνῦξθνη ηῆο Θξάθεο δέλ εἷλαη ἀληαιιάμηκνη θαί ἔρνκε ἀλαιάβῃ
ἀπ’ έλαληη αὐηῶλ ὑπνρξέσζηλ ἀξαηώζσκελ πιεζπζκόλ θαί ἐθθελώζσκελ θηήκαηα ηνύξθσλ» (Α.Τ.Δ. θάθ.
Α/4/ΗΗ1 ΚE FE 1925). Σελ ίδηα πιεξνθνξία αλεπξίζθνπκε θαη ζην αλππφγξαθν ηειεγξάθεκα πνπ
επηζπλάπηεηαη ζην έγγξαθν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1557 ηεο 4εο/1/1925: «Καηόπηλ ἀπνθάζεσλ ιεθζεηζῶλ
ἐλ Θεζζαινλίθε θαηά επηέκβξηνλ κεηαμύ ηῶλ αὐηόζη ηόηε ζπλειζόλησλ Ὑπνπξγῶλ θαί ηνῦ θ. Κνπξηίδε
ἀπεθαζίζζε ἡ κεηαθίλεζηο ἐθ Θξάθεο εἰο ηήλ ινηπήλ Ἐιιάδα Ἀξκελίσλ πξόο ἀξαίσζηλ ηνῦ πιεζπζκνῦ θαί
ἐθθέλσζηλ ηῶλ δηαθόξσλ Οζσκαληθῶλ θαηνηθηῶλ αἵηηλεο θαηήρνλην ὑπ’ αὐηώλ δεδνκέλνπ ὅηη ἡ ἐλ
Κσλζηαληηλνππόιεη Μ. Δπηηξνπή πιεηζηάθηο θαί ἐληόλσο ἐπελέβε ὑπέξ ηνῦ ἄλσ δεηήκαηνο» (Α.Τ.Δ. θάθ. 14
ππνθάθ. 2/1926).
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(ε) Ζ ζηξνθή πνιιψλ Αξκελίσλ πξνο ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο πνπ ηφηε γλψξηδαλ
κεγάιε δηάδνζε εμαηηίαο ηεο επαλάζηαζεο ησλ κπνιζεβίθσλ11.
(ζη) Οη ηδενινγηθέο θαη θνκκαηηθέο ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ αξκεληθψλ
θνηλνηήησλ12.
(δ) Οη θφβνη κήπσο νη Αξκέληνη γίλνπλ φξγαλα μέλεο πξνπαγάλδαο (νη θφβνη είραλ
λα θάλνπλ κε ηελ ΔΓ)13.
Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη ζηνπο θφιπνπο ησλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πνπ είραλ
θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα επηθξάηεζε ε ηάζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζε άιιεο ρψξεο ζε
αλαδήηεζε «ηεο γεο ηεο επαγγειίαο» κε θπξηφηεξν βέβαηα πξννξηζκφ ηε νβηεηηθή
Αξκελία. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνπο Αξκελίνπο ζ’ απηήλ ηελ επηινγή
ππήξμαλ νη αθφινπζνη:
(α) Οη ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ
Διιάδα, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο λα ζπλδξάκεη ζηελ νκαιή
εγθαηάζηαζή ηνπο14.

10

Αλαθνξά ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Θεζζαινλίθεο πξνο ην ΤΠΔΞ, ζηελ νπνία ζεκεηψλεη: «Ἡ Γελ.
Γηνίθεζηο θξνλεῖ ὅηη ἡ ἀπνκάθξπλζηο ηῶλ Ἀξκελίσλ ἐμ’ Ἐιιάδνο ἐπηβάιιεηαη νὐρί κόλνλ δηόηη ἡ παξακνλή ησλ
θαζηζηᾶ δπζρεξεζηάηελ ηήλ ἐγθαηάζηαζηλ ἰζαξίζκσλ ὁκνγελῶλ πξνζθύγσλ ηῶλ ὁπνίσλ ἡ ἐγθαηάζηαζηο ὡο
γλσζηόλ εἰο κπξίαο ὅζαο πξνζθξνύεη δπζρεξείαο ἀιιά θαί δηόηη δηά ηῶλ Ἀξκελίσλ λένλ πξνζεηέζε ζηνηρεῖνλ
παξαθσιύνλ ηήλ ἐκθάληζηλ ηῆο πόιεσο ὡο θαζαξῶο Ἐιιεληθῆο» (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ1 ΚΔ FE 1925). Οη
απαηηήζεηο ησλ Αξκελίσλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηνγξάθεζή ηνπο σο Διιήλσλ πνιηηψλ ή αθφκε θαη ηελ
αλαγλψξηζή ηνπο σο εζληθήο ή ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο δηαηππψλνληαλ ζπλήζσο κέζσ ηνπ Σχπνπ (βι. Γ.
Σνπζίκεο, «Ο Αξκεληθφο Σχπνο ηεο Θεζζαινλίθεο γχξσ ζηα 1930», Πξαθηηθά Ε΄ Παλειιελίνπ Ηζηνξηθνύ
πλεδξίνπ (Μάηνο 1986), Θεζζαινλίθε 1986, ζ. 115 θαη 117). Χζηφζν, απφ ηελ πιεπξά ησλ εζληθψλ ηνπο
ζπκβνπιίσλ δελ είρακε εθθξάζεηο δπζαξέζθεηαο ή δηακαξηπξίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
ηζαγέλεηαο. Αληίζεηα, νη αξκεληθέο θνηλφηεηεο πξνζπαζνχζαλ λα θαιιηεξγνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ηηο ειιεληθέο
θπβεξλήζεηο θαη απέηξεπαλ νπνηαδήπνηε θίλεζε ζα ηηο απεηινχζε (βι. Π. Δ. Αλησλίνπ, Διιελν-αξκεληθή
θνηλόηεηα Αζήλαο, ζ. 154).
11
Η. Κ. Υαζηψηεο, Οη Αξκέληνη ηεο Διιάδαο, ζ. 107˙ Κξππηνγξαθηθφ ηειεγξάθεκα ηνπ ΤΠΔΞ πξνο ηελ
ειιεληθή πξεζβεία Παξηζίσλ: «Πξνζζέηνκελ ὅηη δπζηπρῶο ἀξκέληνη ἔρνπζη κεηαμύ ησλ πνιιά θαθνπνηά
ζηνηρεῖα θαη ὅηη ὑπάξρνπλ πνιινί Κνπκνπληζηαί θαί Βνπιγαξίδνληεο» (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ1 ΚE FE 1925).
12
Η. Κ. Υαζηψηεο, Οη Αξκέληνη ηεο Διιάδαο, ζ. 102-103˙ I. K. Hassiotis – G. Kassapian, Armenian Colony
in Thessaloniki, ζ. 225-226˙ Π. Δ. Αλησλίνπ, Διιελν-αξκεληθή θνηλόηεηα Αζήλαο, ζ. 177-178. Βι. θαη ηελ
απφ 5/8/1928 αλαθνξά ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά
κε ηελ επίζθεςε ηνπ Αξκέληνπ κεηξνπνιίηε Μαδινπκηάλ ζηε Θεζζαινλίθε: «Οἱ Ἀξκέληνη ζπαξάζζνληαη ἀπό
θνκκνπληζηηθάο δηακάραο ἀρζείζαο κέρξη ηνῦ ζεκείνπ ἀιιεινεμνληώζεσο, ηὰ δηάθνξα δε θόκκαηα ἐπηδηώθνπλ
ἐπηθξάηεζηλ» (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/18 Καηάηαμε 38.4 1928).
13
Αλαθνξά απφ 11/8/1925 ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ πξνο ην ΤΠΔΞ (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ.
1/1926). Βι. ηελ απφ 8/3/1926 αλαθνξά ηεο Γηεχζπλζεο Γεληθήο Αζθάιεηαο ηνπ Κξάηνπο πξνο ην ΤΠΔΞ
ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ Αξκελίσλ ηεο Κέξθπξαο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζχκθσλα κε ηηο
ηνπηθέο αξρέο σο φξγαλα ηεο ηηαιηθήο πξνπαγάλδαο (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 5/1926). Πξβι. θαη ηελ
αλαθνξά ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζηελ νπνία
ζεκεηψλεηαη: « Μαδινπκηάλ εἶλαη ὄξγαλνλ ηνῦ Παηξηάξρνπ Κεβόξ, ἐμ ηδηνηειείαο δέ ζπλεξγάδεηαη κεηά ηῶλ
Μπνιζεβίθσλ ιακβάλσλ ὁδεγίαο παξά ηνῦ ἐλ Κσλζηαληηλνππόιεη θεληξηθνῡ πξάθηνξνο αὐηῶλ Γαληέι
αρβεξζηάλ ἥ Νηαλνύο, ὡο εἶλαη γλσζηόλ παξά ηνῖο Ἀξκελίνηο» (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/18 Καηάηαμε 38.4 1928).
14
Η. Κ. Υαζηψηεο, Οη Αξκέληνη ηεο Διιάδαο, ζ. 98˙ Π. Δ. Αλησλίνπ, Διιελν-αξκεληθή θνηλόηεηα Αζήλαο,
ζ. 72-73.

Αναχωρθςεισ Αρμενίων από την Ελλάδα ςτη Σοβιετικθ Αρμενία 1924-1925

(β) Ζ «πξνζσξηλφηεηα» ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα, αθνχ ε Διιεληθή
Πνιηηεία αξληφηαλ λα ηνπο ρνξεγήζεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα15.
(γ) Ζ θηψρεηα θαη ε έιιεηςε θάζε πξννπηηθήο, εμαηηίαο ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο
ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία 16.
(δ) Ζ ερζξηθή ζηάζε ησλ Διιήλσλ -θπξίσο ησλ πξνζθχγσλ-, αιιά θαη ησλ
«γεγελψλ» Αξκελίσλ, δειαδή ησλ Αξκελίσλ πνπ είραλ ήδε απνθηήζεη ηελ ειιεληθή
ππεθνφηεηα.
(ε) Ζ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ Αξκελίσλ πνπ κεηά απφ ηε γελνθηνλία θαη ηε
Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή αλαδεηνχζαλ επηηέινπο ηε «δηθή ηνπο παηξίδα».
(ζη) Ζ ζεηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηελ ΔΓ, ε νπνία θαηλφηαλ φηη ήηαλ πξφζπκε
λα ηνπο βνεζήζεη λα επαλαπαηξηζηνχλ ζηε νβηεηηθή Αξκελία 17.
Αο έξζνπκε ηψξα ζηηο πξψηεο νξγαλσκέλεο κεηαθηλήζεηο ησλ Αξκελίσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1920.
Απφ ηηο πεγέο πνπ επεζήκαλα πξνθχπηεη φηη ε πξψηε κεηαθίλεζε πξνο ηε νβηεηηθή
Αξκελία νξγαλψζεθε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚηΔ. Σν
ειιεληθφ θξάηνο, γηα λα κε ιεηηνπξγήζεη κνλνκεξψο, επεδίσμε λα ιχζεη ην «αξκεληθφ
δήηεκα» ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΚηΔ., ε νπνία ην 1924 δεζκεχηεθε λα ζπλδξάκεη ζηελ
άκεζε απνκάθξπλζε απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 10.000 Αξκελίσλ πξνζθχγσλ18. Σα
έμνδα ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε λέα ηνπο παηξίδα
θαηαβιήζεθαλ απφ ηελ αξκεληθή θπβέξλεζε19.
Απφ ηελ αιιεινγξαθία πνπ επεζήκαλα ζην Αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ πξνθχπηεη φηη ε
Ύπαηε Αξκνζηεία ηεο ΚηΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην «Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο»
δεκηνχξγεζε ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1924 «εηδηθφ γξαθείν» πνπ
νλνκάζηεθε «Armenian Evacuation Office», ηα έμνδα ηνπ νπνίνπ επηβάξπλαλ ην
15

Η. Κ. Υαζηψηεο, Οη Αξκέληνη ηεο Διιάδαο, ζ. 98˙ Π. Δ. Αλησλίνπ, Διιελν-αξκεληθή θνηλόηεηα Αζήλαο,
ζ. 74. Σειεγξάθεκα απφ 1/10/1925 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο πξνο ην Σκήκα Α΄
Πνιηηηθφλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 97384: «πκθσλνῦκελ πιήξσο πξόο
ὑκεηέξαο ἁληηιήςεηο πεξί κή ἀπνδνρῆο αἰηήζεσλ πνιηηνγξαθήζεσο Ἀξκελίσλ πξνζθύγσλ θαί πεξί
ἐμαθνινπζήζεσο ηῶλ θαηαβαιινκέλσλ ἐλεξγεηῶλ πξόο κεηαθνξάλ ησλ ἀιιαρνῦ» (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/α,
Καηάηαμε 16.1, Σκήκα 2, 1927). Σειεγξάθεκα απφ 15/10/1925 κε ην νπνίν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
απαληά ζην πξνεγνχκελν ηειεγξάθεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο: «Δἰο
ἀπάληεζηλ πξὸο ηὸ ὑπ’ ἀξίζ. 97384 ἐ.ἔ. ἔγγξαθνλ ὑκῶλ, ἔρνκελ ηὴλ ηηκήλ λ’ ἀλαθνηλώζσκελ ὅηη, δηὰ ηὸ δήηεκα
ηῆο πνιηηνγξαθήζεσο ἀιινγελῶλ ἐλ γέλεη, ἰδίᾳ ὅκσο Ἀξκελίσλ, ἐμεδώθακελ ηὴλ ὑπ’ ἀξηζ. 23703 ηῆο 4εο
Ἰνπιίνπ ἐ.ἔ. ἐγθύθιηνλ δηαηαγὴλ Ἡκῶλ πξὸο ηνὺο Ννκάξραο ηνῦ Κξάηνπο, δη’ ἧο ξπζκίδεηαη ἡ ἀπὸ ηῆο ἀπόςεσο
ηαῦηεο θαηάζηαζηο αὐηῶλ. Ἔθηνηε ἀλεζηάιε ἡ πνιηηνγξάθεζηο αὐηῶλ, πιήλ πεξηπηώζεσλ ηηλῶλ ἀθνξσζῶλ
ἀιινγελεῖο πξὸ πνιινῦ ὲγθαηεζηεκέλνπο ἐλ Ἐιιάδη εὐπνξνῦληαο ἤ ἄιισο παξέρνληαο ζαθεῖο ἐλδείμεηο, ὅηη
ἀπνηεινῦζη ρξήζηκα ἔλ ηῇ Ἐιιεληθῇ θνηλσλίᾳ ζηνηρεῖα» (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/α, Καηάηαμε 16.1, Σκήκα 2, 1927).
16
Π. Δ. Αλησλίνπ, Διιελν-αξκεληθή θνηλόηεηα Αζήλαο, ζ. 80-81.
17
εκαληηθφ ξφιν έπαημε ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε ηεο νβηεηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αξκελίαο σο
πξνυπφζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα πξνζθέξεη δσξεάλ ηελ απαξαίηεηε γε
γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαη λα ηνπο απαιιάμεη απφ ηε θνξνινγία γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα, ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα πιεξψζνπλ ην δάλεην θαη ηνπο ηφθνπο (βι. ηελ αλαθνξά ηνπ Fridtjof Nansen ζην Α.Τ.Δ. θάθ.
Α/4/ΗΗ3 1925, ζ. 4).
18
Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ3 1925, ζ. 3.
19
Απηφζη.
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ειιεληθφ θξάηνο20. Σν γξαθείν απηφ είρε σο απνζηνιή ηελ θαηακέηξεζε ησλ Αξκελίσλ
πξνζθχγσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζε ρψξεο εθηφο Διιάδαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε κεηαθίλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν νκάδεο. Ζ πξψηε
αλαρψξεζε ζηηο 23/11/1924 θαη ε δεχηεξε ζηηο 14/12/1924. Υψξνο ζπγθέληξσζεο θαη
αλαρψξεζεο θαη ζηηο δχν απνζηνιέο ήηαλ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, ελψ ηειηθφο
πξννξηζκφο ήηαλ ην ιηκάλη ηνπ Βαηνχκ. Με ηελ πξψηε απνζηνιή κεηαθέξζεθαλ κε ην
αηκφπινην «Quirinale» 116 νηθνγέλεηεο, ζπλνιηθά 491 άηνκα, πξνεξρφκελνη φινη ηνπο
απφ ηε βφξεηα Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο πφιεηο ηεο Ξάλζεο, ηεο Γξάκαο, ηεο
Καβάιαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ επεζήκαλα πξνθχπηεη φηη ζηελ
απνζηνιή απηή δελ πεξηειήθζεζαλ Αξκέληνη πξφζθπγεο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ
Αιεμαλδξνχπνιε, ζηελ Κνκνηελή θαη ζην Γηδπκφηεηρν. Πηζαλφηαηα ην γεγνλφο απηφ
νθεηιφηαλ ζην φηη δελ ππήξραλ επαξθείο ζέζεηο ζην θαξάβη21.
Με ηελ ίδηα απνζηνιή ηαμίδεςαλ επίζεο 7 νηθνγέλεηεο, πνπ πεξηιάκβαλαλ 30
ζπλνιηθά άηνκα κε μερσξηζηά ηαμηδησηηθά έγγξαθα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο
νλνκαζηηθνχο θαηαιφγνπο πνπ απέζηεηιε ζην ΤΠΔΞ ν αληηπξφζσπνο ηεο ΚηΔ ζηε
Θεζζαινλίθε G. Zwerner22. Δπνκέλσο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Αξκελίσλ πνπ
αλαρψξεζαλ ζηηο 23/11/1924 αλήιζε ζε 521 άηνκα.
Σξεηο εβδνκάδεο αξγφηεξα, ζηηο 14/12/1924, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε
απνζηνιή. Σν αηκφπινην «Κεθαιιελία» ηεο εηαηξείαο Γηαλλνπιάηνο αλαρψξεζε απφ ηε
Θεζζαινλίθε γηα ην ιηκάλη ηνπ Βαηνχκ, κεηαθέξνληαο 128 νηθνγέλεηεο πνπ
πεξηειάκβαλαλ ζπλνιηθά 500 άηνκα. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ 22 άηνκα ηα νπνία επξφθεηην
λα αλαρσξήζνπλ κε ηελ πξψηε απνζηνιή, αιιά γηα αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο ηαμίδεςαλ

20

Βι. ηελ «Rapport sur l’ oeuvre en faveur des réfugiés», ζηελ νπνία ζεκεηψλεηα: «Les frais des agences
pour l' Allemagne et pour la Grèce ont été supportés par les gouvernements de ces pays; ceux des agences
pour la Pologne, l' Autriche et la Hongrie ont été pris en partie à leur charge par les gouvernements
intéressés» (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ3 1925, ζ. 4). Γη’ απηφλ ην ιφγν ην ΤΠΔΞ γηλφηαλ θαηά δηαζηήκαηα
απνδέθηεο αηηεκάησλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο ΚηΔ, νη νπνίνη δεηνχζαλ λα δηαζθαιηζηεί ε επηρνξήγεζε ηνπ
ελ ιφγσ γξαθείνπ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε [βι. ηελ απφ 11/11/1924 επηζηνιή ηνπ Βνεζνχ Ύπαηνπ
Αξκνζηή γηα ηνπο πξφζθπγεο Σ. F. Johnson πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Π. Αξγπξφπνπιν κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 43463: «Our 1925 Budget for Armenian Refugees includes no provision for the maintenance of
an Evacuation Office in Greece. The existing contribution of the Hellenic Government for this purpose will be
exhausted on January 31st 1925; on the other hand all the financial arrangements for the continuation of our
activities during 1925 have to be completed by the end of this month. I should be most grateful, therefore, if
the sum of 1650 (sixteen hundred and fifty) pounds sterling could be placed to the credit of the High
Commission before the 30th November 1924. This sum represents payment at the existing rate for the last
eleven months of 1925» (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 3 1926)].
21
Βι. πίλαθα 4. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο πξνθχπηεη φηη είραλ νξγαλσζεί δχν
απνζηνιέο, ζε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ζα αλαρσξνχζαλ 500 πεξίπνπ άηνκα. Δθφζνλ ν πξνβιεπφκελνο
αξηζκφο ηεο πξψηεο απνζηνιήο θαιχθζεθε κε Αξκελίνπο πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζε πφιεηο ηεο
Μαθεδνλίαο, ε αλαρψξεζε ησλ Αξκελίσλ ηεο Θξάθεο πξνγξακκαηίζηεθε πξνθαλψο λα γίλεη κε ηε δεχηεξε
απνζηνιή.
22
Βι. ην έγγξαθν κε αξηζκφ πξση. D.94/3-12-1924 πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Π.
Αξγπξφπνπιν, ζην νπνίν επηζπλάπηνληαη πίλαθαο θαη νλνκαζηηθνί θαηάινγνη ηνπ Γξαθείνπ Θεζζαινλίθεο
ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ1 KE FE 1925).
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ηειηθά κε ηε δεχηεξε23. Απφ ηνλ πίλαθα 5 πξνθχπηεη φηη ζηε δεχηεξε απνζηνιή, πέξα
απφ ηνπο Αξκελίνπο πξφζθπγεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Καβάια, ηε Γξάκα, ηελ Ξάλζε
θαη ηε Θεζζαινλίθε, ζην πινίν επηβηβάζηεθαλ θαη πξφζθπγεο εγθαηεζηεκέλνη ζηηο
πεξηνρέο ηεο Κνκνηελήο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Δληχπσζε, σζηφζν, πξνθαιεί ην φηη
ζε θακηά απφ ηηο δχν κεηαθηλήζεηο δελ ζπκκεηείραλ Αξκέληνη απφ ην Γηδπκφηεηρν, φπνπ,
φπσο γλσξίδνπκε, δνχζαλ πνιινί Αξκέληνη24. Πηζαλψο απηφ λα νθείιεηαη ζην φηη νη
Αξκέληνη ηνπ Γηδπκνηείρνπ δελ ήηαλ πξφζθπγεο ηνπ 1922, αιιά εγθαηεζηεκέλνη ζηελ
πφιε απφ παιηά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο, κεηά απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Θξάθεο ζηελ
Διιάδα ην 1920, είραλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε πξνο ην ΤΠΔΞ ζηηο 17/12/1924 ν
Γεληθφο Γηνηθεηήο Θεζζαινλίθεο Ησάλλεο Καλλαβνχ, ζηηο 14/12/1924 αλαρψξεζαλ γηα
ην Βαηνχκ ζπλνιηθά 533 άηνκα25. Ο αξηζκφο απηφο δελ ζπκθσλεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ 500
αηφκσλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 5. Καηά ηελ άπνςή καο, ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ
ησλ Αξκελίσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηηο 14/12/1924 καο ηνλ δίλεη ην ηειεγξάθεκα ηνπ
Γεληθνχ Γηνηθεηή Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο έθαλε ηνλ ηειηθφ έιεγρν ζην ιηκάλη ηεο
Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ αλαρψξεζε. Ζ δηαθνξά νθείιεηαη πξνθαλψο ζην φηη ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή επηβηβάζηεθαλ ζην θαξάβη 33 επηπιένλ άηνκα, ηα νπνία δελ είραλ
θαηαγξαθεί ζηνπο θαηαιφγνπο.
πκπεξαζκαηηθά, θαηά ηελ πξψηε νξγαλσκέλε κεηαθνξά Αξκελίσλ πξνζθχγσλ απφ
ηελ Διιάδα ζηελ ΔΓ πνπ έγηλε ην 1924 έθπγαλ ζπλνιηθά 1054 άηνκα, 521 κε ηελ
πξψηε θαη 533 κε ηε δεχηεξε απνζηνιή. Απφ ην αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ πξνθχπηεη φηη θαη κε
ηηο δχν απνζηνιέο κεηαθηλήζεθαλ πξφζθπγεο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί πξνζσξηλά ζηε
Βφξεηα Διιάδα. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν σο ηφπνο ζπγθέληξσζεο θαη αλαρψξεζεο
επειέγε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο.
Ζ δεχηεξε νξγαλσκέλε κεηαθνξά Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ ΔΓ έγηλε ην
1925. Απηή ηε θνξά φκσο, φπσο ζα δνχκε, δελ επξφθεηην απιά γηα κεηαθνξά Αξκελίσλ
πξνζθχγσλ απφ ηελ Διιάδα πξνο ηε νβηεηηθή Αξκελία, αιιά γηα αληαιιαγή
ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ Διιήλσλ πνπ δνχζαλ ζηελ ΔΓ κε Αξκελίνπο πξφζθπγεο
(ζηνλ ίδην πεξίπνπ αξηζκφ) πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα κεηά απφ ην 1922.
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, απνγνεηεπκέλε απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ ΚηΔ, εμαηηίαο
ησλ πνιχ αξγψλ ξπζκψλ κε ηνπο νπνίνπο γηλφηαλ ε απνκάθξπλζε ησλ Αξκελίσλ
πξνζθχγσλ απφ ηελ Διιάδα, πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα πξνζεγγίζεη ηελ ΔΓ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε κεηαθνξά Αξκελίσλ ζηε
νβηεηηθή Αξκελία. Καηαιπηηθφ ξφιν ζ’ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα έπαημε ε απνθαηάζηαζε
23

Βι. ηνλ πίλαθα θαη ηνπο θαηαιφγνπο ηνπ Γξαθείνπ Θεζζαινλίθεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο
Πξφζθπγεο πξνο ην ΤΠΔΞ, νη νπνίνη επηζπλάπηνληαη ζην ηειεγξάθεκα ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Θεζζαινλίθεο
κε αξηζκφ 23259/17-12-1924 (Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ1 KE FE 1925).
24
Γηα ηελ αξκεληθή θνηλφηεηα ηνπ Γηδπκνηείρνπ βι. ζηνπ Νηθφιανπ Βαθείδε, «Ηζηνξία ηεο αξκεληθήο
θνηλφηεηνο Γηδπκνηείρνπ θαη ν βπδαληηλφο λαφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Παιαηνθαζηξίηνπ», Θξαθηθά 8
(1937), ζ. 318-329.
25
Βι. ην ηειεγξάθεκα πνπ κλεκφλεπζα ζηελ ππνζεκείσζε 23, ζην νπνίν ν Γεληθφο Γηνηθεηήο
Θεζζαινλίθεο ζεκεηψλεη: «14 ΣΡΔΥ ΜΔ ΑΣΜΟΠΛΟΗΟΝ ΚΔΦΑΛΛΖΝΊΑ ΑΝΔΥΩΡΖΑΝ ΜΔΩ ΒΑΣΟΤΜ
ΔΗ ΑΡΜΔΝΗΑΝ 533 ΠΡΟΦΤΓΔ ΑΡΜΔΝΗΟΗ˙ ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖ Η ΚΑΝΝΑΒΟ».
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ζηηο 8/3/1924 ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΓ, ε νπνία έγηλε
δπλαηή κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηήξθεζαλ δχν κήλεο ζην Βεξνιίλν.
Οη δχν ρψξεο, πέξα απφ ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο πνπ επηζπκνχζαλ
λα ζπλάςνπλ, επηζπκνχζαλ λα ιχζνπλ θαη έλα θνηλφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ: ηελ
απνκάθξπλζε απφ ηα εδάθε ηνπο πιεζπζκψλ πνπ δελ επηζπκνχζαλ λα κείλνπλ ζηελ
Διιάδα θαη ζηε νβηεηηθή Έλσζε αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε
πξνζπαζνχζε λα απαιιαγεί απφ αξθεηέο ρηιηάδεο Έιιελεο πξφζθπγεο πνπ είραλ
θαηαθχγεη κεηά ην 1922 απφ ηελ Σνπξθία ζηνλ Καχθαζν, θαζψο επίζεο θαη απφ πνιινχο
Έιιελεο ηεο Οπθξαλίαο, νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα. Απφ
ηελ δηθή ηεο πιεπξά ε ειιεληθή θπβέξλεζε επηζπκνχζε λα «απαιιαγεί» απφ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο Αξκελίνπο πξφζθπγεο ηνπ 1922, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο επηζπκνχζαλ
λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε νβηεηηθή Γεκνθξαηία ηεο Αξκελίαο26.
Γη’ απηφλ ην ιφγν ακέζσο κεηά απφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιελν-ζνβηεηηθψλ
ζρέζεσλ μεθίλεζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο ζρεηηθά κε ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Φπζηθά ζην φιν ζρέδην ζπλαηλνχζε θαη ε ΚηΔ, κνινλφηη ε ΔΓ
δελ είρε αθφκε εληαρζεί ζηνλ δηεζλή απηφλ νξγαληζκφ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην
ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε πξνο ην ζνβηεηηθφ ΤΠΔΞ ζηηο 8/10/1925 ν Ρψζνο πξεζβεπηήο
ζηελ Αζήλα A. Oustinoff, νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ ηειηθά λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
αληαιιαγή 3.000 Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα θαη
ηζάξηζκσλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νρνχκ27.
Μέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ εβδνκάδσλ θαη κεηά απφ αληαιιαγή επηζηνιψλ κεηαμχ ηνπ
A. Oustinoff θαη ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ νη
ιεπηνκέξεηεο θαη λα απνθεπρζνχλ ελδερφκελεο πξνζηξηβέο, ε ζπκθσλία
νξηζηηθνπνηήζεθε. Σν θείκελφ ηεο, αλ βέβαηα ππήξμε ηέηνην θείκελν, δελ βξέζεθε ζην
αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ.

26

Α. Εαπάληεο, Διιελν-νβηεηηθέο ρέζεηο 1917-1941, κηθξ. Ά. Βιάρνο, Αζήλα 1989, ζ. 167.
ε ηειεγξάθεκα ρσξίο εκεξνκελία θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ επηζεκάλακε ζην Αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ
δηαβάδνπκε: «A eu lieu accord definitif avec Gouvernement Hellénique au sujet du depart des arméniens de
la reception des grecs stop Nos listes des arméniens seront visées sans contestation par le Gouvernement
Hellénique vrgl en dressant les listes nous prenons en consideration dans les limites du possible la nécessité
de liberer les parcelles occupées par les arméniens stop Les listes des grecs de Soukhoum dressées par vous
doivent etre coordinées avec la Legation Hellénique stop. Le Gouvernement Soviétique ne porte pas de frais
quand au rapatriement des arméniens vrgl le Gouvernement Hellénique prend sur soi les depenses
necessaires quand au rapatriement des grecs stop. Le nombre des arméniens à rapatrier atteindra trois mille
âmes vrgl le Gouvernement Héllenique n' acceptera pas plus de trois mille grecs de Soukhoum stop Le
voyage circulaire – ports grecs, Batum, Soukhoum, retour ports grecs – sera effectué en une traversée et
englobera tout le contingent fixé des émigrants stop Le départ du vapeur offert par le Gouvernement
Hellἐnique est fixé au plus tard au vingt cinq Octobre stop La Legation Hellénique à Moscou reçoit les
instructions nécessaires stop en dehors de cet accord le Gouvernement Hellénique a pris de son propre chef
la decision d' admettre l' arrivée en Grèce de dix familles grecques par semaine du provenance de l' Union
NR I207» (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 8/1926). χκθσλα κε ηνλ Αλδξέα Εαπάληε, ε ζπκθσλία ππνγξάθηεθε
κεηαμχ Oustinoff θαη ειιεληθνχ ΤΠΔΞ (βι. Α. Εαπάληεο, Διιελν-νβηεηηθέο ρέζεηο, ζ. 168). Παξά ηηο
πξνζπάζεηέο κνπ δελ κπφξεζα λα επηζεκάλσ ζην αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο.
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Όπσο πξνθχπηεη απφ έγγξαθν πνπ έζηεηιε ζηηο 29/10/1925 ην ειιεληθφ Τπνπξγείν
Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο πξνο ην ΤΠΔΞ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ Αξκελίσλ
πξνζθχγσλ επηηάρζεθε ην αηκφπινην «Υαξάιακπνο» ηεο εηαηξείαο Γηαλλνπιάηνο, ην
νπνίν απέπιεπζε ηειηθά απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηηο 31/10/1925, κνινλφηη αξρηθά
είρε απνθαζηζηεί ε αλαρψξεζε λα γίλεη ζηηο 25 Οθησβξίνπ28. Σνπο πξφζθπγεο
ζπλφδεπαλ ηέζζεξηο ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο θαη
δχν γηαηξνί, πξνθαλψο γηα λα θξνληίδνπλ ηνπο πξφζθπγεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
Σν πινίν πξνζέγγηζε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ην βξάδπ ηεο 2αο/11/1925. Σελ
επνκέλε επηβηβάζηεθαλ ζην «Υαξάιακπνο» 600 πξφζθπγεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη άιινη 600 πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο 29.
ηηο 4/11/1925 ην αηκφπινην αλαρψξεζε γηα ηελ Καβάια θαη απφ εθεί γηα ηελ
Αιεμαλδξνχπνιε, φπνπ ηε δηαδηθαζία ηεο επηβίβαζεο επφπηεπαλ νη ππάιιεινη ηνπ
Τπνπξγείνπ πνπ πξναλαθέξζεθε.
Αιιά ελψ ε επηρείξεζε εμειηζζφηαλ θαλνληθά, ζπλέβε έλα απξφζκελν γεγνλφο. ηηο
31/10/1925, ηελ ίδηα κέξα πνπ ην αηκφπινην «Υαξάιακπνο» απέπιεπζε απφ ην ιηκάλη
ηνπ Πεηξαηά, έθζαζε ηειεγξάθεκα απφ ηελ ειιεληθή πξεζβεία ηεο Μφζραο, κε ην νπνίν
ν πξεζβεπηήο ελεκέξσλε ην ΤΠΔΞ φηη ηελ πξνεγνχκελε κέξα, δειαδή ζηηο 30/10/1925,
είρε θαηαθζάζεη ζην ιηκάλη ηνπ Βαηνχκ απφ ηνλ Πεηξαηά ην ηηαιηθφ αηκφπινην «Ηνχιηνο
Μνληάγνο», κεηαθέξνληαο 700 Αξκελίνπο πξφζθπγεο. Αθνχ νη ηειεπηαίνη
απνβηβάζηεθαλ, ην πινίν αλαρψξεζε, ρσξίο φκσο λα παξαιάβεη απφ εθεί Έιιελεο
πξφζθπγεο. Σν ζπκβάλ πξνθάιεζε θαηάπιεμε ζηηο ζνβηεηηθέο αξρέο, κε απνηέιεζκα ν
Έιιελαο πξεζβεπηήο ζηε Μφζρα, Ησάλλεο Κνθνηάθεο, ηδηαίηεξα αλήζπρνο απφ ηελ
εμέιημε ηεο επηρείξεζεο, λα πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηνπο ζνβηεηηθνχο
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«Δἰο ἀπάληεζηλ ηνῦ ὑπ’ ἀξηζ. 15011 ὑκέηεξνλ ἔγγξαθνλ ἔρνκελ ηήλ ηηκήλ λὰ γλσξίζσκελ ὑκῖλ ὅηη δηὰ ηὴλ
κεηαθνξάλ ηῶλ Ἀξκελίσλ εἰο Βαηνύκ ἐπεηάρζε ηὸ ἀηκόπινηνλ ''Υαξάιακπνο'' ὅπεξ ζ’ ἀπνπιεύζῃ ἐθ Πεηξαηῶο
ηὴλ πξσίαλ ηνῦ αββάηνπ 31 θησβξίνπ. Οἱ κεηαλάζηαη ἐλ Πεηξαηεῖ ἐπηβηβαζζήζνληαη ἐθ ηῆο ἀθηῆο Σδειέπε
ηὴλ 11ελ π.κ. ὥξαλ ηνῦ αββάηνπ. Σὴλ ἐπηβίβαζηλ ηνύησλ ἐπεθνξηίζζεζαλ λὰ ἐπνπηεύνπζηλ νἱ ὑπάιιεινη ηνῦ
θαζ’ ἡκᾶο Ὑπνπξγείνπ, θ.θ. Μεηζνηάθεο Κ. θαὶ Βάηιαο Β. ὡο θαὶ νἱ θ.θ. Λάδαξνο Ἀλδξεάδεο θαὶ Ἀλδξνκέγαο
Κσλζηαληηλίδεο. Σὸ ἀηκόπινηνλ ζὰ θαηαπιεύζε εἰο Θεζζαινλίθελ ηὴλ πξσίαλ ηῆο 2αο Ννεκβξίνπ ἔ.ἔ. ἐθεῖζελ
δέ ζὰ πξνζεγγίζῃ εἰο ηνὺο ιηκέλαο Καβάιιαο θαὶ Ἀιεμαλδξνππόιεσο ἵλα ὑπό ηὴλ ἐπνπηείαλ ηῶλ αὐηῶλ ὡο ἄλσ
ὑπαιιήισλ παξαιάβῃ ηνὺο Ἀξκελίνπο κεηαλάζηαο. Σνῦ ἀηκνπινίνπ ἀπεθαζίζζῃ λὰ ἐπηβηβαζζῶζη πιήλ ηῶλ
ἀλσηέξσ θαὶ νἱ ἱαηξνί θ.θ. Γ. Λνίδνο ἀληί ηνῦ ἀξρηθῶο ὁξηζζέληνο Κ.Θ. Κσλζηαληηλίδνπ θαὶ Ἀιέμ. Ἀξδαβάλε,
ηὰ δηαβαηήξηα ηῶλ ὁπνίσλ παξαθαινῦκελ ὅπσο εὐαξεζηεζῆηε λὰ δηαηάμεηε ἵλα ἐθδνζῶζηλ ὅζνλ νἶνλ ηε
ηάρηνλ» (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 6/1926). Σελ επίηαμε ηνπ αηκνπινίνπ «Υαξάιακπνο» επηβεβαηψλεη θαη
άιιν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο πξνο ην ΤΠΔΞ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ
11959/5-11-1925, ζην νπνίν δηαβάδνπκε: «[... ]ηνῦ ἐπηηαρζέληνο ἀηκνπινίνπ ''Υαξάιακπνο'' ηῆο Ἐηαηξείαο
Γηαλλνπιάηνπ, δη’ νὗ κεηεθέξζεζαλ εἰο Ρσζζίαλ νἱ εἰο ηό Ἐιιεληθόλ ἔδαθνο πξνζθπγόληεο Αξκέληνη» (A.Y.E.
θάθ. 14 ππνθάθ. 6/1926).
29
Βι. ην ηειεγξάθεκα ηνπ Σκεκαηάξρε Πξνλνίαο Θεζζαινλίθεο Α. Φαξξά πξνο ην Τπνπξγείν Τγηεηλήο,
Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο κε εκεξνκελία 4/11/1925: «Ἀηκόπινηνλ Υαξάιακπνο θαηέπιεπζε ιηκέλα καο
ἑζπέξαλ Γεπηέξαο 2 Ννεκβξίνπ ΣΟΠ ρζέο Σξίηελ ζπλεηειέζζε ἐπηβίβαζηο 600 ἀξκελίσλ Θεζζαινλίθεο θαί
600 θνκηζζέλησλ ἐθ Γξάκαο ΣΟΠ Ἀηκόπινηνλ παξαιαβώλ πόζηκνλ ὕδσξ ἀλαρσξεῖ πξσίαλ ζήκεξνλ Σεηάξηε
δηά Καβάιια ΣΟΠ Ἐπηβίβαζηο ἐγέλεην πιήξεη ηάμεη ἀπνζπάζαζα εὐραξηζηίαο ἀληηπξνζώπνπ νβηέη» (Α.Τ.Δ.
θάθ 14 ππνθάθ. 6/1926).
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αμησκαηνχρνπο, δηαβεβαηψλνληάο ηνπο φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα ηεξήζεη ηε
ζπκθσλία30.
Σν πεξίεξγν απηφ πεξηζηαηηθφ εμεγείηαη, αλ ιάβνπκε ππφςε καο νξηζκέλα ζηνηρεία
πνπ επεζήκαλα ζην αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ. Απφ απηά πξνθχπηεη φηη κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ
θαη ησλ ζνβηεηηθψλ αξρψλ είρε ζπδεηεζεί έλα παξφκνην ζρέδην31. Σν πηζαλφηεξν ινηπφλ
είλαη ε λαχισζε ηνπ ηηαιηθνχ αηκφπινηνπ λα είρε γίλεη απφ ηε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε γηα
ηε κεηαθνξά κφλνλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ απφ ηνλ Πεηξαηά ζην Βαηνχκ. Πξνθαλψο, ν
Έιιελαο πξεζβεπηήο δελ είρε ελεκεξσζεί γηα ην ζρέδην πνπ είρε θαηαξηηζηεί.
Δπηζηξέθνπκε ζηελ πξψηε απνζηνιή πνπ έθπγε απφ ηελ Διιάδα κε ην αηκφπινην
«Υαξάιακπνο». Γπζηπρψο, δελ γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ Αξκελίσλ
πξνζθχγσλ πνπ επηβηβάζηεθαλ ζ’ απηφ ζηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, ηεο Καβάιαο θαη ηεο
Αιεμαλδξνχπνιεο. Χζηφζν, απφ έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ πξνθχπηεη φηη ηειηθά ην
ζχλνιν ησλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα ζηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ
1925 αλεξρφηαλ ζε 3.00032, αλ θαη απφ ηνλ πίλαθα 6 πξνθχπηεη φηη ηειηθά ήηαλ 3.01933.
Αλ αθαηξέζνπκε ηνπο 700 Αξκελίνπο πνπ έθπγαλ κε ην ηηαιηθφ αηκφπινην «Ηνχιηνο
Μνληάγνο», νη ππφινηπνη 2.300 πξνθαλψο κεηαθέξζεθαλ κε ην ειιεληθφ αηκφπινην
«Υαξάιακπνο». Γεδνκέλνπ φηη ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο επηβηβάζηεθαλ 1.200
Αξκέληνη, νη ππφινηπνη 1.100 πξνθαλψο επηβηβάζηεθαλ ζηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, ηεο
Καβάιαο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Γελ γλσξίδνπκε φκσο ηνλ αθξηβή αξηζκφ εθείλσλ
πνπ επηβηβάζηεθαλ ζην θάζε ιηκάλη ρσξηζηά. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηα έμνδα κεηαθνξάο

30

Βι. ην ηειεγξάθεκα ηνπ Έιιελα πξεζβεπηή ζηε Μφζρα Ησάλλε Κνθνηάθε πξνο ην ΤΠΔΞ κε αξηζκφ
πξση. 2720/31-10-1925: «Σήλ ζηηγκήλ ηαύηελ ὁ Γηεπζπληήο ηνῦ Σκήκαηνο ηῶλ Βαιθαληθῶλ Κξαηῶλ ηνῦ
Ὑπνπξγεῖνπ ηῶλ Ἐμσηεξηθῶλ κνῖ ηειεθσλεῖ ὅηη ἀθίθεην ρζέο Βαηνύκ πξνεξρόκελν ἐθ Πεηξαηᾶ Ἰηαιηθόλ
Ἀηκόπινηνλ ''Ηνύιηνο Μνληάγνο'' θέξνλ 700 Ἀξκελίνπο πξόζθπγαο νἵηηλεο θαὶ ἀπεβηβάζζεζαλ.  Γηεπζπληήο
ηνῦ Ὑπνπξγείνπ ηῶλ Ἐμσηεξηθῶλ ἐμέθξαζε ἔθπιεμίλ ηνπ θαζόζνλ ηό θέξνλ ηνύο Ἀξκελίνπο πξόζθπγαο
ἀηκόπινηνλ ἔπξεπε θαη’ απηόλ λ’ ἀλαρσξήζῃ ἐθ Πεηξαηῶο κόιηο ζήκεξνλ. ηεξνύκελνο (ὁδεγηῶλ) ὑπεζρέζελ
λά ηειεγξαθήζσ ὑκῶλ ἐπεηγόλησο θαζεζπράζαο αὐηόλ θαῖ δήιῶζα ὅηη πάλησο ἡ Ἑιιεληθή Κπβέξλεζηο ζά
ἐθηειέζῃ πηζηῶο ηά ζπκθσλεζέληα. Ἱηαιηθόλ ἀηκόπινηνλ ἀπεγνξεύζε παξαιάβῃ Ἕιιελαο πξόζθπγαο,
ἀπέπιεπζε δέ θελόλ. Παξαθαιῶ κνί παξάζρεηε ἐπεηγόλησο ὁδεγίαο» (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 7/1926).
31
Βι. ην έγγξαθν ηεο «αλψηαηεο επηηξνπήο ηνπ ΤΠΔΞ επί ηεο εθαξκνγήο ησλ πλζεθψλ»: «On est d’
accord en principe que 1.300 arméniens quitteraient la Grèce par bateau se rendant à Batoum. Par le même
bateau 2.000 grecs quitteraient Sohoum pour Salonique. Avant l’ arrivée de ce contingent grec à Salonique le
gouvernement des Soviets avait embarqué sur des navires frêles pour marchandises.700 arméniens en plus
de façon que le nombre des refugiés grecs trouvent tout égal à celui des arméniens et puisse les remplacer
dans leur campements» (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 8/1926).
32
Βι. ην απφ 2/11/1925 έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ πξνο ην ΤΠΔΞ: «Λακβάλνκελ ηήλ ηηκήλ λά
θέξσκελ εἰο γλῶζηλ Ὑκῶλ ὅηη θαη’ ἐληνιήλ ηῆο Légation de l’ Union des Républiques Soviétiques Socialistes
en Grèce, πόιεώο καο, ὡο ἡ ἀπό 30 ιήμαληνο ὑπ’ αξηζκόλ 1277 ἐπηζηνιή ηεο, ιεθζεῖζα παξ’ ἡκῖλ ζήκεξνλ,
θξαηνῦκελ εἰο ηήλ δηάζεζίλ ζαο ηό πνζόλ: Λ.Α. 800 ./. (θηαθνζίσλ Ληξῶλ Ἀγγιίαο) ἀληηπξνζσπεπνπζῶλ
ἔμνδα κεηαθνξᾶο 3.000 Ἀξκελίσλ ἀπό Ἑιιεληθνύο Ληκέλαο εἰο Βαηνύκ. Παξαθαινῦκελ ὅπσο ἔρσκελ ηάο
ὁδεγίαο ζαο ὅζνλ ἀθνξᾷ ηήλ δηάζεζηλ ηνῦ ἄλσ πνζνῦ» (Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 7/1926).
33
Βι. ζ. 15 ηεο παξνχζαο.
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ηνπο, ηα νπνία αλέξρνληαλ ζε 800 ιίξεο Αγγιίαο, απφ ηηο πεγέο πξνθχπηεη φηη νιφθιεξν
ην πνζφ θαηαβιήζεθε ηειηθά απφ ηελ ζνβηεηηθή θπβέξλεζε ζηελ Σξάπεδα Αζελψλ34.
Κιείλνληαο, ζα κνπ επηηξέςεηε λα παξνπζηάζσ θαη λα ζρνιηάζσ έλαλ εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνληα πίλαθα πνπ επεζήκαλα επίζεο ζην Γηπισκαηηθφ Αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ Ο
πίλαθαο απηφο θαηαξηίζηεθε απφ ην γξαθείν ηεο ΚηΔ ζηε Θεζζαινλίθε θαη πεξηέρεη
αθξηβή αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο Αξκελίνπο πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα απφ ηελ
1ε/9/1924 σο ηελ 24ε/11/1925.
χκθσλα κε ηνλ πίλαθα, απφ ηνπο 7.982 Αξκελίνπο πνπ αλαρψξεζαλ απφ ηελ
Διιάδα ζ’ απηήλ ηελ πεξίνδν, νη 4.963 κεηαθηλήζεθαλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΚηΔ, ελψ νη
ππφινηπνη 3.019 κεηαθηλήζεθαλ ράξε ζηε ζπλεξγαζία ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδαο
θαη ηεο ΔΓ. Απφ ην ζχλνιν ησλ Αξκελίσλ πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα νη 4.088,
δειαδή ιίγν παξαπάλσ απφ ην 50%, θαηεπζχλζεθαλ ζηε νβηεηηθή Αξκελία.
Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε εδψ φηη, πέξα απφ ηε νβηεηηθή Αξκελία, Αξκέληνη
πξφζθπγεο κεηαθηλήζεθαλ θαη πξνο άιινπο πξννξηζκνχο. εκαληηθφηεξνο απφ απηνχο,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα, ήηαλ ε Γαιιία, ζηελ νπνία κεηαθηλήζεθαλ 2.724
Αξκέληνη πξφζθπγεο. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη ίζσο απφ ηηο κεγάιεο αλάγθεο πνπ είρε
ηφηε ε Γαιιία ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηε βαξηά ηεο βηνκεραλία, εμαηηίαο ησλ
κεγάισλ απσιεηψλ ζε άληξεο ελεξγνχ ειηθίαο πνπ είρε ππνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ35. εκαληηθφ ξφιν έπαημε πηζαλφηαηα θαη ην γεγνλφο φηη ε Γαιιία
απνηέιεζε ηελ εληνινδφρν δχλακε ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο, ζηελ νπνία είραλ βξεη
θαηαθχγην πνιιέο ρηιηάδεο Αξκελίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δησγκψλ 1915-192136. Οη
ππφινηπνη 1.170 δηνρεηεχζεθαλ ζε 36 πξννξηζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο απηνί πνπ έηπραλ
ηδηαίηεξεο πξνηίκεζεο ήηαλ θπξίσο νη ρψξεο ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ.
Ζ νβηεηηθή Αξκελία ινηπφλ ππήξμε ν πξννξηζκφο πνπ επέιεμαλ 4.088 Αξκέληνη
πξφζθπγεο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Διιάδα ην 1924-1925. Χζηφζν, απφ ηηο πεγέο
γλσξίδνπκε φηη απηή δελ ήηαλ ε κνλαδηθή κεηαθίλεζε Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πξνο ηελ
παηξίδα ηνπο θαηά ηνλ κεζνπφιεκν. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1930 γλσξίδνπκε φηη έγηλαλ θαη λέεο απνζηνιέο Αξκελίσλ πξνζθχγσλ
πξνο ηελ ΔΓ. Μάιηζηα είλαη πνιχ πηζαλφλ εθείλεο ηνπ 1930-1932 λα έγηλαλ θαη πάιη
κε ην ζχζηεκα ηεο αληαιιαγήο. Σν δήηεκα παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ. Διπίδσ πσο
ε έξεπλα πνπ έρσ ήδε μεθηλήζεη λα απνδψζεη θαξπνχο θαη ζην πξνζερέο κέιινλ λα κνπ
επηηξέςεη λα δψζσ απάληεζε θαη ζ’ απηφ ην δήηεκα, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ εηθφλα
ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
κεζνπνιέκνπ.
34

Βι. ην ηειεγξάθεκα ζηελ ππνζεκείσζε 32. Χζηφζν, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αλ ην πνζφ
απηφ απνηεινχζε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηεο κεηαθνξάο ησλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ. ην Α.Τ.Δ. ππάξρεη έλα
αηαμηλφκεην έγγξαθν ηεο αλψηαηεο επηηξνπήο ηνπ ΤΠΔΞ επί ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπλζεθψλ, ζην νπνίν
ππάξρεη αλαθνξά γξακκέλε ζηα γαιιηθά γηα ηελ θαη’ άηνκν επηβάξπλζε ηεο κεηαθνξάο, ζηελ νπνία
ζεκεηψλεηαη: «Σηκή εηζηηεξίνπ γηα άηνκα άλσ ησλ 12 εηώλ: 2/3 ηηαιηθήο ιίξαο, από 5 έσο 12 εηώλ 10 ζειίληα,
κέρξη 5 εηώλ δσξεάλ, Θεζζαινλίθε-Βαηνύκ» (θάθ. 14, ππνθάθ. 8/1926). Γπζηπρψο, νη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ καο επηηξέπνπλ λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
35
Sir J. H. Simpson, The Refugee Problem: Report of a Survey, London-New York-Toronto 1939, ζ. 43.
36
Sir J. H. Simpson, The Refugee Problem, ζ. 33.
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ΠΗΝΑΚΑ 1
Ο αξηζκφο ησλ Αξκελίσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή
ησλ εηψλ 1881/82-189337
Γεληθέο
Δηνηθήζεηο
Υπνδηνηθήζεηο
Άλδξεο Γπλαίθεο Σύλνιν
Δηνηθήζεηο
Αδξηαλνχπνιε Αδξηαλνχπνιε Αιεμαλδξνχπνιε
25438
33
287
(Edirne)
(Edirne)
(Dedeağaç)
Κνκνηελή
Κνκνηελή θαη
147
175
322
(Gümülcine)
Ξάλζε
(Gümülcine &
İskeçe)
Θεζζαινλίθε
Θεζζαινλίθε
Θεζζαινλίθε
88
61
157
(Selanik)
(Selanik)
(Selanik)
έξξεο
έξξεο
5
5
(Serez)
(Serez)
Γξάκα
Γξάκα
4
4
(Drama)
(Drama)
Καβάια
25
10
35
(Kavala)
Μνλαζηήξη
έξβηα
Κνδάλε
2
3
(Manastir)
(Serfice)
(Kozana)
Διαζζφλα
1
(Alasonya)
813
ΠΗΝΑΚΑ 2
Ο αξηζκφο ησλ Αξκελίσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή
ησλ εηψλ 1906-190739
Γεληθέο
Δηνηθήζεηο
Υπνδηνηθήζεηο
Άλδξεο Γπλαίθεο Σύλνιν
Δηνηθήζεηο
Αδξηαλνχπνιε Αδξηαλνχπνιε
Αιεμαλδξνχπνιε
215
241
456
(Edirne)
(Edirne)
(Dedeağaç)
Κνκνηελή
Κνκνηελή θαη
262
231
493
(Gümülcine)
Ξάλζε
(Gümülcine &
İskeçe)
Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθε
Θεζζαινλίθε
269 +
155 +
474
(Selanik)
(Selanik)
(Selanik)
2640
2441
37

K. H. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914. Demographic and Social Characteristics, MadisonLondon 1985, ζ. 124, 134-136, 144.
38
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δπζαλαινγία κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ δηέκελαλ
ζηε ζεκεξηλή Αιεμαλδξνχπνιε, ε νπνία ηφηε νλνκαδφηαλ Dedeağaç. Πξνθαλψο, ε δηαθνξά απηή εμεγείηαη
απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πφιε Αξκελίσλ απαζρνινχκελσλ ζηα έξγα ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο
γξακκήο Θεζζαινλίθεο-Κσλζηαληηλνχπνιεο (βι. Η. Κ. Υαζηψηεο, Οη Αξκέληνη ηεο Διιάδαο, ζ. 86).
39
K. H. Karpat, Ottoman Population, ζ. 166.
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Γεληθέο
Δηνηθήζεηο

Μνλαζηήξη
(Manastir)

Δηνηθήζεηο

Υπνδηνηθήζεηο

Άλδξεο Γπλαίθεο

Σύλνιν

έξξεο
(Serez)
Γξάκα
(Drama)
έξβηα
(Serfice)

έξξεο
(Serez)
Γξάκα
(Drama)
έξβηα
(Serfice)

22 +
842
132

9

39

50

182

2

-

1644

ΠΗΝΑΚΑ 3
Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο ησλ δηακεξηζκάησλ κε βάζε ην ζξήζθεπκα ην 1928 43
Δηακεξίζκαηα
Οξζόδνμνη Αξκέληνη
ηεξεά Διιάδα θαη Δύβνηα
12.880
Θεζζαιία
652
Ηόληνη Νήζνη
256
Κπθιάδεο Νήζνη
323
Πεινπόλλεζνο
1.287
Μαθεδνλία
10.743
Ήπεηξνο
53
Νήζνη Αηγαίνπ
949
Κξήηε
796
Γπηηθή Θξάθε
3.099
χλνιν Διιάδαο
31.038
ΠΗΝΑΚΑ 4
Αξηζκφο Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πνπ αλαρψξεζαλ αηκνπιντθψο απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηηο
23/11/1924 κε πξννξηζκφ ηελ Αξκελία44
Τόπνο πξνέιεπζεο
Αξηζκόο νηθνγελεηώλ
Αξηζκόο αηόκωλ
Ξάλζε
5
20
Γξάκα
16
75
Καβάια
7
30
Θεζζαινλίθε
88
366
χλνιν
116
491

40

Πξφθεηηαη γηα Αξκελίνπο θαζνιηθνχο.
Σν ίδην.
42
Σν ίδην.
43
Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδνο ηεο
15-16 Μαΐνπ 1928, η. ΗV: Σόπνο γελλήζεσο-Θξεζθεία θαη γιώζζα-Τπεθνόηεηα, Αζήλα 1935, ζ. θζη΄ θαη θε΄.
44
Πίλαθαο ζπλεκκέλνο ζην έγγξαθν κε αξηζκφ πξση. D.94/ 3-12-1924, ην νπνίν εζηάιε απφ ην Γξαθείν
Θεζζαινλίθεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Π. Αξγπξφπνπιν
(Α.Τ.Δ. θάθ. Α/4/ΗΗ1 KE FE 1925).
41
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ΠΗΝΑΚΑ 5
Αξηζκφο Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πνπ αλαρψξεζαλ αηκνπιντθψο απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηηο
14/12/1924 κε πξννξηζκφ ηελ Αξκελία45
Τόπνο πξνέιεπζεο
Αξηζκόο νηθνγελεηώλ
Αξηζκόο αηόκωλ
Καβάια
15
77
Αιεμαλδξνχπνιε
6
15
Κνκνηελή
6
27
Γξάκα
21
117
Ξάλζε
13
45
Θεζζαινλίθε
62
197
Αξκέληνη πνπ δελ είραλ
5
22
αλαρσξήζεη κε ηελ πξψηε
απνζηνιή
χλνιν
128
500
ΠΗΝΑΚΑ 6α
Καηάινγνο ησλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα απφ ηελ 1 ε
επηεκβξίνπ 1924 σο ηελ 24ε Ννεκβξίνπ 1925 46
Πξννξηζκόο
1924
Ννεκ Δεθ 1925 Φεβ Μαξ Απξ Μάηνο
Σεπ/Οθη
Ιαλ
Γαιιία
173
151
37
91
500
529
266
164
Τπφινηπε
23
6
9
8
11
6
40
47
Δπξψπε
Μέζε
7
4
45
37
21
38
17
Αλαηνιή
Βφξεηα/Κεληξηθή 8
3
25
24
12
Ακεξηθή
Νφηηα Ακεξηθή
13
69
11
13
2
3
11
Βφξεηα Αθξηθή
13
1
4
18
10
26
24
νβηεηηθή
535
525 8
1
Αξκελία
Ρσζία
χλνιν
209
781
576 167
582
593
405
276

45

Πίλαθαο ζπλεκκέλνο ζην ηειεγξάθεκα κε αξηζκφ 23259 θαη εκεξνκελία 17/12/1924 απφ ην Γξαθείν
Θεζζαινλίθεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο πξνο ην ΤΠΔΞ.
46
Αηαμηλφκεην έγγξαθν πνπ επηζεκάλακε ζην Α.Τ.Δ. θάθ. 14 ππνθάθ. 3/1926.
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ΠΗΝΑΚΑ 6β
Καηάινγνο ησλ Αξκελίσλ πξνζθχγσλ πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα απφ ηελ 1ε
επηεκβξίνπ 1924 σο ηελ 24ε Ννεκβξίνπ 1925
Πξννξηζκόο
Ινπλ
Ινπι
Απγ
Σεπ
Οθη
Ννεκ
Σύλνιν
Γαιιία
178
168
141
175
73
78
2.724
Τπφινηπε
22
14
19
25
19
23
272
Δπξψπε
Μέζε
12
6
19
17
33
20
276
Αλαηνιή
Βφξεηα/Κεληξηθή
8
16
5
4
11
9
125
Ακεξηθή
Νφηηα Ακεξηθή
2
145
13
11
7
15
315
Βφξεηα Αθξηθή
24
19
8
5
13
12
177
νβηεηηθή Αξκελία 3.019* 4.088
Ρσζία
4
1
5
χλνιν
246
372
206
237
156
3.176
7.982
*Δπαλαπαηξηζζέληεο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Δηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ 4.963
ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο ζνβηεηηθήο θπβέξλεζεο
ΚηΔ
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Athanasios E. Armenakis – Konstantinos K. Hatzopoulos
The Movement of Armenians from Greece to the Soviet Armenia
in 1924 and 1925
Summary

Although the presence of Armenians in Greece is attested from the early Ottoman
period, organized Armenian communities were found only in the early 19th century and
in Greece before 1922 there were no more than 2,000.
During and particularly after the Asia Minor Catastrophe, many Armenian refugees,
along with hundreds of thousands of Greek refugees, fled to Greece. The number of
Armenians of both refugee and indigenous status, an amount hitherto uninvestigated, is
now estimated at between 45,000 and 50,000. The Greek state faced many problems in its
attempts to settle both Greek and foreign refugees and so set a target involving a gradual
transfer of Armenian refugees from Greece to other countries, mainly Soviet Armenia.
The first transfer to Soviet Armenia of refugees, which was arranged in two groups, was
organized by the Greek Government in cooperation with the League of Nations. In 1924,
the League committed itself to assist in the immediate removal of 10,000 Armenian
refugees from Greek territory. A total of 1054 persons were transferred, all of them from
northern Greece. The first group, consisting of 521 persons, left Greece on November 23,
1924 and the second, consisting of 533 individuals, on December 14, 1924. The
mustering point and departure point for both missions was the port of Thessaloniki and
the destination was Batumi.
The second transfer of Armenian refugees to the USSR took place in 1925, this time
involving an exchange with soviet citizens of Greek origin. On October 8, 1925 the two
sides agreed to exchange 3,000 Armenian refugees with an equal number of Greeks
established in the area of Sukumi. On October 31, the steamer requisitioned for the task
left the Piraeus and arrived at Thessaloniki, where 600 refugees from the area of
Thessaloniki boarded, as did 600 others from the area of Drama. Thence the ship
travelled to Kavala and then to Alexandroupolis. At the same time, on October 30 1925,
an Italian steamer travelling from the Piraeus arrived at Batumi with 700 Armenian
refugees. Although the exact numbers of Armenians who boarded the steamer at the
Piraeus, at Kavala and at Alexandroupolis are not known, the evidence indicates that a
total of 3,019 Armenian refugees left Greece in October 1925.
Thus Soviet Armenia was the destination chosen for the 4,088 Armenian refugees
who left Greece between 1924 and 1925. However, the sources indicate that there were
other transfers of Armenian refugees to their homeland during the interwar period.
Armenian refugees were sent to the USSR in the late 1920s and early 1930s and it is very
possible that the transfers of 1930-1932 in particular occurred as part of the exchange of
populations with Greece.

Αθανάζιος Αθαναζιάδης
Η έννοια ηοσ Bošnjaštvo ζηη διαμόρθωζη ηης εθνικής ζσνείδηζης
ηων μοσζοσλμάνων ηης Βοζνίας

Οη εκθύιηεο ζπξξάμεηο πνπ μέζπαζαλ ζηα Βαιθάληα ζηηο αξρέο ηνπ 1990, κε ηα
πνηθίια αίηηά ηνπο, αλέδεημαλ ην θαηλόκελν ηνπ εζληθηζκνύ ζηηο εκπόιεκεο
εζλνζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο. Παξάιιεια όκσο, πξντόληνο
ηνπ ρξόλνπ, αλαδείρζεθε θαη κία άιιε πηπρή, ελ πνιινίο άγλσζηε ζην ειιεληθό θνηλό: ε
αλαβίσζε ηνπ Ηζιάκ, αξρηθά ζηα όξηα ηεο λεόηεπθηεο «Οκνζπνλδίαο ηεο ΒνζλίαοΔξδεγνβίλεο θαη Κξναηίαο» θαη, αξγόηεξα, ε επέθηαζή ηνπ ζηηο λνηηόηεξεο επαξρίεο ηεο
πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο.
Οη απόςεηο γηα ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ απηό ζρεκαηίδεηαη ή
κεηαζρεκαηίδεηαη ζηηο θνηλσλίεο σο παξάγσγν ή ζπλζεηηθό θαηλόκελό ηνπο,
παξνπζηάδνπλ κία εληππσζηαθή πνηθηιία1. Σν έζλνο θαηαζθεπάδεηαη από ηηο ζπληζηώζεο
ηνπ; Δίλαη ν θηλεηήξηνο κνριόο ηνπ εζληθηζκνύ, είλαη δειαδή έλα εζληθό θίλεκα 2; Ή
κήπσο νη πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ίδηεο πνιηηηζκηθέο αμίεο, ζην ίδην αμηαθό
ζύζηεκα, ζεσξνύλ απηόρξεκα όηη αλήθνπλ ζπλεηδεηά ζην ίδην έζλνο όπσο δηαηείλεηαη ν
Ernest Gellner;3
Δίλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθά ζύλζεην, λα δηεξεπλεζεί ην ιεγόκελν «Δζλνινγηθό
Γηνπγθνζιαβηθό Εήηεκα-Jugoslovensko Nacionalno Pitanje», κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί
ν πξνβιεκαηηζκόο καο, γηα πνιινύο ιόγνπο. Όρη κόλν επεηδή είλαη πνιπδηάζηαην αιιά
1

Γηα ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο όπσο θαη ηηο παξάγσγεο ζεκαζίεο ηνπ βι. εηπκνινγηθά ην έξγν ηνπ Γ.
Μπακπηληώηε, Λεμηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, Αζήλα 20022, ζ. 553 όπνπ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά:
«Έζλνο: ην ζύλνιν αλζξώπσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί θαη από ηνπο ίδηνπο θαη από ηνπο άιινπο σο
νκνηνγελέο ζύλνιν, θαζώο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε δεζκνύο θνηλήο θαηαγσγήο θαη ηζηνξηθό παξειζόλ,
θνηλά ζηνηρεία πνιηηηζκνύ, θνηλά ηδαληθά θαη πνιιέο θνξέο θνηλή γιώζζα θαη ζξεζθεία, ελώ παξάιιεια
έρνπλ ζπλείδεζε ηεο δηαθνξάο ηνπο από ηα άιια αλάινγα ζύλνια αλζξώπσλ». Δπίζεο πξβι. A. Smith,
Δζληθή ηαπηόηεηα, κηθξ. Δ. Ρέππα, Αζήλα 2000, ζ. 69· πξβι. St. Grosby, Nationalism: A very Short
Introduction, Oxford 2005, ζ. 8 θ.εμ.
2
Βι. Μ. Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the
Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations, κηθξ. B. Fowkes, New
York 19852. Πξόθεηηαη γηα κία ιακπξή κειέηε πνπ αθνξά ηε ζύλζεζε ηνπ εζλνγελεηηθνύ θαηλνκέλνπ, ην
νπνίν άιισζηε αλαιύεη δηεμνδηθά, βαζηδόκελνο ζε κηθξέο νκάδεο-έζλε θπξίσο ησλ πξώελ Αλαηνιηθώλ
ρσξώλ ηεο Δπξώπεο. Οη ζύγρξνλεο απηέο εζλνγελέζεηο απνηεινύλ εληειώο λέα απνθπήκαηα ησλ
θνηλσληθώλ δπκώζεσλ θαη δελ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απνθιεηζηηθά θαη απηαπόδεηθηα από ηελ αξρηθή
ηνπο εζλνινγηθή θνηηίδα.
3
E. Gellner, Έζλε θαη εζληθηζκόο, κηθξ. Γ. Λαθαδάλε, Αζήλα 1992, ζ. 23. Πξβι. κηα ελδειερή ζεώξεζε
ησλ ζεσξηώλ ηνπ εζληθηζκνύ ζην έξγν ηνπ Umut Ӧzkirimli, Θεσξίεο ηνπ εζληθηζκνύ. Μηα θξηηηθή
πξνζέγγηζε, επηκ. Α. Ζξαθιείδεο, κηθξ. Ηνπιία Πεληάδνπ, Αζήλα 2013. Γηα ηηο βαιθαληθέο
«αλακνριεύζεηο» ηεο έλλνηαο, ηδηαίηεξα δε γηα ην Κξναηηθό έζλνο βι. ηε κνλνγξαθία ηνπ P. Korunić,
Rasprava o izgradnji moderne Hrvatske nacije. Nacija i nacionalni identitet [Σπδήηεζε γύξσ από ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ζύγρξνλνπ Κξναηηθνύ έζλνπο. Έζλνο θαη εζληθή ηαπηόηεηα], Slavonski Brod 2006, ζ. 59-76.
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θπξίσο επεηδή έρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο θνηλήο παξαδνρήο ησλ αζηάζκεησλ
ζπληζησζώλ δπλάκεσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ: εζληθώλ, πνιηηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ,
θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ελ γέλεη ηζηνξηθώλ παξακέηξσλ4.
Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 (ύληαγκα ηνπ 1963), εκθαλέζηεξα όκσο από
ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ζηελ εληαία Γηνπγθνζιαβία παξνπζηάδεηαη ζεζκηθά σο
εζληθνπνιηηηθή ηδενινγία κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ην ιεγόκελν «Bošnjaštvo
[Μπνζληάζηβν]»5. Σν Bošnjaštvo πξνβιήζεθε σο ην θπξίαξρν ηδενιόγεκα ηεο
λενπαγνύο ζξεζθεπηηθν-πνιηηηθήο ζπληζηώζαο ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, κηαο εθ ησλ έμη
νκόζπνλδσλ εζληθώλ ςεθίδσλ πνπ απνηεινύζαλ ηε πλνκνζπνλδηαθή Γηνπγθνζιαβία.
Ωο πνιπζήκαληε έλλνηα, δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξηθόηεηα θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζέζε
πσο, ζηελ αξραία ρώξα ησλ Βνζλίσλ θαη Δξδεγνβίλησλ, θαη’ εμαθνινύζεζε, δηαβηεί ν
απηόρζσλ απηόο ιαόο κε κηα αδηάθνπε εζληθή, πνιηηηζηηθή, ςπρηθή θαη θξαηηθή
ζπλείδεζε, από ηελ πξώηκε κεζαησληθή επνρή κέρξη ζήκεξα 6. Οη απαξρέο ηνπ δε
αλάγνληαη ζην πεξίθεκν βαζίιεην ηεο κεζαησληθήο Βνζλίαο ηνπ κπάλνπ Tvrtko (13531391) θαη θηάλνπλ κέρξη ηηο κέξεο καο. Παξνπζηάδεηαη κε δύν κνξθέο θαηά ηνλ
αλαηνιηζηή θαζεγεηή Darko Tanasković: από ηε κηα πιεπξά εκθαλίδεηαη o ιεγόκελνο
4

Iv. Banac, The National Question in Yugoslavija: Origins, History, Politics, New York, 1984· επίζεο
πξβι. Α. Αζαλαζηάδεο Ο εκθύιηνο πόιεκνο ζηε Γηνπγθνζιαβία (1990-1995). Πηπρέο ηεο ηζηνξηθήο θαη
ζξεζθεπηηθήο ηνπ δηάζηαζεο, Θεζζαινλίθε 2008, όπνπ θαη εθηελήο αλαθνξά ησλ ηζηνξηθώλ εζλνηηθώλ
αληηπαξαζέζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκπόιεκε θξίζε ηνπ 1990. Χαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο
ξεπζηόηεηαο αιιά θαη πνιπζπιιεθηηθόηεηαο ηεο κνπζνπικαληθήο βνζληαθήο ηαπηόηεηαο, παξαζέηεη ε
Ννξβεγίδα αλζξσπνιόγνο Tone Bringa, Being Muslim the Bosnian Way. Identity and Community in a
Central Bosnian Village, Princeton 1995, ζ. 231.
5
ηε λενειιεληθή κεηαθξάδνπκε ηνλ όξν σο «εζληθν-ζξεζθεπηηθή ηαπηόηεηα» ή
«βνζληνκνπζνπικαληθή εζληθή ηαπηόηεηα» ή «πνιηηηζηηθόο πξνζδηνξηζκόο ελόο έζλνπο». Eίλαη ζπλώλπκν
ηνπ «Srpstvo-εξβηζκόο» θαη «Hrvatstvo-Κξναηηζκόο». Θα αληηζηνηρνύζε σο έλα βαζκό κε ην ειιεληθό
«ξσκηνζύλε». Ηδενινγηθή ζπλάθεηα απνηειεί θαη ην «Makedonstvo-Μαθεδνληζκόο» κε πεξηερόκελν
ζιαβνγελέο. πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη ην Bošnjaštvo (Βνζληαζκόο) εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ
εζλνηηθνύ ζηνηρείνπ ζηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ηζιακνθεληξηθή δηάζηαζε.
6
Πεξηγξάθνπκε ην λόεκά ηνπ σο πνιπζήκαλην δηόηη ππάξρεη ην «Βošnjaštvo» κε ηελ έλλνηα ηνπ
εζλνινγηθνύ πξνζδηνξηζκνύ, ππάξρεη όκσο θαη ην «bosnjastvo» κε ηελ έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνύ
πξνζδηνξηζκνύ. Σν δεύηεξν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο από ηε βνζληνκνπζνπικαληθή πιεπξά. Βι. ην άξζξν
ηνπ S. Tokić, Spriječiti pokušaje sukobljavanja bošnjaštva i bosanstva [Απόπεηξεο εκπνδίσλ ζηελ
αληηπαξάζεζε ηνπ Bošnjaštvo θαη ηνπ bosnjastvo], ζην www.popis2013.net· επίζεο πξβι. S. Balić,
«Bosnjastvo se usijeca u svijest ljudi [Ο Βνζληαζκόο ελζσκαηώλεηαη ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξώπσλ]»,
(ζπλέληεπμε), Most, αξ. 120-121, Mostar 1999. Γηα ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ηνπ «Βošnjaštvo» βι.
επίζεο D. Tanasković, «Protivrečnosti Neobošnjaštva [Αληηθάζεηο ηνπ Νενβνζληαζκνύ]», Islam i mi,
Beograd 2000, ζ. 170· επίζεο πξβι. A. Popović, Posrednici i metafore. Jugoslovenski muslimani (19451989) [Δλδηάκεζνη θαη κεηαβάζεηο. Οη κνπζνπικάλνη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1945-1989)], Beograd 1990, ζ.
33-36. Γηα κηα δηακεηξηθά αληίζεηε αλάγλσζε ηεο θαηαγσγήο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο βι. M.
Handžijahić, Porijeklo Bosanskih Muslimana [Η θαηαγσγή ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο], Sarajevo
1990, ζπνξάδελ· επίζεο Μ. Hadžić, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo Bosansko-Hercegovačkih
Muslimana [Ο εμηζιακηζκόο ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο θαη ε θαηαγσγή ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο ΒνζλίαοΔξδεγνβίλεο], Sarajevo 1940. Θα ζπκπιεξώλακε πσο ε έλλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Bošnjaštvo
εκπινπηίζζεθε θαη εμειίρζεθε θαη σο έλαο επξύηεξνο κεραληζκόο ππεξάζπηζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο,
γεσγξαθηθήο θαη ηζηνξηθήο παξνπζίαο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηαο ηεο Βνζλίαο.

Η έννοια του Bošnjaštvo

«Γεληθόο Βνζληαζκόο [Integralno Bošnjaštvo]» θαη από ηελ άιιε ν «Μνπζνπικαληθόο
Βνζληαζκόο [Muslimansko Bošnjaštvo]»7. ηελ πξώηε πεξίπησζε αλήθνπλ όινη νη
θάηνηθνη ηεο Βνζλίαο πνπ νκηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα, αλεμάξηεηα από ηε ζξεζθεπηηθή
ηνπο πεπνίζεζε, επνκέλσο θαη κε κνπζνπικάλνη θάηνηθνη πνπ αηζζάλνληαη σζηόζν
Βόζληνη8. ηε δεύηεξε θαηεγνξία όκσο, ε νπνία θαη πξννδεπηηθά επηθξάηεζε, αλήθνπλ
κόλνλ νη κνπζνπικάλνη ηεο Βνζλίαο νη νπνίνη κάιηζηα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιεγόκελε
«βνζληαθή γιώζζα» (!)9.
Γηαζπλδέεηαη ζζελαξά ε έλλνηα ηεο εζληθήο ηδενιεςίαο ηνπ «Βνζληαζκνύ» κε απηήλ
ηνπ ζξεζθεπηηθνύ όξνπ «musliman-κνπζνπικάλνο» αιιά θαη ηεο κεηεμέιημήο ηνπ ζε
«Bošnjak-Βνζληνκνπζνπικάλνο». H δηαζύλδεζε απηή, κε ηελ ηδενινγηθή επεμεξγαζία
πνπ αθνινύζεζε, πξνζιήθζεθε πξσηίζησο από ηε ζξεζθεπηηθή εγεζία ηεο Ηζιακηθήο
Κνηλόηεηαο ηεο Βνζλίαο (Αλώηαην Θξεζθεπηηθό Όξγαλν ησλ κνπζνπικάλσλ) θαη ελ
ζπλερεία κεηαιακπαδεύηεθε ζηελ θνηλσλία10. Σν ζύλζεκα «Bošnjaštvo nam je vjerska
obaveza [Ο Βνζληαζκόο είλαη ε ζξεζθεπηηθή καο ππνρξέσζε]»11 ηνπ hfz. Abdurahman
7

Βι. D. Tanasković, «Poliltički preporod Bošnjaštva [Ζ πνιηηηθή αλαγέλλεζε ηνπ Βνζληαζκνύ]», Islam
i mi, Beograd 2000, ζ. 149 θαη ηνπ ηδίνπ Protivrečnosti Neobošnjaštva, ζ. 175-176. Γηα ηνλ ελδηαθεξόκελν
αλαγλώζηε ζεκαληηθά εζλνινγηθά ζηνηρεία γηα ηνπο πιεζπζκνύο πνπ ζπλέζεηαλ ηελ ηαπηόηεηα ηεο
Βνζλίαο, ζε κηα πεξίνδν θξίζηκε, θαηά ηνλ 19ν αη. βι. ηε ιακπξή εξγαζία ηνπ αθαδεκατθνύ M. Ekmečić,
Ustanak u Bosni 1875-1878 [Η επαλάζηαζε ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 1875-1978], Sarajevo 1960, ζ. 3276.
8
Κύξηνο εθπξόζσπνο απηήο ηεο ηάζεο είλαη ν θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Φξαγθθνύξηεο, Smail
Balić, o νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη ζηνπο Bošnjaci όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Βνζλίαο αλεμαξηήηνπ πίζηεο
θαη εζλόηεηαο. Σν παλόξακα ησλ απόςεσλ ηνπ θαζεγεηή θξίλνπκε όηη αληηπξνζσπεύεηαη ζην ζύγγξακκά
ηνπ: Sm. Balić, Bosna u egzilu 1945-1992 [Η Βνζλία ζηελ εμνξία], Članci, rasprave, razgovori, Sarajevo
1996. Δληνύηνηο, ε ζέζε απηή ηνπ θαζεγεηή έξρεηαη αληηκέησπε κε έλα πξαθηηθό πξόβιεκα: ηελ άξλεζε
ελόο κεγάινπ κέξνπο ησλ έξβσλ θαη ησλ Κξναηώλ λα εληαρζνύλ ζηε ζεσξία ησλ Bošnjaci. Ο
ηζιακνιόγνο Alexander Popović δηαθξίλεη ηνπο Βόζληνπο κνπζνπικάλνπο ζε δύν θαηεγνξίεο: α)
κνπζνπικάλνπο, κνπζνπικαληθήο εζληθόηεηαο θαη κνπζνπικάλνπο, ζεξβηθήο εζληθόηεηαο θαη β) ηνπο
κνπζνπικάλνπο θξναηηθήο εζληθόηεηαο. Αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο δηαθξίλεη θαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο
«Μαθεδνλίαο», ηνπ Κνζζόβνπ θ.η.ι. Βι. A. Popović, Jugoslovenski muslimani, [Οη κνπζνπικάλνη ηεο
Γηνπγθνζιαβίαο], Beograd 1990, ζ. 25.
9
Ζ έλλνηα σζηόζν ζπκπεξηέιαβε θαη κνπζνπικαληθνύο πιεζπζκνύο ηνπ Κνζζόβνπ, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ
θαη ηεο Π.Γ.Γ.Μ. Ωο θύξηνο εθθξαζηήο απηήο ηεο ηάζεο εκθαλίδεηαη ν κνπζνπικάλνο αθαδεκατθόο θαη
πνιηηηθόο Muhamed Filipović. Σελ επηβεβαίσζε ηεο εζλνηηθήο απηήο έθθαλζεο δηαηππώλεη θαη ν Antony
Smith όηαλ αλαθέξεηαη ζηνπο «Δζλνηηθνύο εζληθηζκνύο». Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «πξηλ ηελ
αλεμαξηεηνπνίεζε ηα θηλήκαηα [...] επηδηώθνπλ λα απνζρηζηνύλ από κηα επξύηεξε πνιηηεηαθή κνλάδα θαη
ζηε ζέζε ηεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν, εζλνηηθό έζλνο κε πνιηηεηαθή ππόζηαζε […]», A. Smith, Δζληθή
ηαπηόηεηα, ζ.123-124· επίζεο D. Tanasković, Politički preporod Bošnjaštva, ζ. 111-116. Ωο πξνο ην αλ ε
γιώζζα ηελ νπνία νκηινύλ νη Bόζληνη ζήκεξα είλαη βνζληαθή θαη όρη ε ιεγόκελε ζεξβνθξναηηθή, κε
θάπνηεο ηδησκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, δηαηεξνύκε ηηο επηθπιάμεηο καο, βαζηζκέλεο ζε επηζηεκνληθέο
κειέηεο αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία θαη ζπλαλαζηξνθή κε Βνζληνκνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο.
10
Dž. Sarač-Rujanac, Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. Godine [Η
ζρέζε αλάκεζα ζην ζξεζθεπηηθό θαη εζληθό ζηνηρείν ζηελ εζληθή ηαπηόηεηα ησλ Bošnjaci από ην 1980 έσο ην
1990], Sarajevo 2012, ζ. 182-183 θαη 217 θ.εμ.
11
Ab. Kujević, «Bošnjaštvo nam je vjerska obaveza [Σν Bošnjaštvo είλαη ε ηεξή καο ππνρξέσζε]» ζην
www.youtube.com/watch?v=TpDgECiGnUA. επίζεο πξβι. ηνπ ηδίνπ, «hutba (νδεγία)-Bošnjaštvo je
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Kujević είλαη έλα κόλν από ηα πνιιά παξόκνηα ζπλζήκαηα πνπ απερνύλ ηελ επηξξνή ηνπ
όξνπ ζηνπο πηζηνύο ηεο Βνζλίαο. Σα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην Βνζληαζκό
(ηζηνξηθόηεηα, θξαηηζκόο, πνιηηηζηηθή ηδηαηηεξόηεηα, ζξεζθεπηηθόηεηα, γιώζζα),
πξνβιήζεθαλ κε ηε ζεηξά ηνπο αληίζηνηρα. ηε ζπλαληίιεςε απηή θηλείηαη θαη ν Adnan
Jahić o νπνίνο πξνζδίδεη ζην εζλνηηθό απηό πεξηερόκελν βαζύ ζξεζθεπηηθό ρξώκα όηαλ
ζεσξεί ηελ πηνζέηεζή ηνπ σο επηζηξνθή ζηνλ «νίθν ηνπ ζενύ [dar-al-islam]»12. Ζ
ζεώξεζε απηή μεπεξλά ηα όξηα ηεο εζηθήο παξόηξπλζεο θαη δηδαζθαιίαο, θαζώο
παξσζεί ηνλ πηζηό ζηε κάρε θαη ηνπ πξνζδίδεη ραξαθηήξα ηεξνπξαμίαο δειαδή
«ηδηράλη». Δμ απηνύ, έρεη ζηελ θνηλή γλώκε ησλ Βνζληνκνπζνπικάλσλ παγησζεί ην
ζηεξεόηππν ηεο θξάζεο, ζηελ ηνπξθηθή κάιηζηα: «Din ve millet bir dir-vera i narod su
svejedno-[πίζηε θαη έζλνο είλαη έλα]»13. Ζ παξαπάλσ ηάζε κεηεμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε
έλα ηδηόηππν «βνζληαθό Ηζιάκ [bošnjački islam]» ζηα όξηα ηνπ «δεκνθξαηηθνύ Ηζιάκ
[demokratski islam]», κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηδηώκαηα14. Έηζη, ζηνπο
θεξπθηηθνύο ιόγνπο ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ηεξαηείνπ εθδειώλεηαη έλα ζρήκα πνπ ζπλδπάδεη
ηε ζιαβηθή θαηαγσγή15, ηε βνγνκηιηθήο πξνέιεπζεο ζξεζθεπηηθόηεηα θαη ην παγθόζκην
ηζιακηθό πλεύκα (θνξαληθό πλεύκα), πνπ «ελζαξθώλνληαη» ζηε βαζηά ξηδσκέλε ζηα
βνζληαθά ηδεώδε βνζληαθή ςπρή. Ζ εηθόλα ηνπ ζξεζθεπηηθνύ Ηζιάκ «θαζαγηάδεη» ηελ
εζληθή θαηαγσγή, ηελ απαιιάζζεη από αλεπηζύκεηα ζηνηρεία θαη, ελ ηέιεη, ηεο απνδίδεη
ην πεξηερόκελν ηεο ηαπηόηεηαο. Σν «θαζαγηαζκέλν» απηό βνζληαθό Ηζιάκ πξνβάιιεη
ζπρλά σο ην πξόηππν ηνπ Ηζιάκ ζηελ Δπξώπε16. Δπηδηώθνπλ δειαδή νη
βνζληνκνπζνπικάλνη ηζηνξηθνί λα παξνπζηάζνπλ ην εζλνπνιηηηθό απηό κνληέιν σο ην
ιίθλν ηνπ Ηζιάκ ζηελ θαξδηά ηεο Δπξώπεο.
Χαξαθηεξηζηηθή απνηύπσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ εζληθνύ απηνύ όξνπ
«κνπζνπικάλνο» θαηαγξάθεηαη ζηηο πιεζπζκηαθέο απνγξαθέο ησλ πεξηνρώλ απηώλ από
ηελ αλαθήξπμε ηεο Β΄ Γηνπγθνζιαβίαο (1945) θαη εθεμήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ
πξώηε κεηαπνιεκηθή απνγξαθή ηνπ 1948 ν πιεζπζκόο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηαο
sinonim
islama
[Σν
Bošnjaštvo
είλαη
ζπλώλπκν
ηνπ
Ηζιάκ]»
ζην
http://www.youtube.com/watch?v=yKAn4OM1TkQ
12
Πξβι. ηα ζρόιηα ηνπ X. Bougarel, «Bosnian Islam as “European Islam”», Islam in Europe (Diversity,
Identity and Influence), επηκ. Aziz Al-Azmeh/Central European University, Budapest – E. Fokas/Hellenic
Foundation for European and Foreign Policy, Cambridge 2008, ζ. 121-122. ηε ζθέςε ηνπ Jahić, ην
λνκηθό ζύζηεκα πνπ πξναλαγγέιεηαη νκνηάδεη πεξηζζόηεξν κε έλα εκη-ζενθξαηηθό θαζεζηώο κε επηξξνέο
από ηε Γύζε, πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε σο «Γεκνθξαηία ηνπ Ηζιάκ».
13
ηνπο δηαιόγνπο ησλ ρξεζηώλ ησλ sites πνπ αλαθέξνληαη ζε απηόλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό, ν
αλαγλώζηεο κπνξεί κε επθνιία λα εληνπίζεη παγησκέλεο αιεζνθαλείο ή αιεζηλέο πξαγκαηηθόηεηεο,
δηαηππσκέλεο ζηε βάζε ηδενινγηθώλ αγθπιώζεσλ ή εμαξηήζεσλ.
14
Βι. Ath. Athanasiadis, «Islam as a Way of Defining the National Identity of Bosnian Muslims», Religion
in Eastern Europe, v. XXXIV/5 (November 2014), ζ. 1-12.
15
Ο Muamer ef. Zukorlic δηαηείλεηαη πσο ε θαηαγσγή ησλ Βνζληνκνπζνπικάλσλ δελ είλαη νύηε ηνπξθηθή,
νύηε ζιαβηθή, αιιά ηιιπξηθή. M. ef. Zukorlic, «Odakle poticemo mi Bošnjaci? [Από πνύ θαηαγόκαζηε εκείο
νη Bošnjaci;]» ζην http://www.youtube.com, 13/2/2014.
16
«We are Muslims but we feel we are different Muslims, not like in Turkey and Egypt, for example. We
are European [...]» δήισλε ν Alida Vracić, director of Sarajevo-based think tank Polulari, F. Biedermann
«We have a different», The National, 1/7/2013.
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πνπ εγθαηαβηνύζε ζηε Βνζλία είρε δύν επηινγέο: ή λα εληαρζεί ζηηο γλσζηέο εζληθέο
νκάδεο (έξβσλ θαη Κξναηώλ) ή λα απηνραξαθηεξηζηεί απιώο σο «neopredeljen
[απξνζδηόξηζηνο εζληθά]». Σν 1953 ε αληίζηνηρε ζηαηηζηηθή θάξηα δηαθνξνπνηείηαη θαη
παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηαινγνγξάθεζε κία λέα «εζληθή» θαηεγνξία: νη «neopredeljeni
Jugosloveni [απξνζδηόξηζηνη (εζληθά) Γηνπγθνζιάβνη]». Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηδεαηό
εζλνηηθό πξνζδηνξηζκό πνπ ζπκπεξηειάκβαλε θπξίσο ηνπο κνπζνπικάλνπο -αιιά θαη
άιινπο θαηνίθνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο17. Σν 1961, ζε λεόηεξε απνγξαθή, παξνπζηάδεηαη
γηα πξώηε θνξά εζλνηηθόο πξνζδηνξηζκόο κε ζξεζθεπηηθό πεξηερόκελν, ε ζηαηηζηηθή
θαηεγνξία: «κνπζνπικάλνη σο έζλνο [musliman u etničkom smislu]» (κε κ κηθξό) σο κία
εζληθή θνηλόηεηα όζσλ αζπάδνληαλ ηε κνπζνπικαληθή πίζηε. Μία δεθαεηία αξγόηεξα,
ην 1971, ε εζληθή κεηάιιαμε αλαπξνζαξκόδεηαη, αλαβαζκίδεηαη θαη επηζεκνπνηείηαη ν
επαλαπξνζδηνξηζκόο από ην ραξαθηεξηζκό «κνπζνπικάλνη-muslimani» ζε
«Μνπζνπικάλνη-Muslimani» (κε Μ θεθαιαίν), σο δειαδή έζλνο-ιαόο18. Πνιιέο θνξέο
ζπλαληάηαη ζηε γηνπγθνζιαβηθή βηβιηνγξαθία ν όξνο κνπζνπικάλνο άιινηε κε (Μ)
θεθαιαίν θαη άιινηε κε (κ) κηθξό. Ο ιόγνο είλαη πξνθαλήο. Όηαλ γξάθεηαη κε (Μ)
αλαθέξεηαη ζην Μνπζνπικαληθό ζηνηρείν σο έζλνο, ελώ κε (κ) αλαθέξεηαη ζην
κνπζνπικαληζκό σο ζξεζθεία. Δλώ ζπγρξόλσο ην έζλνο ηαπηίδεηαη κε ηε ζξεζθεία ζηε
Βνζλία, αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Οη ελλνηνινγηθέο απηέο κεηαπηώζεηο ζα εμαξηεζνύλ
από ηελ εμέιημε ηεο πνιηηηθήο πνξείαο ηνπ ζρεηηθνύ εζληθνύ ηνπο αηηήκαηνο ηόζν ζηελ
εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή όζν θαη ζηελ επξύηεξε λνηηνζιαβηθή.
Βέβαηα, ε έλλνηα ηνπ «Βνζληαζκνύ» θαη ηνπ όξνπ «Bνζληνκνπζνπικάλνο-Bošnjak»
δελ έγηλε απνδεθηή από ην ζύλνιν ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο πξώελ
Γηνπγθνζιαβίαο. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ
εγθαηαβηνύλ ζην Μαπξνβνύλην (ζε πνζνζηό 14,6%) νη νπνίνη απνπνηνύληαη ηε δηείζδπζε
ηνπ Βνζληαζκνύ όπσο θαη ηελ θαζνιηθή θαηίζρπζε ηνπ νλόκαηνο Bošnjak θαη
απηνπξνζδηνξίδνληαη σο «Μνπζνπικάλνη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ»19. Ζ έλλνηα ηνπ
17

ηελ απνγξαθή ηνπ 1948 ζην ΒiH αλέξρνληαλ νη αλήθνληεο ζηελ θαηεγνξία απηή ζηνπο 778.403.
ηελ απνγξαθή ηνπ 1953 απμάλνληαη ζε 891.800 θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1961 κεηώλνληαη ζε 842.248
θαηνίθνπο. Θα πξέπεη ζην ζύλνιν απηό λα πξνζηεζνύλ θαη νη 317.125 κνπζνπικάλνη πνπ δελ αλήθαλ ζην
γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Βνζλίαο. M. Imamović, Historija Bošnjaka [Ιζηνξία ησλ Βνζληνκνπζνπικάλσλ],
Novi Pazar 2007, ζ. 563· επίζεο Statistički Godišnjak S.F.R.J. [Δηήζηεο ζηαηηζηηθέο ηεο Σνζηαιηζηηθήο
Σπλνκνζπνλδίαο ησλ Γεκνθξαηηώλ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο], Beograd 1963, ζ. 336 θ.εμ.
18
Πξβι. ηα ζρόιηα ηνπ D. Bataković, Nova Istorija Srpskog Naroda [Νέα Ιζηνξία ηνπ Σεξβηθνύ Έζλνπο],
Beograd 2000, ζ. 366. Οη κνπζνπικάλνη αλαθέξνπλ σο αηηία θαη ην όηη έλα κέξνο κνπζνπικάλσλ ήηαλ
άζενη, ιόγσ ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ θαζεζηώηνο, αθνύ θάπνηνη ήηαλ κέιε ηεο Έλσζεο Κνκκνπληζηώλ
Γηνπγθνζιαβίαο. Γηαθεθξηκέλνη δηαλνεηέο ηεο Βνζλίαο νη νπνίνη αλ θαη κνπζνπικάλνη ζην ζξήζθεπκα
(από εμηζιακηζζέληεο νξζνδόμνπο ή ξσκαηνθαζνιηθνύο πιεζπζκνύο), δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηηο εζληθέο
απηέο απζαηξεζίεο θαη νκνιόγεζαλ δεκόζηα ηελ θξναηηθή ή ζεξβηθή ηνπο θαηαγσγή. Σέηνηνη ήηαλ ν Meša
Selimović, ν Ivo Andrić θ.ά. Πξβι. επίζεο ηελ παξνπζία ηνπ ζεξβηζκνύ ζηελ πνίεζε κνπζνπικάλσλ
πνηεηώλ, J. Bajić, «Srpstvo srpskih pesnika muslimanske vere [Ο ζεξβηζκόο ησλ έξβσλ πνηεηώλ ηεο
κνπζνπικαληθήο πίζηεο]», O srbima muslimanske veroispovest. Referati i Saopštenja, Zbornik radova I,
Beograd 2012, ζ. 125-149.
19
Σν εζλνηηθό απηό αθήγεκα δελ είλαη πξσηόγλσξν. Σν πεξηγξάθεη ν Antony Smith ελαξγώο ζηελ
αλάιπζή ηνπ γηα ηνπο «εδαθηθνύο θαη εζλνηηθνύο εζληθηζκνύο» όηαλ ιέγεη όηη: «κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε
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Βνζληαζκνύ ζεσξείηαη από ηνπο κνπζνπικάλνπο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ σο «λεόθνπνο
εζλνηηθόο πξνζδηνξηζκόο» πνπ επηλνήζεθε από ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Βνζλίαο,
εθθξάδνληαο ηκπεξηαιηζηηθή δηάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα αθνκνηώζνπλ ζηε ζύιιεςε ηνπ
λεντδενινγήκαηνο απηνύ όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά, εζληθά
παξαδνζηαθά, ηζηνξηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εζληθή ηνπο καπξνβνπληώηηθε
ηδηαηηεξόηεηα20. Οη ζπλέπεηεο ηεο επηθύιαμεο απηήο έρνπλ πνιιαπιέο θαη πνιπζήκαληεο
πξνεθηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα, πνπ ζπιινγηθά
βηώλνπλ νη κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί ηνπ Μαπξνβνπλίνπ21.
Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο δηάιπζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απνηέιεζαλ ην νξόζεκν
πνπ κεηεμέιημε δπλακηθά θαη νξηζηηθά ην εζληθό αίηεκα ησλ Βνζληνκνπζνπικάλσλ. Ο
«γηνπγθνζιαβηζκόο», κε ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο Έλσζεο Κνκκνπληζηώλ
Γηνπγθνζιαβίαο22,
δεκηνύξγεζε
θαη
ζσξάθηζε
ηελ
εζληθή
ηδέα
ησλ
Βνζληνκνπζνπικάλσλ θαη ε έμαξζε ησλ εζληθηζκώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηελ
ππνζηαζηνπνίεζε θξαηηθά. Ζ επηηπρία ζπλίζηαην ζηε δηεζλνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο
αθελόο θαη ζηηο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο πνπ εμειίζζνληαλ επλντθά γηα ηε ζύζηαζε ελόο
θξάηνπο πνπ ζα «εμαζθάιηδε ηελ εηξήλε» ζηελ πεξηνρή23. Ζ πξνβνιή ηνπ Βνζληαζκνύ
είρε ηε δηθή ηεο ζπκκεηνρή ζην εγρείξεκα απηό. Δπηπξόζζεηα, ζα αλαθέξακε θαη ηελ
σξίκαλζε ηνπ αηηήκαηνο ζην εζσηεξηθό ηνπ politik biro θαη ζηα όξγαλα ηνπ
Κνπκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Γηνπγθνζιαβίαο όπνπ νη «απνζρηζηηθέο ηάζεηο» θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο κνλνιηζηθήο άζθεζεο εμνπζίαο ηνπ εθδήισλαλ ηηο δηαθαηλόκελεο πνιηηηθέο
εμειίμεηο.
Αλάκεζα ζηνπο θνξείο πνπ εγθνιπώζεθαλ θαη θαιιηέξγεζαλ ηελ ηδέα ηνπ
Βνζληαζκνύ δηαθξίζεθαλ θαη ζεκαίλνληα ζηειέρε ηεο «Ηζιακηθήο Κνηλόηεηαο [Islamska
Zajednica]» (Θξεζθεπηηθή Γηνίθεζε), αιιά θαη ηεο πλεπκαηηθήο ειίη ηεο Βνζλίαο νη
νπνίνη ζπζηξαηεύζεθαλ γύξσ από ηνλ όξν «Bošnjak», σο έλα εζλνπξόβιεην ζύκβνιν,
ζεσξώληαο όηη εμαζθαιίδνπλ έηζη ηε ζπλνρή ηνπ βνζληαθνύ ιανύ, ελλνώληαο ηε ζπλνρή

ηα θηλήκαηα επηδηώθνπλ λα επεθηαζνύλ ώζηε λα πεξηιάβνπλ όζνπο εζλνηηθά “ζπγγελείο” πιεζπζκνύο
βξίζθνληαη εθηόο ησλ παξόλησλ ζπλόξσλ ηνπ “εζλνηηθνύ έζλνπο”[…] πξόθεηηαη γηα ηνπο αιπηξσηηθνύο θαη
πάζεο θύζεσο “παλ-“εζληθηζκνύο» A. Smith, Δζληθή ηαπηόηεηα, ζ. 124.
20
Av. Kurpejović, «Muslimani Crne Gore do bošnjačke asimilacije [Οη κνπζνπικάλνη ηνπ
Μαπξνβνπλίνπ έσο ηελ επνρή ηεο αθνκνίσζεο ηνπ Βνζληαζκνύ]», OSVIT glas Muslimana Crne Gore,
αξ. 5 (2013), ζ. 14-18.
21
B. Dimitrovova, «Bosniak or Muslim? Dilemma of one Nation with two Names», Southeast European
Poliltics, ηεύρνο 2 (2001), ζ. 94-108.
22
I. Lučić, «Stavovi Centralnog Komiteta Saveza Komunista Jugoslavije o nacionalnom identitetu
Bosanskih Muslimana/Bošnjaka [Οη ζέζεηο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Έλσζεο Κνκκνπληζηώλ
Γηνπγθνζιαβίαο πεξί ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Βνζλίαο]», Rasprave o
nacionalnom identitetu Bošnjaka, (Zbornik Radova), Sarajevo 2009, ζ. 97-114· επίζεο T. Bringa, Being
Muslim, ζ. 30-36.
23
Βι. Š. Filandra, Bošnjačka politika u XX stoljeću [Η πνιηηηθή ησλ Βνζληνκνπζνπκάλσλ ζηνλ 20ό
αηώλα], Sarajevo 1998, ζ. 208 θ.εμ.
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ηνπ κνπζνπικαληθνύ ιανύ24. εκαληηθή είλαη ε έκκεζε ζπλεηζθνξά ησλ πλεπκαηηθώλ
ηδξπκάησλ ηεο Ηζιακηθήο Κνηλόηεηαο ηα νπνία αλαδείθλπαλ κε ηε δξάζε ηνπο ηελ έλλνηα
ηνπ Βνζληαζκνύ εμσξαΐδνληάο ηελ κε ζηνηρεία από ηελ επξύηεξε ηζιακηθή παξάδνζε 25.
Ζ παηξόηεηα ηνπ Βνζληαζκνύ είλαη έλα δήηεκα γηα ην νπνίν επαίξεηαη ε
κνπζνπικαληθή δηαλόεζε όηη είλαη δεκηνύξγεκα δηθώλ ηεο πξνζπαζεηώλ. Θα
πξνζζέηακε, σζηόζν, πσο θαη ν πνιηηηθόο θόζκνο ηεο βνζληνκνπζνπικαληθήο
ζξεζθεπηηθήο θνπιηνύξαο είλαη ζπκκέηνρνο 26. Κπξίσο δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθόηεηεο
ηνπ αθαδεκατθνύ θαη πνιηηηθνύ θόζκνπ είλαη εθείλεο πνπ ζηηγκάηηζαλ κε ζπγγξάκκαηά
ηνπο ή κε ην δεκόζην ιόγν ηνπο, ηνπο άμνλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο θηλήζεθε ε εζληθή
απηή ηδενινγία27. Ωο πλεπκαηηθόο, σζηόζν, γελλήηνξαο θαη απζεληηθόο εθθξαζηήο ηνπ
ππήξμε ν θαζεγεηήο θαη αθαδεκατθόο Muhamed Filipović28. Γηα ηνλ Filipović, ν
ηζιακηθόο θόζκνο ζηελ επξύηεξή ηνπ δηάζηαζε είλαη ν ηδηάδσλ παξάγσλ πνπ
δηακνξθώλεη ηελ έλλνηα ηνπ «Βνζληαζκνύ» θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ςπρή ηνπ θάζε
Βνζληνκνπζνπικάλνπ. Ο ίδηνο πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ απηνζπλεηδεζία
πνιηηηθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζηηθή, ζηελ ηζιακηθή ηαπηόηεηα, ε νπνία κάιηζηα «ζηελ
ηνπηθή ηεο έθθαλζε» απνθαιύπηεη ηε Βνζλία. Γηα ην ιόγν απηό, όπσο δηαθεξύηηεη ν
ίδηνο, «ρσξίο Ιζιάκ δελ ππάξρεη Βνζλία – there isn't Bosnia without islam – Bez islama
nema Bosne»29.
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ην ζύγρξνλν κειεηεηή ησλ ζύλζεησλ απηώλ ζεκάησλ θξνλνύκε όηη εμαθνινπζεί
θαη ζήκεξα, πνπ έρεη πηα θαηαρσξεζεί ηζηνξηθά ε έλλνηα ηνπ Βνζληαζκνύ, λα
πξνβιεκαηίδεη ηνπο γελλήηνξέο ηνπ ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δύν βαζηθά ζπζηαηηθά
ηνπ: ζην Islam θαη ζην Bošnjak. Ζ δηκεξήο αλαινγία, ην κείγκα πνπ πξνθύπηεη,
απαζρνιεί ελδόκπρα ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ θαη εμαηξεί ζηεγαλά ηνπο ζύλνηθνπο έξβνπο
θαη Κξνάηεο ζηε ζύλζεζή ηνπ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ή ζα επηβηώλνπλ πνιηηηθά ζε έλα
κνλνδηάζηαην κνληέιν δηαβίσζεο ή ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ έλα λέν κείγκα πνιηηηθήο
ζπκβίσζεο (ιηγόηεξν Ηζιάκ θαη πεξηζζόηεξν Βνζλία;) ώζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ όιεο ηηο
εζλόηεηεο ηεο ρώξαο. Ο Βνζληαζκόο άιισζηε ζεκειηώλεηαη ζε έλαλ «ηζηνξηθό κύζν». Ο
«ηζηνξηθόο κύζνο» είλαη ζπλπθαζκέλνο όρη κόλν κε ηε ζπγθξόηεζε ηεο εζληθηζηηθήο
ηδενινγίαο αιιά θαη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο εζληθήο ηζηνξίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο
Βνζλίαο έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζηνξηθήο ηεο θιεξνλνκηάο αληιείηαη από ηα
εξσνπνηεκέλα κεζαησληθά ηζηνξηθά πξόζσπα ηνπ κπάλνπ Kulin, ηνπ βαζηιηά Tomaš,
ηνπ κπάλνπ Ninoslav, κε θνξπθαία ηελ πεξίπησζε ηνπ κπάλνπ θαη βαζηιηά Tvrtko, γηα
ηελ παηξόηεηα ησλ νπνίσλ εξίδνπλ όιεο νη θπιέο πνπ πέξαζαλ θαη άθεζαλ ηα ίρλε ηνπο
ζηε Βνζλία30. Σα Βαιθάληα έρνπλ επηπξόζζεηα, σο εθ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ησλ θαηνίθσλ
ηνπο, ηελ ηδηαηηεξόηεηα λα επηδίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή πεξίηερλσλ θαη δπζδηάθξηησλ
κύζσλ, ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ή ηνπ ηζηνξηθνύ ζπγρξσηηζκνύ ησλ ιαώλ ηνπο.
Δάλ ζα πεξηγξάθακε ζηελ αιιεινπρία ηνπο ηα ζπζηαηηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ εζλνινγηθή ζπλέρεηα ηνπ Βνζληαζκνύ, ζηε ζθέςε ησλ
βνζληνκνπζνπικάλσλ ηζηνξηθώλ, ζα ιέγακε όηη απηά είλαη: ε πξσηόιεηα ζιαβηθή
παξνπζία ζηελ θεληξηθή βαιθαληθή, ε ππόζηαζε ηνπ κεζαησληθνύ Βνζληαθνύ βαζηιείνπ,
ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε θαη παξνπζία ηνπ ζηνλ επξύηεξν βαιθαληθό
ρώξν, ε ίδξπζε θαη εμέιημε ηεο Βνζληαθήο εθθιεζίαο [«Bosanska crkva»], ε εκθάληζε
ηεο «bosančica» [βνζληαθήο γιώζζαο], ε παξνπζία ησλ Οζσκαλώλ θαη ε δηείζδπζε ηεο
ηζιακηθήο πίζηεο ζηνπο ιανύο πνπ ηελ θαηνηθνύζαλ θαη, ηέινο, ην κείγκα ηεο ζιαβηθήο
θαη ηζιακνβαιθαληθήο ηδηαηηεξόηεηαο πνπ παξήγαγε έλαλ ηδηόηππν πνιηηηζκό. ην
ζύλνιό ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά «εζλνγελλνύλ» ην ιαό ησλ Βνζλίσλ ζην
λενινγηζκό ηνπ «Bošnjaštvo».

30

Καη ζηε ζεξβηθή ηζηνξηνγξαθία είλαη έληνλα ηα ζεκάδηα ησλ κύζσλ ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ πνπ
κεγαινύξγεζαλ θαη αλέδεημαλ ην γέλνο ζηνλ επξύηεξν βαιθαληθό ρώξν: ν βαζηιηάο Dragutin, ν δεζπόηεο
Branković, ν νίθνο ησλ Nemanje, κε θνξύθσζε ηελ εμάπισζε ηνπ κεζαησληθνύ βαζηιείνπ ηνπ ηζάξνπ
Dušan. Βι. Β. Braude – B. Lewis, Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a
Plural Society, New York-London 1982, ζ. 69-77· πξβι. θαη M. Stevanović, Dušanovo carstvo, Beograd
2001· επίζεο B. Aleksov, «Adamant and Treacherous: Serbian Historians on Religious Conversions»,
Religion in Eastern Europe XXVI, 1 (2-2006), ζ. 49-51· επίζεο S. Nedeljković, «Mit, religija i nacionalni
identitet: Mitologizacija u Srbiji u periodu nacionalne krize [Ο κύζνο, ε ζξεζθεία θαη ε εζληθή ηαπηόηεηα:
ε κπζνπνίεζε ζηε εξβία ηελ πεξίνδν ηνπ εζληθηζκνύ]», Etnoantropološki problemi, έη. 1, αξ. 1 (2006), ζ.
155-179. Γηα ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνύ κύζνπ ζηε βνζληνκνπζνπικαληθή βηβιηνγξαθία βι. ελδεηθηηθά Dž.
Sarač, «Mit o Bosni i Hercegovini kao srpskoj zemlji» ζην www://iis.unsa.ba/institut/du_dzenita.htmp,
18/08/2014.

Η έννοια του Bošnjaštvo

Athanasios Athanasiadis
The Concept of Bošnjaštvo in Shaping the National Consciousness
of Bosnian Muslims
Summary

The ethnological issues in Southeast Europe since the 90s attracted
international public attention. In the Balkans new nations arose which were
largely unknown to the general public, claiming a share of its historical heritage.
One such case is that of the Muslims Slavs of Bosnia who self defined themselves
as the indigenous people of the area with a particular historical background and as
a newly formed nation. Main feature of this birth of nations was the religious
beliefs of these residents and the overall role of the medieval Ottoman conquest of
Bosnia. Mainly through the phenomenon of Islamization these people were rallied
since the late 18th century and gathered around the religious and administrative
center of the Islamic Community "Islamska Zajednica". In this way they claimed
their diversity compared to their neighboring nations the Serbs and the Croatians.
A key point to these ethnological changes was the Bošnjaštvo = Vosnianisation
which served as a political, cultural and religious means which expressed this
ethnological peculiarity. The Bošnjaštvo was supported by the Muslim religious
authorities but also by the Muslims who were believed to live abroad and was thus
presented as a timeless value that added status to the historical background of the
Bosnian nation that bore a Muslim origin.
In the aftermath of the war and during the reconstruction of the Balkan states,
these residents were incorporated in the Socialist Republic of Yugoslavia (SFRJ).
From a mere religious community of Muslims in Yugoslavia they methodically
claimed a place in the collective bodies of the Communist Party of the country.
Through this authority they were able to reconstruct their ethnological background
and develop into an equal party to the other nations that Yugoslavia consisted of.
However, in 1990 the country's disintegration created the demand for national
self-definition. At this point the name Bošnjaci, in other words Muslims of
Bosnia, appears under the constitution. Known as Bošnjaci they are considered
members to the Federation of Bosnia and Herzegovina (BiH) along side the
Croatian nation. There they present themselves as a newly founded nation
claiming its own share to the history of the Balkans. Nonetheless, a thorough
analysis of the historical and political conditions would lead us to believe that
such a nation is both artificially constructed and imaginary; the historical
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background of this nation is intertwined with the “historical myth” deeming it
evident that this is a case of national history loans from the history of Serbia and
Croatia. As such, it is in this light that such a case should be gazed upon.

Αγγειηθή Μοσδαθίηε
Ποιηηηθές ηες Μλήκες θαη Ιζηορηογραθία ζηα Βαιθάληα: ο Α΄ Παγθόζκηος
Πόιεκος ζηης εζληθές αθεγήζεης ηωλ Σέρβωλ θαη ηωλ Βόζληωλ
Μοσζοσικάλωλ από ηης αρτές ηες δεθαεηίας ηοσ ’90 κέτρη ζήκερα

ηηο 28 Ινπλίνπ 2014 ζπκπιεξώζεθαλ 100 ρξόληα από ηε δνινθνλία ηνπ δηαδόρνπ
ηεο Απζηξννπγγαξίαο Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάλδνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ νθίαο ζην
αξάγεβν από ην εξβνβόζλην Gavrilo Princip, πνπ ήηαλ κέινο ηεο νξγάλσζεο Mlada
Bosna [Νέα Βνζλία]. Σν ελ ιόγσ ζπκβάλ ππξνδόηεζε έλα ληόκηλν εμειίμεσλ θαη ππήξμε
ε αθνξκή γηα ην μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πνπ είρε θαηαιπηηθέο
ζπλέπεηεο γηα νιόθιεξε ηελ Δπξώπε θαη όρη κόλν. Σν δήηεκα ησλ επζπλώλ
(Kriegsschuldfrage) θαη ησλ αηηηώλ απηνύ ηνπ πνιέκνπ, πξνθάιεζε θαηά θαηξνύο
αληηπαξαζέζεηο θαη ζθνδξή πνιεκηθή κεηαμύ ησλ ηζηνξηθώλ, πνπ βεβαίσο επεξεάδνληαλ
από ηα εθάζηνηε ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά ζπκθξαδόκελα 1. Αθνξκή γηα ην παξόλ άξζξν
ππήξμε ε αλαβίσζε απηώλ ησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ν ηδηόηππνο «πόιεκνο» πνπ
μέζπαζε πξόζθαηα κεηαμύ ησλ ηζηνξηθώλ θαη ησλ εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο
Κξναηνκνπζνπικαληθήο Οκνζπνλδίαο από ηε κία πιεπξά θαη ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο
ηεο Βνζλίαο, αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξηθή εξκελεία ηνπ γεγνλόηνο ηεο δνινθνλίαο ζην
αξάγεβν θαη ηηο εθδειώζεηο κλήκεο. ε απηήλ ηελ πνιεκηθή ελεπιάθεζαλ θαη
Δπξσπαίνη ηζηνξηθνί, θπξίσο Γεξκαλνί θαη Γάιινη. Ο μεθάζαξα πνιηηηθόο ραξαθηήξαο
ησλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ, ζπληζηά έλα
1

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη επηρεηξεζεί από αξθεηνύο κειεηεηέο ηεο Γύζεο ε αλαζεώξεζε ηζηνξηθώλ
αλαιύζεσλ θαη εξκελεηώλ γύξσ από ηα αίηηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. πγθεθξηκέλα, έρεη γίλεη
πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ επζπλώλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο γηα ηνλ πόιεκν θαη κεηαηόπηζεο ηνπ
εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ «επηζεηηθό ζεξβηθό εζληθηζκό». Απηό έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο θπξίσο
θαηά ηελ πεξίνδν ησλ αηκαηεξώλ ζπγθξνύζεσλ ζηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία, νπόηε θαη θαηαγξάθεθε κία
γεληθόηεξε ηάζε δαηκνλνπνίεζεο ηεο εξβίαο από ηα δπηηθά ΜΜΔ, αιιά θαη από αξθεηνύο αθαδεκατθνύο
θύθινπο. Παξάιιεια, άξρηζε λα πξνβάιιεηαη κία πην ζεηηθή εηθόλα ηεο πνιπεζληθήο Απζηξννπγγαξίαο, «ε
νπνία δηαιύζεθε εμαηηίαο ηεο αλεπζπλόηεηαο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ηνπ εζληθηζκνύ». Η πην πξόζθαηε
ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε κνλνγξαθία ηνπ C. Clark, The Sleepwalkers. How Europe Went to War in
1914, Allen Lane 2012, θπξίσο ζ. 3-5, 10-12, 53-55 θ.εμ. Η ζπγθεθξηκέλε αθαδεκατθή κειέηε εζηηάδεη ην
ελδηαθέξνλ ζηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρώξα ζηε εξβία ζην δηάζηεκα 1903-1914, ηνλίδεη ην ξόιν-θιεηδί ηεο
ζεξβηθήο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο ειίη εθείλε ηελ επνρή θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη σο βαζηθνύο
ππεύζπλνπο γηα ηε δνινθνλία ζην αξάγεβν ηνπο έξβνπο αμησκαηηθνύο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζην
πξαμηθόπεκα ηνπ 1903 ζηε εξβία θαη ζηε ζπγθξόηεζε ηεο κπζηηθήο παξαζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο Μαύξε
Φεηξ ην 1911. Βι. επίζεο M. Bjelajac, «Novi (stari) zapleti oko uzroka Prvog svetskog rata pred obeleţavanje
100. Godišnjice [Νέεο (παιαηέο) ζεσξίεο γύξσ από ηηο αηηίεο ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ιίγν πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ησλ 100 ρξόλσλ]», Tokovi Istorije 1(2013), ζ. 54-56. A. Ţivotić, «Crna Ruka, Mlada Bosna i
Sarajevski Atentat. Mitovi, Zloupotrebe i Istoriografske Kontroverze [Η Μαύξε Χεηξ, ε Νέα Βνζλία θαη ε
Γνινθνλία ζην αξάγεβν. Μύζνη, Γηαζηξεβιώζεηο θαη Ιζηνξηνγξαθηθέο Αληηπαξαζέζεηο]», Sarajevski
Atentat 1914. MeĎunarodni Naučni Skup Istoričara [Η Γνινθνλία ζην Σαξάγεβν 1914. Γηεζλέο επηζηεκνληθό
ζπλέδξην ηζηνξηθώλ], Beograd 2014, ζ. 66-82.
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ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο πνιηηηθήο ρξήζεο ηεο κλήκεο θαη ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ
ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ην πνιηηηθό πιαίζην θαη νη αλάγθεο ηνπ παξόληνο επεξεάδνπλ ηνλ
ηξόπν αλάγλσζεο θαη εξκελείαο ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο2.
Πνιινί εξεπλεηέο θαη αθαδεκατθνί ζσζηά επηζεκαίλνπλ όηη νη εθδειώζεηο κλήκεο
πνπ έρνπλ ιάβεη ρώξα θαηά θαηξνύο γηα ηε δνινθνλία ζην αξάγεβν θαη ηνλ Α΄
Παγθόζκην Πόιεκν, δηέθεξαλ αλάινγα κε ην γεληθόηεξν ηδενινγηθό θαη πνιηηηθό πιαίζην
θαη ηηο πνιηηηθέο κλήκεο ηεο θάζε ηζηνξηθήο πεξηόδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Gavrilo
Princip αληηκεησπίζηεθε σο «ηξνκνθξάηεο» θαηά ηελ πεξίνδν 1914-1918, σο
«Γηνπγθνζιάβνο εζληθόο ήξσαο» θαηά ηε κεζνπνιεκηθή πεξίνδν θαη σο «ζύκβνιν ηεο
επαλαζηαηηθήο Γηνπγθνζιαβηθήο λενιαίαο» θαηά ηε ζνζηαιηζηηθή πεξίνδν (1945-1990)3.
ην παξόλ άξζξν πεξηγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη νη αληηθξνπόκελεο παξνπζηάζεηο,
αλαιύζεηο θαη εξκελείεο ηεο δνινθνλίαο ζην αξάγεβν θαη ησλ γεγνλόησλ ηνπ Μεγάινπ
Πνιέκνπ ζηε ζεξβηθή -θαη ζεξβνβνζληαθή- θαη ζηε βνζληνκνπζνπικαληθή εζληθή
αθήγεζε, από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα4. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο
ηεο πεξηόδνπ, νη απόςεηο γηα ηνλ Gavrilo Princip θαη ην θίλεκα Νέα Βνζλία είλαη
εμαηξεηηθά αληηθξνπόκελεο θαη αληαλαθινύλ ζε κεγάιν βαζκό ην επξύηεξν πνιηηηθό
πιαίζην ηεο δηάιπζεο ηεο ζνζηαιηζηηθήο Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο δεκηνπξγίαο ησλ
κεηαγηνπγθνζιαβηθώλ θξαηηθώλ κνξθσκάησλ, ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη ησλ ηξαπκαηηθώλ
κλεκώλ ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία (1992-1995). Χσξίο λα αγλννύκε ηε δηαθνξά κεηαμύ
ηεο Μλήκεο, ηνπ κεραληζκνύ κέζσ ηνπ νπνίνπ έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία επηιέγεη λα
ζπκάηαη ή λα μερλάεη ην παξειζόλ, θαη ηεο Ιζηνξίαο, κίαο πην πεξίπινθεο δηαδηθαζίαο
2

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζηα δύν κεγάια δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ
έιαβαλ ρώξα κέζα ζην 2014 κε αληηθείκελν ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν: ην πξώην έιαβε ρώξα ζηηο 18-21
Ινπλίνπ 2014 ζην αξάγεβν κε γεληθό ηίηιν «The Great War: Regional Approaches and Global Contexts».
Σε δηνξγάλσζε αλέιαβε ην Ιλζηηηνύην Ιζηνξίαο ζην αξάγεβν κε ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ επηζηεκνληθώλ
ηδξπκάησλ θπξίσο από ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ηε ινβελία θηι. ην ζπλέδξην απηό δε ζπκκεηείραλ
επηζηήκνλεο από ηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ηηο ζρεηηθέο
ηζηνζειίδεο: http://www.iis.unsa.ba/pdf/prilozi_43.pdf θαη http://konferencija2014.com.ba/. Λίγνπο κήλεο
αξγόηεξα, ζηηο 13-15 Ννεκβξίνπ 2014 έιαβε ρώξα ζην Παξίζη έλα άιιν δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα ηνλ Α΄
Παγθόζκην Πόιεκν, ηελ επζύλε ηνπ νπνίνπ είραλ θπξίσο Γάιινη ηζηνξηθνί: «From the Balkans to the World:
Going to War, 1914-1918. A Local and Global Perspective», International Conference, Unesco, Paris, 13-15
November 2014. ηηο νκηιίεο ηνπο νη δηνξγαλσηέο ησλ δύν ζπλεδξίσλ εκκέζσο αιιεινθαηεγνξήζεθαλ θαη
έθαλαλ ιόγν γηα «αθόξεηεο πνιηηηθέο πηέζεηο» πνπ απεηινύζαλ λα αιινηώζνπλ ηνλ επηζηεκνληθό ραξαθηήξα
ησλ ζπλεδξίσλ. Παξάιιεια, ζηε εξβία θαη ζηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο νξγαλώζεθαλ ρσξηζηέο
επηζηεκνληθέο εκεξίδεο θαη εθδειώζεηο κλήκεο, κε πην ζεκαληηθό ην ζπλέδξην πνπ νξγαλώζεθε ζηηο 13
Ινπλίνπ 2014 ζην Βειηγξάδη από ηε εξβηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ θαη Σερλώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη
ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ παξεπξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο εξβίαο Tomislav Nikolić.
3
H. Kamberović, «Commemoration of the First World War in Bosnia and Herzegovina», Prilozi 43
(2014), ζ. 7-15. R. J. Donia, «Iconography of an Assassin: Gavrilo Princip from Terrorist to Celebrity»
Prilozi 43 (2014), ζ. 57-78. S. Harrington, «The Politics of Memory: The Face and the Place of the Sarajevo
Assassination», Prilozi 43 (2014), ζ. 113-136. A. Ĉusto, Uloga Spomenika u Sarajevu u Izgradnji
Kolektivnog Sjećanja na Period 1941-1945. i 1992-1995. Komparativna Analiza [Ο ξόινο ησλ κλεκείσλ ζηε
ζπγθξόηεζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ησλ πεξηόδσλ 1941-1945 θαη 1992-1995. Σπγθξηηηθή Αλάιπζε], Institut za
Istoriju, Sarajevo 2013, ζ. 22-25.
4
Οη απόςεηο ησλ έξβσλ θαη εξβνβόζλησλ ηζηνξηθώλ ηαπηίδνληαη ζε απηά ηα δεηήκαηα.
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πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ παξειζόληνο, ζηελ
παξνύζα αλάιπζε ιακβάλνπκε ζνβαξά ππόςε καο ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο ζπιινγηθήο
κλήκεο θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο5. ηελ πεξίπησζε ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ε νπνία
παξακέλεη κία δηαηξεκέλε ρώξα κε δύν πνιηηηθέο νληόηεηεο -ηελ Κξναηνκνπζνπικαληθή
Οκνζπνλδία θαη ηε εξβηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνζλίαο- νη πνιηηηθέο ηεο κλήκεο πνπ
εθαξκόζηεθαλ από ηηο πνιηηηθέο ειίη ησλ ηξηώλ εζληθώλ νκάδσλ -έξβσλ, Κξναηώλ θαη
Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ- είραλ ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ ηζηνξηνγξαθηθή παξαγσγή θαη
ηελ εξκελεία ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο. ηελ νπζία, νη δύν πνιηηηθέο νληόηεηεο
αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο πνιπάξηζκσλ εθδειώζεσλ κλήκεο,
ηεο δεκηνπξγίαο ζπκβνιηζκώλ, ηεο επηλόεζεο λέσλ παξαδόζεσλ θαη ηεο δηαηώληζεο
αληηθξνπόκελσλ ηζηνξηθώλ κλεκώλ6. Η πξνώζεζε ησλ εζληθώλ ηδενινγηώλ θαη ε
δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ θαη έλδνμσλ εζληθώλ αθεγήζεσλ ππήξμε ν αθξνγσληαίνο ιίζνο
ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο παξαγσγήο, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Ο ζηόρνο
είλαη πξνθαλήο: ε θαηαζθεπή θαη ε πξνώζεζε ζπιινγηθώλ ηαπηνηήησλ. πλεπώο, κία
θνηλή εξκελεία θαη εθηίκεζε ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο είλαη αθόκα εμαηξεηηθά
δύζθνιε θαη ν Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο ζίγνπξα δελ απνηειεί ηελ εμαίξεζε ζηνλ
θαλόλα7.
ηελ πξνζπάζεηά καο λα ζπγθξίλνπκε ηηο εξκελείεο ηεο ζεξβηθήο θαη ηεο βνζληαθήοκνπζνπικαληθήο ηζηνξηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν, εζηηάδνπκε ην
ελδηαθέξνλ καο ζε ζέκαηα όπσο ν ραξαθηήξαο ηνπ θηλήκαηνο Νέα Βνζλία, νη
ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη
ν ηξόπνο πνπ επεξέαζαλ ηνπο έξβνπο θαη ηνπο Βόζληνπο Μνπζνπικάλνπο, αιιά θαη ε
έθβαζε ηνπ πνιέκνπ πνπ νδήγεζε ζηε δηάιπζε ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ηε δεκηνπξγία
ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνύ Κξάηνπο. Καηά ηε γλώκε καο, νη αληηθξνπόκελεο εξκελείεο ησλ
γεγνλόησλ ηνπ πνιέκνπ πξέπεη λα εμεηαζηνύλ όρη κόλν ππό ην πξίζκα ησλ δύν
αληίπαισλ εζλνθεληξηθώλ αθεγήζεσλ πνπ αληαλαθινύζαλ αληίπαιεο πνιηηηθέο θαη
εζληθέο ηδενινγίεο, αιιά θαη ππό ην πξίζκα ηεο ζρέζεο απηώλ ησλ εζλνθεληξηθώλ
αθεγήζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κε ηελ επίζεκε ζνζηαιηζηηθή γηνπγθνζιαβηθή
5

Αλαθνξηθά κε ηνλ πεξίπινθν ραξαθηήξα ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηζηνξία θαη
ηελ ηζηνξηνγξαθία ππάξρνπλ ήδε αξθεηέο κνλνγξαθίεο, άξζξα θαη ζπιινγηθέο κειέηεο. Οη πεξηζζόηεξνη
εξεπλεηέο έρνπλ πηνζεηήζεη κία δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. Βι. γηα παξάδεηγκα, T. Kuljić,
Kultura sjećanja, teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti [Ο πνιηηηζκόο ηεο κλήκεο, ζεσξεηηθέο εξκελείεο
ηεο ρξήζεο ηνπ Παξειζόληνο], Beograd 2006. M. Brkljaĉić – S. Prlenda (επηκ.), Kultura pamenja i historija
[Ο πνιηηηζκόο ηεο κλήκεο θαη ε Ιζηνξία], Zagreb 2006. Βι. επίζεο Ĉusto, Uloga Spomenika, ζ. 9-21.
6
ύκθσλα κε ηνλ Eric Hobsbawm, νη ηδενινγηθνί θαη πνιηηηθνί κεραληζκνί ησλ εζληθώλ θξαηώλ επηλννύλ
παξαδόζεηο θαη ζύκβνια, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ όηη ηα έζλε είλαη βαζηά ξηδσκέλα ζην παξειζόλ θαη,
ζπλεπώο, δελ είλαη απνηέιεζκα θαηαζθεπήο: E. Hobsbawm, The Invention of Tradition, Cambridge
University Press 1983.
7
Αλαιπηηθά γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο κλήκεο θαη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ θαηαζθεπή,
δηακόξθσζε θαη εκπέδσζε εζληθώλ ζπκβόισλ, αθεγήζεσλ θαη ηαπηνηήησλ ζηηο δύν πνιηηηθέο νληόηεηεο ηεο
Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, βι. Α. Μνπδαθίηε, Η Γηακόξθσζε ηεο Βνζληαθήο-Μνπζνπικαληθήο Δζληθήο
Ταπηόηεηαο. Ιζηνξηθέο θαη Πνιηηηθέο Παξάκεηξνη (Από ην 1878 έσο ζήκεξα), Θεζζαινλίθε 2014
(αδεκνζίπεηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), ζ. 285 θ.εμ.
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αθήγεζε. Πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνύλ ζπλέρεηεο, αζπλέρεηεο θαη ξήμεηο, ζα ήηαλ
ζθόπηκν λα παξαζέζνπκε έλα απόζπαζκα από ην βηβιίν ηνπ Vladimir Dedijer ζρεηηθά κε
ηε δνινθνλία ζην αξάγεβν, ην νπνίν δεκνζηεύζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’70: «[…]
Δμαηηίαο ηνπ απνηθηαθνύ θαζεζηώηνο ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
απζηξννπγγξηθήο θαηνρήο θαη ησλ δπζκελώλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ
ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύζαλ ζηε Βνζληαθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν, ε δνινθνλία ηνπ
Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάλδνπ ζεσξήζεθε σο κία επαλαζηαηηθή πξάμε ελαληίνλ κίαο
ηπξαλλίαο. Τα κέιε ηνπ θηλήκαηνο είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο
επαλαζηαηηθήο αλαηξνπήο ηεο Μνλαξρίαο ησλ Αςβνύξγσλ θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο
δεκηνπξγίαο ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ Γηνπγθνζιαβηθώλ Λαώλ […]»8.
Δάλ κειεηήζνπκε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ απόζπαζκα θαη ην ζπγθξίλνπκε κε ηηο
πεξηγξαθέο θαη ηηο εξκελείεο ησλ έξβσλ ηζηνξηθώλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90, ζα
δηαπηζηώζνπκε όηη θάπνηα ζηνηρεία θαη εξκελείεο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηεο νζηαιηζηηθήο
Γηνπγθνζιαβίαο δελ απνξξίπηνληαη, αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη επηιεθηηθά ζηε ζεξβηθή
ηζηνξηνγξαθία. Φπζηθά, ε καξμηζηηθή αλάιπζε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη νη
εξκελείεο πνπ βαζίδνληαη πάλσ ζηελ αξρή ηεο ηαμηθήο πάιεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε
ηελ εζλνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Σν πνιηηηθό ππνθείκελν δελ είλαη ε Οκνζπνλδία ησλ
Γηνπγθνζιαβηθώλ Λαώλ αιιά ν εξβηθόο Λαόο ν νπνίνο πάιεςε γηα ηελ έλσζε όισλ
ησλ ζεξβηθώλ πεξηνρώλ -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Βνζλίαο- θαη ζπλέβαιε ζε
κεγάιν βαζκό ζηε γηνπγθνζιαβηθή ελνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνύ
Κξάηνπο. Αιιά ν βαζηθόο ερζξόο παξακέλεη ν ίδηνο: ε Απζηξννπγγαξία πνπ
αθνινπζνύζε κία επεθηαηηθή πνιηηηθή ζηα Βαιθάληα θαη είρε κεηαηξέςεη ηε ΒνζλίαΔξδεγνβίλε ζε απνηθία. ύκθσλα κε ηε ζεξβηθή αθήγεζε, ζηελ νπνία έρνπκε ην ηππηθό
κνηίβν ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηθήο ζπλέρεηαο ησλ έξβσλ ζηε Βνζλία, νη έξβνη είραλ
θάζε δηθαίσκα λα αληηζηέθνληαη ζην θαηαπηεζηηθό απζηξννπγγξηθό θαζεζηώο.
Έλα πνιύ ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ζπληζηά ε κειέηε ηνπ έξβνπ ηζηνξηθνύ
Dušan Bataković, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ην 1996 ζηνλ απόερν ηνπ αηκαηεξνύ πνιέκνπ
ζηε Βνζλία. Η δνινθνλία ζην αξάγεβν πεξηγξάθεηαη σο απνηέιεζκα ηεο βίαο ελαληίνλ
ησλ έξβσλ ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο ην 1908. Οη επηδξάζεηο ηεο
Γηνπγθνζιαβηθήο ηζηνξηνγξαθίαο είλαη πεξηζζόηεξν από πξνθαλείο ζηηο εξκελείεο πνπ
πξνβάιινληαη ζρεηηθά κε ην ξόιν, ηα κέιε θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ θηλήκαηνο Νέα Βνζλία:
«Η Νέα Βνζλία ηδξύζεθε ην 1910 από ηνλ Vladimir Gacinović θαη απνηειείην θπξίσο από
λένπο αλζξώπνπο κε αλαξρηθέο, ξηδνζπαζηηθέο θαη γηνπγθνζιαβηθέο ηδέεο. Η βαζηθή ηδέα
ήηαλ ε απειεπζέξσζε όισλ ησλ Ννηίσλ Σιάβσλ, ε νπνία ζα εξρόηαλ κεηά από ηελ
απειεπζέξσζε ησλ Σέξβσλ ηεο Βνζλίαο θαη ηελ έλσζή ηνπο κε ηε Σεξβία.»9. Σν ίδην
ηζηνξηνγξαθηθό κνηίβν ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα ζε κηα ζπιινγηθή
κειέηε πνπ δεκνζηεύζεθε ην 2000. Οη ζπγγξαθείο ηεο ζπιινγηθήο κειέηεο ήηαλ επίζεο
επηθαλείο έξβνη ηζηνξηθνί, όπσο νη Milan Protić, Nikola Samardţić θαη Aleksandar
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V. Dedijer, Sarajevo 1914, Beograd 1978, η. 2, ζ. 237-239.
D. Bataković, The Serbs of Bosnia and Herzegovina. History and Politics, Dialogue, Paris 1996, ζ. 64-87.
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Fotić10. Ο πόιεκνο, ε δνινθνλία ζην αξάγεβν θαη ν ξόινο ηεο εξβίαο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα κεγάιν θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν «Αγώλεο γηα ηελ
Αλεμαξηεζία θαη ηελ Έλσζε (1804-1918) [Borbe za Nezavisnost i Ujedinjenje (18041918)]». ε έλα κηθξό θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζην «απνηθηαθό θαζεζηώο» ηεο ΒνζλίαοΔξδεγνβίλεο ππό απζηξννπγγξηθή δηνίθεζε11 θαη ηηο ηεξάζηηεο αληηδξάζεηο πνπ
πξνθιήζεθαλ από ηελ πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο ην 1908 12. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί
πσο ε Νέα Βνζλία παξνπζηάδεηαη σο έλα «επαλαζηαηηθό θίλεκα ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνύζε επαλαζηαηηθά κέζα ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ απζηξννπγγξηθνύ
θξάηνο θαη ην νπνίν δε ζπκπεξηειάκβαλε κόλν έξβνπο αιιά θαη Κξνάηεο θαη
Μνπζνπικάλνπο κε γηνπγθνζιαβηθό πξνζαλαηνιηζκό»13. Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζπζίεο θαη ηηο ηεξάζηηεο απώιεηεο ηνπ
εξβηθνύ ιανύ, ηηο δηώμεηο πνπ ππέζηεζαλ νη έξβνη ζηε Βνζλία, ηα καξηύξηά ηνπο ζηα
ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο θαη ηηο ηεξάζηηεο επηηπρίεο ηνπ ζεξβηθνύ ζηξαηνύ πνπ ζην
ηέινο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνύ θξάηνπο14.
Αλ θαη ην ηππηθό κνηίβν ηεο δηθαηνιόγεζεο ηεο δνινθνλίαο ζηε Βνζλία θαη ηεο
εμηδαλίθεπζεο ηνπ ζεξβηθνύ ιανύ θαη ηνπ ζεξβηθνύ ζηξαηνύ δελ έρεη αιιάμεη κέρξη
ζήκεξα, από ην 2000 θαη κεηά ε ζεξβηθή ηζηνξηνγξαθία έρεη εκπινπηηζηεί κε κειέηεο
πνπ δίλνπλ έκθαζε θαη ζε άιιεο πιεπξέο ηνπ πνιέκνπ, πέξα από ηα ζηξαηησηηθά
γεγνλόηα, όπσο ε θαζεκεξηλή δσή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ15. Σα ηειεπηαία ρξόληα
έρνπλ δεκνζηεπζεί κνλνγξαθίεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ πηνζεηνύλ λέεο
πξνζεγγίζεηο θαη θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα γεγνλόηα 16. Δπηπιένλ, νη έξβνη ηζηνξηθνί
αζρνινύληαη κε ην επξύηεξν γεσπνιηηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν μέζπαζε ν Α΄
Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε ηελ πεξηπινθόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ,
ηδενινγηθώλ, πνιηηηθώλ θαη εζληθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξέαζαλ ην ξόιν, ην ραξαθηήξα
θαη ηε δξάζε ηεο νξγάλσζεο Νέα Βνζλία. Δζηηάδνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο «ζηηο πξνζπάζεηεο
πνιιώλ αθαδεκατθώλ ηεο Γύζεο λα αλαζεσξήζνπλ ηελ ηζηνξία, λα κεηώζνπλ ηηο επζύλεο

10

D. Bataković (επηκ.) – M. St. Protić – N. Samardţić – θ A. Fotić, Nova Istorija Srpskog Naroda [Νέα
Ιζηνξία ηνπ Σεξβηθνύ Λανύ], Beograd 2000.
11
D. Bataković, Nova Istorija, ζ. 234.
12
Ό.π., ζ. 235-237.
13
Ό.π., ζ. 238.
14
Ό.π., ζ. 250-266.
15
Βι.γηα παξάδεηγκα B. B. Mladenović, Grad u austrougarskoj okupacionoj zoni u Srbiji od 1916 do 1918
godine [Η πόιε ζηελ απζηξννπγγξηθή δώλε θαηνρήο ζηε Σεξβία από ην 1916 έσο ην 1918], Beograd 2000. ηεο
ηδίαο, Porodica u Srbiji u Prvom svetskom ratu [Η νηθνγέλεηα ζηε Σεξβία θαηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν],
Beograd 2006. B. Trifunović, Život pod okupacijom [Η δσή ππό θαηνρή], Čačanski okrug 1915-1918, Ĉaĉak
2010.
16
D. B. Šarenac, Prvi Svetski Rat i Srbija: Tehnicizacija ratovanja i kultura sećanja (1914-2009)[Ο Α΄
Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη ε Σεξβία: Η ηερληθή ησλ πνιέκσλ θαη ε θνπιηνύξα ηεο κλήκεο (1914-2009)],
Filozofski Fakultet, Beograd 2011(δηδαθηνξηθή δηαηξηβή).
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ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο θαη λα ξίμνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζην
ζεξβηθό εζληθηζκό»17.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε βνζληνκνπζνπικαληθή εζληθή αθήγεζε βαζίδεηαη θπξίσο
ζηελ απόξξηςε θαη απνδόκεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ησλ εξκελεηώλ ηεο επίζεκεο
ζνζηαιηζηηθήο γηνπγθνζιαβηθήο αθήγεζεο θαη ηεο ζεξβηθήο εζληθήο αθήγεζεο. Γηα ηνπο
Βόζληνπο Μνπζνπικάλνπο ηζηνξηθνύο αιιά θαη γηα πνιινύο μέλνπο αθαδεκατθνύο, ε
ζύλδεζε κεηαμύ ησλ δύν αθεγήζεσλ είλαη πεξηζζόηεξν από πξνθαλήο, αθνύ «ε
ζνζηαιηζηηθή γηνπγθνζιαβηθή αθήγεζε είρε πηνζεηήζεη ηελ παιαηά ζεξβηθή εζληθή ξεηνξηθή
θαη είρε κεηαηξαπεί ζε κία Σεξβν-Γηνπγθνζιαβηθή αθήγεζε» 18. ηηο πεξηγξαθέο θαη
ηζηνξηθέο εξκελείεο ησλ Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ αθαδεκατθώλ κπνξνύκε εύθνια λα
δηαθξίλνπκε κία ζεηξά αιιειέλδεησλ ζηνηρείσλ: ηελ πηνζέηεζε ησλ απόςεσλ πνιιώλ
κειεηεηώλ ηεο Γύζεο πνπ πξνζπαζνύλ λα κεηώζνπλ ηελ επζύλε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο
Απζηξννπγγαξίαο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηε ζεξβηθή πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ειίη σο ηνλ
θύξην ππεύζπλν ηνπ πνιέκνπ, ηελ πξνβνιή ηεο ζεηηθήο εηθόλαο ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ε
νπνία κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ πξάμεσλ εγγπήζεθε θαη πξνζηάηεπζε
ηελ πνιηηηθή ππόζηαζε ηεο Βνζλίαο, ηελ παξνπζίαζε ησλ έξβσλ σο ερζξώλ νη νπνίνη
κέζσ ηεο δξάζεο ηνπο ζπληζηνύζαλ απεηιή γηα ηελ πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα θαη
αθεξαηόηεηα ηεο Βνζλίαο, ηελ παξνπζίαζε ησλ Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ σο εξώσλ πνπ
πνιέκεζαλ ζην πιεπξό ηεο Απζηξννπγγαξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ
παηξίδα ηνπο ηε Βνζλία, ηελ παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο Νέαο Βνζλίαο σο «εξγαιείνπ
ηνπ ζεξβηθνύ εζληθηζκνύ» θαη ηηο αξλεηηθέο απόςεηο γηα ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ην
γηνπγθνζιαβηζκό.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξώην βήκα γηα ηελ απνδόκεζε ηνπ Gavrilo Princip θαη ηνπ
θηλήκαηνο Mlada Bosna έγηλε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1994, όηαλ κε απόθαζε ηεο
θπβέξλεζεο ηεο Βνζλίαο άιιαμαλ νη νλνκαζίεο ησλ δξόκσλ θαη ησλ πιαηεηώλ ηεο πόιεο
ηνπ αξάγεβν. Έηζη, δόζεθαλ νλνκαζίεο πνπ παξέπεκπαλ θαη παξαπέκπνπλ θπξίσο ζε
πξνζσπηθόηεηεο, γεγνλόηα θαη θηλήκαηα από ην παιαηόηεξν θαη πξόζθαην παξειζόλ ησλ
Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Κξναηώλ, ελώ απαιείθζεθαλ νλνκαζίεο πνπ είραλ
ζρέζε κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξνπζία ησλ έξβσλ ζηελ πεξηνρή19. Χαξαθηεξηζηηθή
είλαη ε πεξίπησζε ηεο δηάζεκεο γέθπξαο «Latinska Ćuprija», ε νπνία θαηά ηελ πεξίνδν
1918-1992 έθεξε ην όλνκα ηνπ Gavrilo Princip («Principov most»), αιιά μαλαπήξε ηελ
17

Βι. αλση. ζ. 1, ζεκ. 1. Βι επίζεο M. Vojinović, «Mlada Bosna i Sarajevski Atentat u Novijoj
Istoriografiji» [Η Νέα Βνζλία θαη ε δνινθνλία ζην αξάγεβν ζηε Νέα Ιζηνξηνγξαθία)]», Sarajevski Atentat
1914. MeĎunarodni Naučni Skup Istoričara [Η δνινθνλία ζην Σαξάγεβν. Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό Σπλέδξην
Ιζηνξηθώλ], Beograd 2014, ζ. 380-387.
18
H. Kamberović, «Ubojstvo Franza Ferdinanda u Sarajevu 1914.-devedeset godina poslije» [Η δνινθνλία
ηνπ Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάλδνπ ζην αξάγεβν-90 ρξόληα κεηά]», Prilozi 34 (2005), ζ. 13-22, εδώ ζ. 14. S.
Harrington, The Politics of Memory, ζ. 128.
19
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ην αληίζηνηρν ζπλέβε ζηηο πόιεηο ηεο εξβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο
Βνζλίαο, όπνπ ηα νλόκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο Βόζληνπο Μνπζνπικάλνπο ζβήζηεθαλ θαη
αληηθαηαζηάζεθαλ θπξίσο από νλόκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηζηνξία ησλ έξβσλ. Βι. Α. Μνπδαθίηε,
Γηακόξθσζε ηεο Βνζληαθήο-Μνπζνπικαληθήο Δζληθήο Ταπηόηεηαο, ζ. 328.
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παιηά ηεο νλνκαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία θαη ζπγθεθξηκέλα ην
1994 («Latinski Most»). ην ζεκείν, κάιηζηα, ηεο δνινθνλίαο ππάξρεη καξκάξηλε πιάθα
πνπ ελεκεξώλεη ηνλ επηζθέπηε γηα ηε δνινθνλία, ελώ ην κνπζείν πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν
ζηελ νξγάλσζε Mlada Bosna θαη είρε ηδξπζεί ην 1953 από ηνπο Γηνπγθνζιάβνπο
θνκκνπληζηέο αληηθαηαζηάζεθε από έλα κηθξό κνπζείν κε ηίηιν «αξάγεβν 1878-1918»,
ην νπνίν, κεηαμύ άιισλ, πεξηέρεη εθζέκαηα θαη θσηνγξαθίεο ησλ Βόζλησλ
Μνπζνπικάλσλ πνπ πνιέκεζαλ ζηα πεδία ησλ καρώλ ζην πιεπξό ηεο
Απζηξννπγγαξίαο 20.
Δίλαη πξνθαλέο, βεβαίσο, πσο ην πξνθίι ηνπ ήξσα θαη ηνπ επαλαζηάηε Gavrilo
Princip πνπ θπξηαξρνύζε ζηε γηνπγθνζιαβηθή αθήγεζε δελ κπνξνύζε λα έρεη θακία
ζέζε ζηε βνζληνκνπζνπικαληθή εζληθή αθήγεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Αμίδεη ζην
ζεκείν απηό λα παξαζέζνπκε ηηο απόςεηο ηνπ Βόζληνπ Μνπζνπικάλνπ ηζηνξηθνύ
Mustafa Imamović, ν νπνίνο έρεη πξσηνζηαηήζεη ζηελ αλαζεώξεζε ηεο ηζηνξίαο θαη
ζηελ νηθνδόκεζε ηεο εζληθήο αθήγεζεο ησλ Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ από ηε δεθαεηία
ηνπ ’90 θαη εμήο. ύκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθό, ε Mlada Bosna «δελ ήηαλ παηξησηηθήεπαλαζηαηηθή νξγάλσζε, αιιά κηα νκάδα Σέξβσλ εζληθηζηώλ θαη ζσβηληζηώλ». Σν
απόζπαζκα από ηε κνλνγξαθία ηνπ Imamović, ε νπνία πξσηνεθδόζεθε ην 1996, είλαη
ραξαθηεξηζηηθό: «Οη Βαιθαληθνί Πόιεκνη πξνεγήζεθαλ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο
πόιεκνο ηνπ 1912, ζηνλ νπνίν νη Βαιθάληνη ζύκκαρνη ζπλέηξηςαλ ηελ επξσπατθή Τνπξθία,
δεκηνύξγεζε κία αηκόζθαηξα θαηά ηελ νπνία κία ηξνκνθξαηηθή πξάμε νδήγεζε ζην
μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Η δνινθνλία ηνπ Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάλδνπ, ηελ
νπνία δηέπξαμε ζηηο 28 Ινπλίνπ 1914 ν Gavrilo Princip, ήηαλ έξγν νκάδαο “παηξησηώλεπαλαζηαηώλ”, αθξηβέζηεξα Σέξβσλ εζληθηζηώλ, γλσζηώλ κε ην όλνκα Mlada Bosna»21.
Απηέο πεξίπνπ ηηο απόςεηο εμέθξαζε ν ηζηνξηθόο θαη ζην ζρνιηθό βηβιίν ηζηνξίαο πνπ
ζπλέγξαςε κε ηνλ Muhidin Pelešić ην 1996, ην νπνίν πξννξηδόηαλ γηα ηελ ηeηάξηε ηάμε
ηνπ Γπκλαζίνπ. ην θεθάιαην κε ηίηιν «Η δνινθνλία ζην αξάγεβν θαη ε έλαξμε ηνπ Α΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ» ζηελ πξώηε θηόιαο παξάγξαθν δηαβάδνπκε ηα εμήο: «Η
δνινθνλία ηνπ Φξαγθίζθνπ Φεξδηλάλδνπ ηελ νπνία δηέπξαμε ζηηο 28 Ινπλίνπ 1914 ν
Princip ήηαλ έξγν ηεο ζεξβηθήο εζληθηζηηθήο νξγάλσζεο Mlada Bosna. Αλ θαη νη
πξαγκαηηθέο αηηίεο ηνπ πνιέκνπ εληνπίδνληαη ζηηο αληηζέζεηο κεηαμύ ησλ δύν αληίπαισλ
ζπλαζπηζκώλ, απηό ην ζπκβάλ επηηάρπλε ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ»22. Όπσο κπνξνύκε
εύθνια λα παξαηεξήζνπκε, ην ζπγγξαθέα δελ ηνλ ελδηαθέξεη ηόζν ε αλάιπζε ησλ
20

«Veliki Korak u Prošlost [Έλα Μεγάιν Βήκα πξνο ην Παξειζόλ]», OsloboĎenje, 2/2/1994. Όζνλ αθνξά
ηηο πνιηηηθέο ηεο κλήκεο πνπ αλαπηύρζεθαλ γύξσ από ην ζεκείν ηεο δνινθνλίαο ζην αξάγεβν από ην 1917
θαη εμήο (νλνκαζία ηεο γέθπξαο, αγάικαηα, αλακλεζηηθέο πιάθεο, κνπζεία θηι.), βι. S. Harrington, The
Politics of Memory, ζ. 113-139. V. Katz, «Ideological Use of Memorial Plaques Dedicated to Gavrilo Princip
in the Upbringing and Education of Generations of Youth in Bosnia and Herzegovina», Prilozi 43 (2014), ζ.
99-111.
21
Δδώ παξαπέκπνπκε ζηελ έθδνζε ηνπ 2007: M. Imamović, Historija Bošnjaka [Η Ιζηνξία ησλ Βόζλησλ
Μνπζνπικάλσλ], Novi Pazar 2007 (α΄έθδνζε 1996), ζ. 463.
22
M. Imamović – M. Pelešić, Historija. IV. razred gimnazije [Ιζηνξία γηα ηελ 4ε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ],
Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, Kulture i Sporta, Sarajevo 1996 2.
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αηηηώλ ηνπ πνιέκνπ όζν ε αθνξκή ηνπ. Η πξνζπάζεηα απνδόκεζεο ηνπ Gavrilo Princip
θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ είλαη θάηη παξαπάλσ από επδηάθξηηε. Απηέο νη απόςεηο
απνηεινύλ θνηλό ζεκείν αλαθνξάο όισλ ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ηζηνξίαο θαη όρη κόλν,
θαζώο ηηο ζπλαληνύκε όκνηεο θαη απαξάιιαθηεο ζε κεηαγελέζηεξν εγρεηξίδην ηζηνξίαο ην
νπνίν εθδόζεθε ζην αξάγεβν ην 200123. Αλ θαη ν Imamović ήδε ην 1974 είρε
ακθηζβεηήζεη ην γηνπγθνζιαβηθό θαη επαλαζηαηηθό ραξαθηήξα ηεο Νέαο Βνζλίαο θαη
είρε ππνζηεξίμεη πσο ηα κέιε ηεο εμππεξεηνύζαλ θπξίσο ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζεξβηθνύ
εζληθηζκνύ, ην πξόζθνξν έδαθνο γηα ηε δηάδνζε θαη επξεία απνδνρή ησλ απόςεώλ ηνπ
δηακνξθώζεθε ζηα κεηαγηνπγθνζιαβηθά θαη κεηαθνκκνπληζηηθά πνιηηηθά ζπκθξαδόκελα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’9024.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο Βνζληνκνπζνπικαληθήο εζληθήο αθήγεζεο
όζνλ αθνξά ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν είλαη ε παξάζεζε ησλ εξσηθώλ πξάμεσλ θαη ησλ
ζπζηώλ ησλ Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ. Παξάιιεια, νη εμειίμεηο πνπ δξνκνιόγεζαλ ηε
δεκηνπξγία ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνύ θξάηνπο πεξηγξάθνληαη από ηνπο Βόζληνπο
Μνπζνπικάλνπο ηζηνξηθνύο κε κειαλά ρξώκαηα, θαζώο δελ έγηλε ζεβαζηό ην ηδηαίηεξν
λνκηθό θαη πνιηηηθό θαζεζηώο πνπ απνιάκβαλε πξνπνιεκηθά ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε κέζσ
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βνζληαθήο Βνπιήο. Μία πνιύ ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε
κνλνγξαθία ηνπ Enver Imamović γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Βνζληαθνύ ηξαηνύ ε νπνία
δεκνζηεύζεθε ην 1999. Σα γεγνλόηα θαη νη εμειίμεηο ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ
εξκελεύνληαη ππό ην πξίζκα ησλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη
εληάζζνληαη ζην επξύηεξν πιαίζην «ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηθήο ζπλέρεηαο ηεο Βνζλίαο
από ην Μεζαίσλα κέρξη ζήκεξα» θαη ην «ζπλερή αγώλα ησλ Βόζλησλ ζηξαηησηώλ
ελαληίνλ ησλ εηζβνιέσλ θαη ησλ ερζξώλ ηεο Βνζλίαο». Οη Βόζληνη Μνπζνπικάλνη
ζηξαηηώηεο πνπ πνιέκεζαλ ζην πιεπξό ηεο Απζηξννπγγαξίαο ζπλδένληαη κε ηνπο
πνιεκηζηέο ηνπ Μεζαησληθνύ Βαζηιείνπ ηεο Βνζλίαο, κε ηνπο Βόζληνπο
Μνπζνπικάλνπο ζηξαηηώηεο ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ θαη κε ην Βνζληαθό ζηξαηό ηεο
πεξηόδνπ 1992-199525. Δθόζνλ, ζύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, ε κνίξα ηεο Βνζλίαο ήηαλ
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε κνίξα ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ε θαηάξξεπζε ηεο
απηνθξαηνξίαο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνύ θξάηνπο ήηαλ κία ηξαγσδία γηα
ηνπο Βόζληνπο Μνπζνπικάλνπο26. Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί πσο ζε εθιατθεπηηθέο
αθεγήζεηο, ηδηαίηεξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, γίλεηαη θαηάρξεζε ηνπ όξνπ «γελνθηνλία».
Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο κειέηεο ηνπ Smail Ĉekić κε ηίηιν «Historija
Genocida nad Bošnjacima [Η Ιζηνξία ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ]»
πνπ δεκνζηεύηεθε ην 1997. Ο ζπγγξαθέαο, θάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε
«γελνθηνλία πνπ πθίζηαληαη νη Βόζληνη Μνπζνπικάλνη από ην 17ν αηώλα έσο ηε ζύγρξνλε
επνρή» από ηνπο έξβνπο δελ παξαιείπεη λα αλαθεξζεί ζηα εγθιήκαηα πνπ
23

M. Ganibegović – E. Durmišević – M. Pelešić, Historija-Povijest za 8.razred osnovne škole [Η Ιζηνξία
γηα ηελ 8ε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), Sarajevo 2001.
24
M. Imamović, «The First Critical Approach to Young Bosnia», Prilozi 43(2014), ζ. 17-22.
25
E. Imamović, Historija Bosanske Vojske [Η Ιζηνξία ηνπ Βνζληαθνύ Σηξαηνύ], Sarajevo 1999, ζ. 9-10,
306.
26
E. Imamović, Historija Bosanske Vojske, ζ. 293, 303.
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δηαπξάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη πξνο ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ελαληίνλ
ησλ Βόζλησλ Μνπζνπικάλσλ. Φηάλεη, κάιηζηα, αθόκε θαη ζην ζεκείν λα ραξαθηεξίζεη
γελνθηνλία ηε Γηαθήξπμε ηεο Κέξθπξαο, ε νπνία ζπληάρζεθε ην 1917 θαη κε ηελ νπνία
ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνύ Κξάηνπο27.
Σα ηειεπηαία ρξόληα νη Βόζληνη-Μνπζνπικάλνη κειεηεηέο πξνζπαζνύλ λα
θξαηήζνπλ απνζηάζεηο από ππεξβνιέο, ζηεξεόηππα θαη ηδηαίηεξα από ην δίιεκκα γηα ην
αλ ν Gavrilo Princip ήηαλ ήξσαο ή ηξνκνθξάηεο, θαζώο, ζύκθσλα κε απηνύο, απηό ην
δίιεκκα είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθό θαη νδεγεί ζηελ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνύ
γεγνλόηνο. Πνιύ ζσζηά επηζεκαίλνπλ πσο ππάξρνπλ αξθεηά ζεκεία πνπ αθόκε δελ
έρνπλ εξεπλεζεί πιήξσο, όπσο ε ζηάζε ηεο ζεξβηθήο, θξναηηθήο θαη
βνζληνκνπζνπικαληθήο πνιηηηθήο ειίη απέλαληη ζηελ Απζηξννπγγαξία ιίγν πξηλ θαη ιίγν
κεηά ηε δνινθνλία ζην αξάγεβν28. Ωζηόζν, νη ζηεξενηππηθέο εηθόλεο θαη εξκελείεο δελ
έρνπλ ζηακαηήζεη λα ππάξρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ε εμηδαλίθεπζε ηεο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Απζηξννπγγαξίαο θπξηαξρεί ζε κνλνγξαθίεο θαη άξζξα 29, ελώ
ε δνινθνλία ζην αξάγεβν απνδίδεηαη θπξίσο ζηε ζεξβηθή εζληθηζηηθή πξνπαγάλδα πνπ
είρε αλαπηπρζεί θαηά ηελ πεξίνδν1903-1914 θαη πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα «αηνκηθέο
ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο»30.
Η πηνζέηεζε κίαο πξνζέγγηζεο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηόζν ην επξύηεξν νηθνλνκηθό,
θνηλσληθό θαη γεσπνιηηηθό πιαίζην ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξώπε όζν θαη ηελ
ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θάζε ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο είλαη απνιύησο αλαγθαία. Δίλαη γεγνλόο,
ινηπόλ, πσο ε πξντνύζα παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη νη γεσπνιηηηθνί
αληαγσληζκνί ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ ζπληζηνύζαλ έλα εθξεθηηθό
κείγκα ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα. Η Απζηξννπγγαξία δηεθδηθνύζε εγεκνληθό
ξόιν ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη γη’ απηό ήζειε πάζε ζπζία λα εδξαηώζεη ηε ζέζε
ηεο ζην λεπξαιγηθό γεσπνιηηηθά ρώξν ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο. Απηό, άιισζηε,
επηβεβαηώζεθε θαη από ηελ πξνζάξηεζε ηεο Βνζλίαο ην 1908. Οη επηδηώμεηο απηέο ηεο
Απζηξννπγγαξίαο έξρνληαλ ζε ζύγθξνπζε κε ηνπο ζηόρνπο ηεο εξβίαο, ε νπνία
επεδίσθε ηελ έλσζε ηεο Βνζλίαο κε ηε εξβία θαη ηελ έμνδν πξνο ηελ Αδξηαηηθή, θαη
θαη’ επέθηαζε έξρνληαλ ζε ζύγθξνπζε κε ηε Ρσζία πνπ ήζειε λα εληάμεη ηελ πεξηνρή
ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο. Δίλαη επίζεο, θάηη παξαπάλσ από γλσζηό πσο ε
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S. Ĉekić, Historija Genocida nad Bošnjacima (Η Ιζηνξία ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Βόζλησλ
Μνπζνπικάλσλ), Sarajevo 1997.
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Βι. γηα παξάδεηγκα H. Kamberović, Ubojstvo Franza Ferdinanda, ζ. 13-22.
29
Z. Šehić, U mojoj Bosni. Povodom Stogodišnjice Posjete Cara Franje Josipa I Bosni i Herzegovini od
30. Maja do 4. Juna 1910 [Σηε Βνζλία κνπ. Με ηελ επθαηξία ηεο επεηείνπ ησλ 100 ρξόλσλ από ηελ επίζθεςε
ηνπ απηνθξάηνξα Φξαγθίζθνπ Ισζήθ ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε από ηηο 30 Μαΐνπ κέρξη ηηο 4 Ινπλίνπ 1910],
Sarajevo 2013, ηδηαίηεξα ζ. 185-192.
30
Z. Šehić, «Atentat, Mobilizacija, Rat [Γνινθνλία, Δπηζηξάηεπζε, Πόιεκνο)», Prilozi 34 (2005), ζ. 2338, ηδηαίηεξα ζ. 24-25. ηνπ ηδίνπ, U smrt za cara i domovinu. Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji
Habsburške Monarhije [Σην ζάλαην γηα ηνλ απηνθξάηνξα θαη ηελ παηξίδα. Οη Βόζληνη θαη νη Δξδεγνβίληνη ζηε
ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ηεο Αςβνπξγηθήο Μνλαξρίαο], Sarajevo 2007, ζ. 80.
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Απζηξννπγγαξία πξνεηνηκαδόηαλ πνιύ θαηξό πξηλ γηα πόιεκν κε ηε εξβία 31. Όζνλ
αθνξά ην ξόιν ηεο εξβίαο, ηα πξάγκαηα ήηαλ αθόκε πην πεξίπινθα. Δίλαη πξνθαλέο
πσο από ην 1903 θαη εμήο ζηε εξβία ππήξραλ δύν πόινη εμνπζίαο: ε πνιηηηθή θαη
ζηξαηησηηθή ειίη πνπ είρε ζπζπεηξσζεί γύξσ από ην έξβν πξσζππνπξγό Nikola Pašić, ν
νπνίνο αθνινπζνύζε κία πην κεηξηνπαζή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη κία νκάδα αμησκαηηθώλ
νη νπνίνη απαηηνύζαλ πην αθξαίεο θαη ξηδνζπαζηηθέο ιύζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεξβηθνύ
εζληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη πίεδαλ ηελ θπβέξλεζε Pašić λα αλαιάβεη πην απνθαζηζηηθή
δξάζε32. Η θπβέξλεζε ηνπ Pašić πάλησο, ηδηαίηεξα κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο,
απεπρόηαλ νπνηαδήπνηε αλάκεημε ηεο ρώξαο ζε πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο 33. Δλδερνκέλσο,
νξηζκέλνη αθξαίνη ζηξαηησηηθνί θύθινη λα είραλ έξζεη ζε επαθή κε κέιε ηεο νξγάλσζεο
Mlada Bosna, σζηόζν ε δνινθνλία ζην αξάγεβν πξέπεη λα ζρεδηάζηεθε θαη λα
εθαξκόζηεθε κε πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ κειώλ ηεο νξγάλσζεο. ηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, κάιηζηα, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο σο επαξρίαο ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ε πνιπεζληθή ηεο
θπζηνγλσκία ζπλέζεηαλ έλα αθόκε πην εθξεθηηθό ζθεληθό. Οη ζεξβηθνί, θξναηηθνί θαη
κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί δελ κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό
ζύζηεκα δπηηθνύ ηύπνπ θαη πνιινί από απηνύο ήξζαλ ζε επαθή κε εζληθέο-παηξησηηθέο
θηλήζεηο πνπ πξνέηαζζαλ ελαιιαθηηθά πνιηηηθά πξνγξάκκαηα, όπσο π.ρ. ην
γηνπγθνζιαβηθό. Μία ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ ε Mlada Bosna, κία νξγάλσζε ε νπνία
ηδξύζεθε γύξσ ζηα 1910 θαη ζηνπο θόιπνπο ηεο νπνίαο εληάρζεθαλ κνξθσκέλνη λένη
όισλ ησλ εζληθνηήησλ, έξβνη, Κξνάηεο θαη Μνπζνπικάλνη.Σα κέιε ηεο πξνέξρνληαλ
από ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα θαη είραλ έξζεη ζε επαθή ηόζν κε ηηο ηδέεο
ησλ Ρώζσλ αλαξρηθώλ (Μπαθνύληλ θηι.), όζν θαη κε ηηο παηξησηηθέο ηδέεο ηνπ Giuseppe
Mazzini. Πίζηεπαλ πσο ε όπνηα αιιαγή ζηε Βνζλία ζα κπνξνύζε λα επέιζεη ύζηεξα από
απνθαζηζηηθή δξάζε θαη αλαηξεπηηθέο θηλήζεηο34. Έρνληαο, ινηπόλ, ππόςε όινπο ηνπο
πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, εύθνια νδεγνύκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην μέζπαζκα
ηνπ πνιέκνπ ήηαλ αλαπόθεπθην.
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S. Šoja, Bila jednom jedna omladina: Mlada Bosna izmeĎu mučeništva i nerazumijevanja [Υπήξμε
θάπνηε κηα λενιαία: Η Νέα Βνζλία αλάκεζα από ην καξηύξην θαη ηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο], Banja Luka 2014.
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Angeliki Mouzakiti
Politics of Memory and Historiography in the Balkans: The First World War
in the National Narratives of Serbs and Bosnian Muslims from the beginning
of the 1990’s and onwards
Summary

On the occasion of the 100th anniversary of the assassination of the heir to the
Austro-hungarian throne Franz Ferdinand by Gavrilo Princip in Sarajevo on the 28th of
June 1914 and the outburst of the First World War, we attempt to describe and analyze
the contradicting presentations and interpretations of the Sarajevo assassination and the
events of the Great War in the Serbian and Bosnian Muslim historiography from early
90’s and onwards. More specifically, the Serbs describe Gavrilo Princip as a «hero» and
«martyr» and give emphasis on the contribution of the sacrifices of the Serbian People to
the creation of the First Yugoslav State. On the other hand, the Bosnian Muslims distance
themselves from the portrayal of Princip as a Serbian and Yugoslav hero and attach
importance to the «heroic acts» of the Muslim population who fought on the side of the
Austro-hungarian troops. In our analysis we take into serious consideration the broader
ideological and political context of the 1990’s, the Bosnian War (1992-1995), the deep
divisions which still prevail in the Bosnian society and the politics of memory which has
been developed in each entity of the Bosnian state, since they have had a great impact
upon the production of historiography and the interpretation of the historical past. The
propagation of national ideologies and the creation of «great national histories» have been
the cornerstone of the historiographical production especially during the 90’s. The
ongoing disputes between the historians around the «dilemma» whether Gavrilo Princip
was a «hero» or a «terrorist», the organization of parallel and competing scientific
conferences and meetings during 1914 in the Croat-Muslim Federation and the Serb
Republic of Bosnia, where the politics of memory play a dominant role in the
construction and propagation of national symbols, discourses and identities, the
involvement of historians from other European countries -such as France and Germanyin these disputes shows us clearly that WWI still provokes heated discussions and
controversies in both academic and political circles.
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Εσζηράηιος Βατάρογλοσ – Ιωάννης Μποσνόβας
Ο ρόλος ηων εκπαιδεσηικών ηης πρωηοβάθμιας εκπαίδεσζης ζύμθωνα με
ηοσς Κανονιζμούς ηων Στολείων ζηην εσρύηερη περιοτή ηης Θεζζαλονίκης
(ηέλη 19οσ – αρτές 20ού αιώνα)

Ειζαγωγικά
Τν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα δελ απαζρνιεί κφλν ηελ πνιηηεία,
ηνπο ηνπηθνχο θνξείο (θνηλφηεηεο) πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ
αιιά θαη ηα ίδηα ηα ζρνιεία. Οη πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ
θαηαγξάθνληαη κε βάζε πξψηεο πεγέο ηεο επνρήο. Τα λνκνζεηηθά θείκελα, νη εγθχθιηνη
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, πεξηιακβάλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπο άκεζεο ή έκκεζεο
αλαθνξέο γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο,
δηδαθηηθέο θαη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο κε ιεπηνκέξεηεο πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ηε
ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Τα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ κειεηήζεθαλ ζε
παιαηφηεξε πεξίνδν αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ
αξ. 11 ζηηο 3 Μαξηίνπ 1834 κε ηίηιν «Πεξί δεκνηηθψλ ζρνιείσλ»1, αιιά θαη ζε
εγθπθιίνπο πνπ αθνινχζεζαλ έσο ην 1895 γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
ζην ειιεληθφ θξάηνο2. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξνζδνθίεο θαη νη
απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ θαη ησλ ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην νζσκαληθφ θξάηνο ιφγσ
ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ γεγνλφησλ φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη
ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, αιιά θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ
λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηνπο Καλνληζκνχο ησλ
ζρνιείσλ ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ζην νζσκαληθφ θξάηνο. Οη Καλνληζκνί ησλ
ζρνιείσλ ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπο άκεζεο ή
1

Π. Η. Κιάδνο, Δθθιεζηαζηηθά θαη Δθπαηδεπηηθά ήηνη Νόκνη, δηαηάγκαηα, εγθύθιηνη, νδεγίαη θιπ.
απνβιέπνληα εηο ηελ Δθθιεζίαλ θαη ηελ Γεκόζηαλ Δθπαίδεπζηλ, ελ Διιάδη, αδεία ηνπ επί ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ
θαη ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο Υπνπξγείνλ, εθδνζέληα ππό Πέηξνπ Ι. Κιάδνπ Γξακκαηέσο Α΄Τάμεσο ελ ησ
απηώ Υπνπξγείσ, Αζήλεζη εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Ησάλλνπ Αγγεινπνχινπ, 1860, ζ. 529-547. Βι. Γ. Βελζχινο,
Θεζκνιόγηνλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαηδεύζεσο ζπληαρζέλ θαη εθδνζέλ εγθξίζεη ηνπ επί ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ θαη
ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο Υπνπξγείνπ ππό Γεσξγίνπ Βελζύινπ, η. 1 (1833-1883), ελ Αζήλαηο 1883, ζ. 1-45.
2
Βι. ζρεηηθά Γ. Βελζχινο, Θεζκνιόγηνλ, φ.π., η. 2 (1883-1887) ελ Αζήλαηο 1887, η. 3 (1887-1892) ελ
Αζήλαηο 1892, η. 4 (1893-1898), ελ Αζήλαηο 1898. Βι. Θ. Π. Γειηγηάλλεο – Γ. Κ. Εελφπνπινο, Διιεληθή
Ννκνζεζία από ηνπ 1833 κέρξη ηνπ 1876, η. Ε΄, ελ Αζήλαηο 1876, ζ. 62-69. Βι. Δ. Βαράξνγινπ, «“Πεξί ησλ
ρξεψλ ησλ δηδαζθάισλ θαη ησλ δηδαζθαιηζζψλ”: Πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο ηεο πνιηηείαο, ησλ θνηλνηήησλ
θαη ησλ ηδησηψλ γηα ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα», Πξαθηηθά ηνπ ΚΗ΄ Παλειιήληνπ
Ιζηνξηθνύ Σπλεδξίνπ (Θεζζαινλίθε, 25-27 Μαΐνπ 2007), Θεζζαινλίθε 2009, ζ. 403-413. Βι. Δ. Βαράξνγινπ
– Β. Φνχθαο, «“Πεξί ησλ ρξεψλ ησλ δηδαζθαιηζζψλ”: Οη ξπζκίζεηο ηεο πνιηηείαο θαη νη απφςεηο ησλ
παηδαγσγψλ. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη παηδαγσγηθή ζεσξία θαηά ηνλ 19ν αηψλα», Πξαθηηθά Γηαβαιθαληθνύ
Σπλεδξίνπ κε ζέκα: «Γπλαίθεο ζηελ Ιζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ-Ιζηνξίεο δσήο γπλαηθώλ εθπαηδεπηηθώλ»,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή Σρνιή, Τκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο, Τνκέαο
Παηδαγσγηθήο, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 329-352.
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έκκεζεο αλαθνξέο γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ θαζνξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο
θαη δηδαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη γεληθφηεξα ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Τα ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππαθνχνπλ ζηνπο
Καλνληζκνχο ησλ Σρνιείσλ πνπ εθδίδεη ή επηθπξψλεη ε εθάζηνηε εθθιεζηαζηηθή αξρή.
Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ
πεξηιακβάλνληαη θαη ζηα άξζξα ησλ Καλνληζκψλ ησλ Οξζφδνμσλ Διιεληθψλ
Κνηλνηήησλ, φπσο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Σηαηίζηεο, ηνπ Τπξλφβνπ θ.ά., νη νπνίνη
πξνεγνχληαη ησλ Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο θνηλφηεηεο
απηέο. Σηνπο Καλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Θεζζαινλίθεο
πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε, πεξηιακβάλνληαη άξζξα πνπ αθνξνχλ
θπξίσο ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Δθνξεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ αιιά θαη
γεληθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ζηα ηππηθά πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηα ζρνιεία απηά. Οη Καλνληζκνί ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ ζηα
άξζξα ηνπο επηβεβαηψλνπλ, ελζσκαηψλνπλ ζα ιέγακε, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην γεληθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, απηά πνπ νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ3. Ζ
ζπλάθεηα απηή ζηνπο Καλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ θαη ζε απηνχο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ δειψλεη ην άκεζν ελδηαθέξνλ ησλ ειιεληθψλ
θνηλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ άξζξα γηα απηά
ζηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηνλ Καλνληζκφ ηεο Οξζνδφμνπ
Κνηλφηεηνο Κνδάλεο (1895) θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο Διιελνξζνδφμνπ Κνηλφηεηνο
Κνδάλεο (1911)4 ππάξρνπλ άξζξα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα
ησλ Δθνξεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη κφλν απηά, νπφηε ν Καλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο ηεο Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο5 ην 1900 πξνζδηνξίδεη θαζαξά ηελ εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Σηελ παξνχζα εηζήγεζε κειεηάηαη ν Καλνληζκφο ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο ηνπ 19056, ελψ δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζπγθξηηηθά κε άιινπο Καλνληζκνχο
3

Φ. Κ. Παπαζηάζεο, Οη Καλνληζκνί ησλ νξζνδόμσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαη
ηεο δηαζπνξάο, η. Α΄, Ννκνζεηηθέο πεγέο-Καλνληζκνί Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 1984, ζ. 147-179. Σηελ
έθδνζε απηή πεξηιακβάλνληαη: α) ν Καλνληζκφο ηεο ελ Θεζζαινλίθε νξζνδφμνπ ειιεληθήο θνηλφηεηνο
(1886) θαη ηδηαίηεξα ηα άξζξα 31-37 πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πνπ κειεηνχκε θαη β) ν
Καλνληζκφο ηεο ειιεληθήο νξζνδφμνπ θνηλφηεηνο Θεζζαινλίθεο (1904) θαη ηδηαίηεξα ηα άξζξα 48-57. Βι.
Πξσηνπξεζβχηεξνο Σ. Καιατηδφγινπ, «Καλνληζκφο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηνο Θεζζαινλίθεο 1892»,
Γξεγόξηνο Παιακάο 744 (Οθηψβξηνο 1992), ζ. 1047-1063 θαη ηδηαίηεξα ηα άξζξα 30-40. Λεπηνκεξέζηεξνο
Καλνληζκφο φζνλ αθνξά ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ θαη
δηεπζπληξηψλ είλαη απηφο ηνπ 1904, άξζξα ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη θαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ
Διιεληθψλ Σρνιείσλ Θεζζαινλίθεο έλα έηνο αξγφηεξα (1905).
4
Φ. Κ. Παπαζηάζεο, Καλνληζκνί, ζ. 355-394.
5
Σηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη αλαθνξά ζηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο ζηε
Γπηηθή Μαθεδνλία, ψζηε λα κειεηεζεί ηί πξνβιέπεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε εθείλε ηελ πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.
6
Καλνληζκφο ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο (1905). Σψδεηαη θαη ν Καλνληζκφο ηνπ
Αλσηέξνπ Παξζελαγσγείνπ Θεζζαινλίθεο, Λεηςία 1901, φπσο θαη ν Δζσηεξηθφο Οξγαληζκφο ηνπ ειιεληθνχ
Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, Λεηςία 1899. Τα άξζξα φκσο ηνπ πξψηνπ θαλνληζκνχ αθνξνχλ ζην γπκλαζηαθφ

Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικών α΄βάθμιασ εκπαίδευςησ μζςα από τουσ
Κανονιςμοφσ Σχολείων

Αζηηθψλ Σρνιείσλ πνπ δηαζψδνληαη, φπσο: α) ν Καλνληζκφο ηεο εμαηάμηαο Αζηηθήο
Σρνιήο Κνδάλεο ηνπ 19007, β) ν Καλνληζκφο ηνπ Αξξελαγσγείνπ ηεο θνηλφηεηνο
Ληηνρψξνπ ηνπ 19078 θαη γ) ν Καλνληζκφο ηεο κεηθηήο νθηαηάμηαο Αζηηθήο Σρνιήο
Πνιπγχξνπ ηνπ 19069. Ο θάζε θαλνληζκφο απνθαζίδεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ,
ελψ εγθξίλεηαη απφ ηελ ηνπηθή Δθνξεία θαη επηθπξψλεηαη απφ ηελ νηθεία Η. Μεηξφπνιε
φπσο νξίδνπλ Παηξηαξρηθέο εγθχθιηνη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ 10. Ωο πξνο ηνλ
ρξφλν, ζηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα καο απαζρνιήζεη ε πεξίνδνο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα έσο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, πεξίνδνο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη αθνινπζεί γηα
ηε Μαθεδνλία ε κεηάβαζε απφ ηελ νζσκαληθή δηαθπβέξλεζε ζην ειεχζεξν ειιεληθφ
θξάηνο θαη άξα ε έληαμε ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αιιά θαη δηφηη εθδίδνληαη ηελ πεξίνδν απηή νη Καλνληζκνί
Λεηηνπξγίαο ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ ζηελ πεξηνρή. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη
ε ηζηνξηθή-εξκελεπηηθή θαη σο πξνο ηα δχν ηεο επίπεδα: α) ην ζπζηεκαηηθό ηζηνξηθόηζηνξηνγξαθηθό: θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο
ηκήκα θαη φρη ζην αζηηθφ ηκήκα ηνπ Παξζελαγσγείνπ, ελψ ηα άξζξα ηνπ δεχηεξνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ Γπκλαζίνπ. Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε ηελ πεξίνδν απηή βιέπε ελδεηθηηθά:
Σηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Θεζζαινλίθεο Δθπαηδεπηηθά, Θεζζαινλίθε 2006. Δ. Βαράξνγινπ, Η
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο από ην 1850 έσο ην 1912: (ζρνιεία,
καζεηέο-καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνί). Ο ξόινο ηεο εθθιεζίαο θαη ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ζηε δηακόξθσζε θαη
εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηύνπ, Θεζζαινλίθε 2009. Γ. Α. Σηνγηφγινπ, Τα Διιεληθά Σρνιεία ζηε
Θεζζαινλίθε θαηά ηελ Τνπξθνθξαηία, Θεζζαινλίθε 1987. ηνπ ίδηνπ, Νέα ζηνηρεία γηα ηα ζρνιεία ηεο
ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ επνρή ηνπ Μεηξνπνιίηε Ιεξώλπκνπ (1841-1853), Θεζζαινλίθε
1985. Τνκέαο Παηδαγσγηθήο-Η.Α.Ν.Δ. Φηινζνθηθή Σρνιή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,
Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ κε ηίηιν: «Οη εθπαηδεπηηθνί γξάθνπλ θαη κηινύλ γηα ηελ ηζηνξία ησλ ζρνιείσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο», Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2010. Βι. Πέξζα Αγξαθηψηνπ-Εαρνπνχινπ,
Σρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1997. Σνθία Βνχξε, Δθπαίδεπζε θαη εζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα- ε
πεξίπησζε ηεο βνξεηνδπηηθήο Μαθεδνλίαο (1870-1903), Αζήλα 1992. Π. Νίγδειεο, Πέηξνπ Ν. Παπαγεσξγίνπ
ηνπ Θεζζαινληθέσο Αιιεινγξαθία (1880-1912), Θεζζαινλίθε 2004. Σ. Παπαδφπνπινο, Δθπαηδεπηηθή θαη
θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηώλα ηεο Τνπξθνθξαηίαο,
Θεζζαινλίθε 1970. Πξαθηηθά Σπκπνζίνπ: «Τα ειιεληθά ζρνιεία ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηώλα
ηεο Τνπξθνθξαηίαο», επηκ. Ν. Τεξδήο – Σ. Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Θεζζαινλίθε 1994. Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ:
«Η εθπαίδεπζε ζηε Μαθεδνλία θαηά ηελ Τνπξθνθξαηία. Πξώηε πξνζέγγηζε θαη απνγξαθή», επηκ. Ν. Τεξδήο –
Σ. Εηψγνπ), Η.Α.Ν.Δ., Θεζζαινλίθε 1997. Κ. Τνκαλάο, Τα ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο κέρξη ην 1944,
Θεζζαινλίθε 1997.
7
Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο (ΓΑΚ) Κνδάλεο, «Καλνληζκφο ηεο Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο 1900», Βηβιίν
πξαθηηθψλ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο 1899-1915, ζ. 13-27. Βι. Γ. Μπνπλφβαο, «Ζ
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Μαθεδνλία: ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο
Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο ηνπ 1900», Πξαθηηθά ηνπ ΚΗ΄ Παλειιήληνπ Ιζηνξηθνύ Σπλεδξίνπ (Μέξνο Β΄)
(Θεζζαινλίθε 2007), Θεζζαινλίθε 2009, ζ. 433-442.
8
Καλνληζκφο ηνπ Αξξελαγσγείνπ ηεο θνηλφηεηνο Ληηνρψξνπ (1907), ζ. 3-26. Βι. Α. Γ. Αδακφπνπινο, Τα
ζρνιεία ηνπ Ληηνρώξνπ ζηα ρξόληα ηεο Τνπξθνθξαηίαο, Γήκνο Ληηνρψξνπ 1992, ζ. 101-126.
9
Καλνληζκφο ησλ Σρνιψλ Πνιπγχξνπ (1906). Βι. Ση. Αζ. Κνηζηάλνο, «Ζ παηδεία ζηε Φαιθηδηθή επί
ηνπξθνθξαηίαο», Φξνληθά ηεο Φαιθηδηθήο 23-24 (1973), ζ. 88-93. Δξαηψ Εέιιηνπ-Μαζηνξνθψζηα, Η Παηδεία
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 91-97.
10
Σ. Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Τν Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, ε Οζσκαληθή Γηνίθεζε θαη ε Δθπαίδεπζε ηνπ
Γέλνπο. Κείκελα-Πεγέο: 1830-1914, Θεζζαινλίθε 1998.
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ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζψζεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, θαη β) ην αλαιπηηθό-εξκελεπηηθό: αλαιχνληαη
θαη εξκελεχνληαη νη Καλνληζκνί ησλ Σρνιείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε βάζε ηα
ηζηνξηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά ζπκθξαδφκελα.
Σηφρνο ηεο εηζήγεζεο απηήο είλαη αθελφο λα παξνπζηάζεη ηα άξζξα ησλ
Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ αθνξνχλ ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ λα ζπγθξίλεη ηα άξζξα απηά κε ηνλ θαλνληζηηθφ, ζε γεληθέο
γξακκέο, ιφγν ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο. Σηελ νινθιήξσζε ηεο
έξεπλαο ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά θαη ε κειέηε ησλ Καλνληζκψλ ησλ Σρνιείσλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ησλ ζρνιείσλ πνπ αθνξνχλ
ζηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε, γηα λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ θαζεθφλησλ
θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ κειέηε ησλ θεηκέλσλ απηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη 1) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: α) ηελ
θαηάξηηζε ησλ δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ, β) ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ (παξαηλεηηθή), θαη γ) ηα γεληθά θαζήθνληα θαη ηηο
γεληθφηεξεο/επξχηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ δηδαζθάινπ θαη ηεο δηδαζθάιηζζαο . 2) γηα ηνπο
δηεπζπληέο ζεκεηψλνληαο ηε ζαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Ι. Περί τρεών ηων διδαζκάλων/διδαζκαλιζζών
Α) Καηάξηηζε ησλ δηδαζθάισλ/δηδαζθαιηζζώλ
Ζ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ πξνυπνζέηεη ηελ φζν ην δπλαηφλ άξηηα θαηάξηηζε
θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ ηχπν θαη ηνπο
ζθνπνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί γηα ηελ πνιηηεία
έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο πινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ ε θαηάξηηζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πάληα
ηδηαίηεξε θξνληίδα ηεο εμνπζίαο θαη κεηαβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ
ηχπν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο11. Απηφο είλαη ν θεληξηθφο άμνλαο
11

Θα αλαθέξνπκε κε ζπληνκία ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ κε βάζε
ηα λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξηλ απφ ην 1834 έσο ην 1900.
Γηα ηνπο δηδαζθάινπο: α) Πξηλ από ην 1834: Ζ αληίιεςε γηα ηελ αλάγθε εηδηθήο πξνεηνηκαζίαο, φζσλ
επξφθεηην λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ, δηακνξθψζεθε ζηε λενειιεληθή ζθέςε θαη
δηαηππψζεθε απφ ηνπο Έιιελεο δηαλννχκελνπο ηελ πεξίνδν ηνπ λενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο λα ζπζηαζεί ειιεληθφ θξάηνο. Τν θαινθαίξη ηνπ 1830 ζπζηήλεηαη ζηελ Αίγηλα ην
«Τππηθφ Σρνιείν», κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε δαζθάισλ ζηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν. Βι. Γ.
Καηαξηδήο, «Λφγνο πξνηξεπηηθφο ζην λα θάλνπκε δαζθάινπο ζηα ξσκαίηθα, ζε θάζ’ επηζηήκε ή ειεπζέξηα
ηέρλε αλαγθαία μεληθή γιψζζα» ζην: Τα επξηζθόκελα, εθδ. Κ. Θ. Γεκαξάο, Αζήλα 1970, ζ. 204 -212 θαη
406-414. Παηδαγσγία πεξηέρνπζα πάλπ σθειίκνπο λνπζεζίαο ηε θαη νίνλ δε θαλόλαο πεξί ηνπ πσο δεη
αλαηξέθεζζαη ηα παηδία. Σπληεζείζα κελ παξά ηνπ ελ Ιεξνδηδαζθάινηο Αξίζηνπ Κπξίνπ Γαβξηήι Καιινλά ηνπ
εμ Άλδξνπ. Μεζ’ όζεο δε πιείζηεο επηκειείαο δηνξζσζείζα, θαη λπλ πξώηνλ ηύπνηο ηύπνηο εθδνζείζα, παξά
Ιγλαηίνπ Αξρηκαλδξίηνπ θαη Γεσξγίνπ Καιινλά ησλ Απηαδέιθσλ, ελ Βηέλλε ηεο Ανπζηξίαο 1800, ζ. 136 -159.
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πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ειεχζεξν ειιεληθφ
θξάηνο. Όκσο, ζηφρνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο είλαη επίζεο λα δηαηεξεί θαη πςειφ ην
εζληθφ θξφλεκα ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, θαη απηφ ην
πεηπραίλεη κέζα απφ ηε δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ησλ θνηλνηήησλ
απηψλ. Τν Διιεληθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε ζε έθζεζή ηνπ ην 1892 κεηαμχ ησλ
άιισλ επηζεκαίλεη: «λὰ ζπζηαζῶζη Γηδαζθαιεῖα ἔρνληα εἰδηθόλ πξννξηζκόλ λὰ
θαηαξηίδσζη δηδαζθάινπο παηξηώηαο, ἱθαλνύο λὰ ἐξγαζζῶζηλ ἐλ Μαθεδνλίᾳ ὑπέξ ηῶλ
ἐζληθῶλ ζπκθεξόλησλ ὡο νἱ ἀπνθνηηήζαληεο ἐθ ηῶλ Βνπιγαξηθῶλ δηδαζθαιείσλ, νἳηηλεο
ἀγσλίδνληαη ἀπνηειεζκαηηθῶο ὑπέξ ηῆο δηαδόζεσο ηῶλ Βνπιγαξηθῶλ ἰδεῶλ» θαη «λὰ
ἱδξπζνῦλ ζηὶο ἐπαξρίεο ἱεξαηηθέο ζρνιέο, ζηὶο ὁπνῖεο ζα πξνζιακβάλνληαη λένη, γηνὶ ἱεξέσλ
ἰδίσο, ηνὺο ὁπνίνπο νἱ δάζθαινη ζὰ θξνληίδσζη λὰ ηνῖο ἐκπλεύζσζηλ ἐζληθόλ θξόλεκα»12.
Οη απφθνηηνη απηψλ ησλ ζρνιψλ ζα δηνξίδνληαλ θαη σο γξακκαηνδηδάζθαινη ζηα κηθξά
ρσξηά.
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ Σρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Πνιπγχξνπ νη
δηδάζθαινη θαη νη δηδαζθάιηζζεο ησλ αζηηθψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη νη
λεπηαγσγνί πξέπεη λα έρνπλ δίπισκα Διιεληθνχ Γηδαζθαιείνπ13. Σηελ αλάγθε
β) Η πεξίνδνο 1834-1878: Τν πξψην Γηδαζθαιείν ζπζηήλεηαη ζην Ναχπιην ηνλ Απξίιην ηνπ 1834 θαη ηνλ
επφκελν ρξφλν κεηαθέξεηαη ζηελ Αζήλα, φπνπ ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έσο ην 1864. Βι. Σ. Μπνπδάθεο –
Φ. Τδήθαο – Κ. Αλζφπνπινο, Η επηκόξθσζε θαη ε κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ-δηδαζθαιηζζώλ θαη ησλ
λεπηαγσγώλ ζην λενειιεληθό θξάηνο, Αζήλα 2002, ζ. 10-45.
γ) Πεξίνδνο 1878-1900: Τα λνκνζρέδηα ηνπ Γ. Μηιήζε (1877) πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε ηξηηάμηνπ
Γηδαζθαιείνπ, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ νη θάηνρνη απνδεηθηηθνχ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ
γπκλαζίνπ. Τελ ίδηα ρξνληά ηδξχεηαη ζηνλ Πεηξαηά ην «Παηδαγσγείν», δειαδή πξφηππν δεκνηηθφ ζρνιείν,
ζην νπνίν εθαξκνδφηαλ ε ζπλδηδαθηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, κε δηεπζπληή ηνλ Σπ. Μσξαΐηε. Έπεηηα απφ
λνκνζρέδην ηνπ Θ. Γειηγηάλλε ην 1878 πξαγκαηνπνηείηαη αλαζχζηαζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Αζελψλ. Τν 1880
ηδξχνληαη ηα Γηδαζθαιεία Πεινπνλλήζνπ θαη Δπηαλήζνπ θαη κε λφκν ηνπ 1882 ην Γηδαζθαιείν Θεζζαιίαο.
Βι. Σ. Μπνπδάθεο – Φ. Τδήθαο – Κ. Αλζφπνπινο, Δπηκόξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε, φ.π.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηδαζθαιηζζψλ: Τν 1836 ην θελφ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο δαζθάιαο έξρεηαη λα θαιχςεη
ε Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία. Τν Αλψηεξν Τκήκα ηνπ Παξζελαγσγείνπ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο
(Γηδαζθαιείν) ζπζηήλεηαη ην 1842 θαη ην 1861 αλαγλσξίδεηαη επίζεκα απφ ην θξάηνο σο Γηδαζθαιείν
ζειέσλ. Τν 1867 ν ππνπξγφο Παηδείαο Φ. Φξηζηφπνπινο αλαγλσξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν Παξζελαγσγείν σο
«Γηδαζθαιείνλ δηδαζθαιηζζψλ». Τν 1893 ν ππνπξγφο Παηδείαο Αζ. Δπηαμίαο εθδίδεη ην πξψην θξαηηθφ
αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ πιήξσλ Παξζελαγσγείσλ θαη ησλ Γηδαζθαιείσλ
ζειέσλ. Τν 1896 ν ππνπξγφο Παηδείαο Γ. Πεηξίδεο αλαγλσξίδεη ηα Παξζελαγσγεία ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο
Δηαηξείαο ζε Αζήλα, Πάηξα θαη Κέξθπξα σο Γηδαζθαιεία ζειέσλ. Βι. Σ. Μπνπδάθεο – Φ. Τδήθαο, Η
θαηάξηηζε ησλ δαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζώλ θαη ησλ Νεπηαγσγώλ ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1998, ζ. 236-237,
εδψ Άξζξνλ 7, ζ. 301-302. Σ. Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «"Φξνλίκνπο δεζπνηλίδαο θαη αξίζηαο κεηέξαο":
Σηφρνη Παξζελαγσγείσλ, απφςεηο παηδαγσγψλ θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαηά ην 19ν αηψλα» ζην: Σ.
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην Φύιν: Ιζηνξηθή δηάζηαζε θαη ζύγρξνλνο πξνβιεκαηηζκόο ζηε Γεληθή,
Δπαγγεικαηηθή θαη Σπλερηδόκελε εθπαίδεπζε, Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 129-169.
12
Η. Κνιηφπνπινο, «Ζ ζέζε ησλ Διιήλσλ ζηε Μαθεδνλία απφ ην 1881 σο ην 1846», Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ
Έζλνπο, η. ΗΓ΄, Αζήλα 1977, ζ. 216.
13
Καλνληζκφο ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο (1905), άξζξα 19-33, ζ. 8-11. Διέλε Νηνχλα –
Βαζηιεία Ακπαηδίδνπ, «Γεληθά γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ζηε Θεζζαινλίθε»,
Πξαθηηθά Σπκπνζίνπ κε ζέκα: Τα Διιεληθά ζρνιεία ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηώλα ηεο
Τνπξθνθξαηίαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζ. 137-176. Καλνληζκφο ησλ Σρνιψλ Πνιπγχξνπ (1906), άξζξα 8-15.
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πξνζιακβάλνληαη νη δηδαζθάιηζζεο πνπ έρνπλ απνιπηήξην αλψηεξνπ Παξζελαγσγείνπ,
θαηά πξνηίκεζε ηνπ Παξζελαγσγείνπ ηεο Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο14 θαη δηδάζθαινη
πξνζιακβάλνληαη απηνί πνπ έρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαηά πξνηίκεζε απηφ ηεο
Κνηλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηνξηζηεί θάπνηνο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη
ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο. Όζνλ αθνξά ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Ληηνρψξνπ, ηφζν ν δηεπζπληήο
φζν θαη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη ηειεηφθνηηνη πηπρηνχρνη αλαγλσξηζκέλνπ
γπκλαζίνπ ή Γηδαζθαιείνπ, λα είλαη νξζφδνμνη ζηε ζξεζθεία, Έιιελεο ην γέλνο, κε
δηδαθηηθή εκπεηξία επαξθή, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα εζηθά πξνζφληα. Ο δηεπζπληήο ζα
πξέπεη επηπιένλ λα έρεη θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα (άξζξα 5, 13, 14) 15. Αληίζεηα, ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο Κνδάλεο δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα αλαθνξά.
Β) Οη δηδάζθαινη θαη νη δηδαζθάιηζζεο «ππόδεηγκα» εζηθήο
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 19 θαη 20 ηνπ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δεκνηηθώλ
ζρνιείσλ ην 1834: «Ἕθαζηνο δηδάζθαινο εἶλαη ὑπεύζπλνο πεξὶ ηῆο θνζκηόηεηνο θαὶ
εὐηαμίαο ηῆο ζρνιῆο ηνπ θαὶ ρξεσζηεῖ λὰ ἐπαγξππλῇ εἰο ηὴλ ἐπηκέιεηαλ θαὶ ρξεζηνήζεηαλ
ηῶλ καζεηῶλ ηνπ. Ἐπ’ αὐηῷ ηνύηῳ ἔρεη ἐληόο ηῆο ζρνιῆο ἀπεξηόξηζηνλ ηὴλ ἐπ’αὐηῶλ
ἐπηηήξεζηλ, θαὶ δηθαίσκα λὰ ἀληακείβῃ θαὶ λὰ ηηκσξῇ ἀλαιόγσο. Ἐθηόο ηνύηνπ ρξεσζηεῖ ὁ
δηδάζθαινο λὰ ἐπαγξππλή εἰο ηὴλ δηαγσγήλ ηῶλ καζεηῶλ ηνπ θαὶ ἐληόο θαὶ ἐθηόο ηῆο
ζρνιῆο, θαὶ ἀλίζσο ἡ δηαγσγή ηηλόο εἶλαη θαθή λὰ ἀλαθέξῃ πεξί ηνύηνπ εἰο ηνὺο γνλεῖο θαὶ
ἐπηηξόπνπο θαὶ λὰ ἐπηθαιῆηαη, ηὴλ ζύκπξαμηλ αὐηῶλ, πξόο ἀπνηξνπήλ ηνῦ καζεηνῦ ἀπό
ἀλνηθείνπο δηαζθεδάζεηο»16. Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ Σρνιείσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο νη δηδάζθνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθνηλψλνπλ ακέζσο ζηε
δηεχζπλζε ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ ή καζεηξηψλ πνπ απνπζηάδνπλ θαζψο θαη θάζε
ζεκαληηθή παξαηήξεζε γηα ηελ επηκέιεηα, ηελ πξνζνρή θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη
δηδάζθαινη επηηεξνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαηά ηελ πξνκειέηε θαη ηα
δηαιείκκαηα, ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ επηηεξήζεσλ, ην νπνίν
ζπληάζζεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο θαη ηηο νδεγίεο ηεο δηεχζπλζεο, φπσο επίζεο θαη ζηηο
εθδξνκέο θαη ζηνπο πεξηπάηνπο. Οη δηδάζθνληεο αζθνχλ επηηήξεζε ζηνπο καζεηέο θαη
εθηφο ζρνιήο θαη κάιηζηα ζηελ εθθιεζία, φπνπ επηηεξνχλ ηνλ ηαθηηθφ εθθιεζηαζκφ ησλ
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο ελνξίαο ελψ ε Δθνξεία ξπζκίδεη ηνλ απφ θνηλνχ
εθθιεζηαζκφ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ17.
Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηδαζθαιείσλ ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο βι. Β.
Φνχθαο, Η παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα (1837-1910):
αλαδεηήζεηο, ζέζεηο, πξννπηηθέο, Θεζζαινλίθε 2005.
14
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλσηέξνπ Παξζελαγσγείνπ Θεζζαινλίθεο βι. Καηεξίλα Η. Γαιαθνχξα, Τν
Κεληξηθό Παξζελαγσγείν Θεζζαινλίθεο (1854-1914). Μηα πξώηε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζειέσλ ζηε
Θεζζαινλίθε θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, Θεζζαινλίθε 2000.
15
Καλνληζκφο ηνπ Αξξελαγσγείνπ ηεο θνηλφηεηνο Ληηνρψξνπ (1907), ζ. 5, 9. Α. Γ. Αδακφπνπινο, Τα
ζρνιεία ηνπ Ληηνρώξνπ, ζ. 104-109.
16
Γ. Βελζχινο, Θεζκνιφγηνλ, η. 1, ζ. 1-45. Α. Γεκαξάο, Η κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε (Τεθκήξηα Ιζηνξίαο)
1821-1894, η. Α΄, Αζήλα 2005, ζ. 46.
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Τέινο νη δηδάζθνληεο δέρνληαη ηνλ ζεβαζκφ απφ ηνπο καζεηέο, ηηο καζήηξηεο θαη ην
ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ ελψ έρνπλ πξνζηαζία απφ ηε δηεχζπλζε. Ο δηδάζθαινο γηα λα
θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ ηνλ καζεηψλ πξέπεη λα απνηειεί πξφηππν αξεηήο (εζηθήο) θαη
ηθαλφηεηαο, λα είλαη «ὁ ηύπνο θαὶ ὁ ὑπνγξακκόο ηνῦ ἀγαζνῦ […] ἡ ὑπέξ ἐθάζηνπ ηῶλ
καζεηῶλ θηιόζηνξγνο κέξηκλα ηνῦ δηδαζθάινπ, ηὸ ἀκεξόιεπηνλ θαὶ θηινδίθαηνλ αὐηνῦ, ἡ
δένπζα ἠπηόηεο θαὶ ἡ ἔκθξσλ ζνβαξόηεο αὐηνῦ θαὶ, ζπιιήβδελ εἰπεῖλ, ἡ ἀξεηή αὐηνῦ νὐρί
δηὰ ιόγσλ ἐθθξαδνκέλε, ἀιιά δη’ ἔξγσλ ἀπνδεηθλπόκελε, εἶλαη ἀδύλαηνλ λὰ κὴ
πξνζειθύζσζη κεηά ηῆο γεληθῆο ὑπνιήςεσο ηὴλ ἀγάπελ θαὶ ηὸ ζέβαο ηῶλ καζεηῶλ»18. Σε
αληηζηνηρία κε ηνλ πξνεγνχκελν Καλνληζκφ, ν Καλνληζκφο ηνπ Ληηνρψξνπ αλαθέξεηαη
ζηα παηδνλνκηθά θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν εληφο ηεο ζρνιήο φζν θαη έμσ απφ
απηήλ (άξζξν 17), ελψ ε επίβιεςε ηνπ ήζνπο θαη ηεο επηκέιεηαο ησλ καζεηψλ (φπσο θαη
ε ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ νξίδνληαη σο ππνρξεψζεηο ηνπ δηεπζπληή) (άξζξν 8). Έξγν
ηνπ δηεπζπληή είλαη επίζεο ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο απνπζίεο θαη ηελ επίδνζε
ησλ καζεηψλ19. Σηνλ Καλνληζκφ ηνπ Πνιπγχξνπ δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο αλαθνξέο
φζνλ αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζ’ απηφ ην ζέκα, ελψ αλαθέξεηαη
φηη ηα θαζήθνληα ηνπ επηηεξεηή νξίδνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ
δαζθάισλ.
Γ) Γεληθά θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ δηδαζθάινπ θαη ηεο δηδαζθάιηζζαο
Απηά δηαθξίλνληαη ζε θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ: α) ηε ζρνιηθή πξάμε θαη ζε δεχηεξν
επίπεδν β) ηελ εηθφλα ηνπ δηδαζθάινπ θαη ηεο δηδαζθάιηζζαο ζηελ θνηλσλία.
α) Θέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ νη Καλνληζκνί θαη αθνξνχλ ηα θαζήθνληα ησλ
δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ θαηά ηε ζρνιηθή πξάμε είλαη: ε ζπκπιήξσζε θαη
δηαθχιαμε ησλ αξρείσλ ηνπ ζρνιείνπ, ε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία θαη εθηέιεζε ησλ
ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ ησλ δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ, ηα θαζήθνληα ησλ
δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ν ηξφπνο πνπ πξέπεη
λα αλαθέξνληαη πξνο ην ππνπξγείν, ε ζπλέπεηα ζηελ ψξα πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν αιιά
θαη ζηελ ψξα απνρψξεζήο ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ
Θεζζαινλίθεο νη δηδάζθνληεο (θαζεγεηέο, δηδάζθαινη θαη δηδαζθάιηζζεο) είλαη
ππνρξεσκέλνη λα εθηεινχλ αθξηβψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο δηεχζπλζεο. Γηδάζθνπλ αλειιηπψο θαη ζχκθσλα κε
ην σξνιφγην πξφγξακκα ελψ ν δηδάζθαινο ή ε δηδαζθάιηζζα πνπ δελ κπνξεί λα δηδάμεη
ιφγσ θάπνηαο αζζέλεηαο ή θάπνηαο ζνβαξήο αηηίαο πξέπεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηε
δηεχζπλζε. Οη απνπζίεο ηνπο ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο κφλν εθφζνλ νθείινληαη ζε
απνδεδεηγκέλε αζζέλεηα ή αλψηεξε βία. Οπνηαδήπνηε αδηθαηνιφγεηε απνπζία ή
αξγνπνξεκέλε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη αλάινγε θξάηεζε απφ ηνλ κηζζφ, ζε ππνηξνπή
βέβαηα ε Δθνξεία παχεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ
18
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έηνπο. Δπίζεο νη δηδάζθαινη νθείινπλ λα απνθεχγνπλ ηηο παξεθβάζεηο ζηε δηδαζθαιία
απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Οη δηδάζθνληεο πξέπεη λα δηδάζθνπλ κε επζπλεηδεζία θαη
δήιν θαη ζχκθσλα κε ηηο κεζνδηθέο νδεγίεο ηεο δηεχζπλζεο φιε ηελ «ἀλαγεγξακκέλελ
ὕιελ ηὴλ ἐλ ηῷ ἀλαιπηηθῷ πξνγξάκκαηη-ηῷ ἐγθεθξηκέλῳ ὑπό ηῆο ἐθνξείαο».20 Οη
δηδάζθνληεο πξνζέξρνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο δηεχζπλζεο ελψ
δελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο λα αλαζέηεη ζε καζεηέο ή ζε καζήηξηεο
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ίδησλ εξγαζηψλ. Ζ ηδησηηθή δηδαζθαιία επηηξέπεηαη ζηνπο
δηδάζθνληεο ζηα αζηηθά θαη δεκνηηθά ζρνιεία κφλν έσο ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα έμη (36)
σξψλ ηελ εβδνκάδα. Οη δηδάζθνληεο νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ζην ζρεηηθφ βηβιίν ηελ
χιε πνπ δηδάζθνπλ θάζε κήλα ζηα αζηηθά θαη δεκνηηθά ζρνιεία.
Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο
δηεχζπλζεο. Απαξηία ππάξρεη, εάλ ζπκκεηέρεη ην ήκηζπ ησλ δηδαζθφλησλ ζπλ έλαο. Οη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε
ςήθνο ηεο δηεχζπλζεο. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ εθηεινχληαη ακέζσο, εθφζνλ δελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ Σρνιείσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο
Κνηλφηεηαο. Μφλν απφθαζε πνπ αθνξά απνβνιή καζεηή ή καζήηξηαο πξέπεη λα εγθξηζεί
απφ ηελ Δθνξεία, γηα λα εθαξκνζηεί. Τα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζπληάζζνληαη απφ
εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη απφ ηε δηεχζπλζε θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε, ελψ θαηαγξάθεηαη θαη ε άπνςε ηεο
κεηνςεθίαο εάλ είλαη απαξαίηεην21.
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο νη δηδάζθαινη νθείινπλ,
εθηφο απφ ηα παηδαγσγηθά ηνπο θαζήθνληα, λα ηεξνχλ θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ
πξαθηηθά δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Οη δηδάζθαινη νθείινπλ λα ππάγνληαη ζηε
δηεχζπλζε σο άκεζε αξρή απηψλ θαη λα είλαη πξφζπκνη ζηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο. Οθείινπλ λα ζπκπξάηηνπλ κε ηε δηεχζπλζε γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο Σρνιήο θαη λα ηε βνεζνχλ ζηε γξαθηθή εξγαζία. Οη δηδάζθαινη πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζηε Σρνιή ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά πξηλ απφ ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο εζπρίαο ηεο ηάμεο, λα πξνζεχρνληαη πξηλ απφ ην πξσηλφ κάζεκα κε
ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κε επιάβεηα. Έπεηηα νη δηδάζθαινη εθθσλνχλ θαηάινγν κε ηα
νλφκαηα ησλ καζεηψλ θαη ζεκεηψλνπλ ηηο απνπζίεο ηνπο θαζψο θαη ην βαζκφ ησλ
θαζεκεξηλψλ εμεηάζεσλ.
Οη δηδάζθαινη νθείινπλ λα επηβιέπνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο θαη
λα θαζηζηνχλ ηε δηεχζπλζε ελήκεξε γηα ηελ πξφνδν ηεο ηάμεο ηνπο, θαη κεηά ην ηέινο
ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα βγαίλνπλ έμσ κε ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ θαη λα
θαηαζέηνπλ ζηε δηεχζπλζε ηνλ θαηάινγν ηεο ηάμεο.
Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθάισλ ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζε ζπλεδξία θαη ζε ζπγθεθξηκέλε
αίζνπζα κία θνξά ηνλ κήλα, θαζψο θαη φπνηε θπζηθά ππάξρεη αλάγθε θαη ππφ ηελ
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πξνεδξία ηνπ δηεπζπληή ζπζθέπηεηαη θαη απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηηο
ηάμεηο θαη ηε βειηίσζε ηεο Σρνιήο22.
Τέινο, ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Κνδάλεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο Καλνληζκνχο,
ππάξρνπλ δπν άξζξα πνπ νξίδνπλ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ηα θαζήθνληα ηνπ επηηεξεηή
θαη ηνπ παηδνλφκνπ (άξζξν ηζη΄ θαη θβ΄). Σε άξζξα επίζεο ηνπ Καλνληζκνχ αλαθέξεηαη
φηη ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο εθηειεί θαζήθνληα ηνπ επηηεξεηή ηεο εκέξαο, ζα πξέπεη λα
εμέξρεηαη απφ ηελ ηάμε 5 ιεπηά πξηλ ρηππήζεη ην θνπδνχλη ηνπ δηαιείκκαηνο θαη λα
κπαίλεη 5 ιεπηά αθφηνπ έρνπλ κπεη θαη φινη νη ζπλάδειθνη ηνπ ζηηο ηάμεηο ηνπο. Ο
επηηεξεηήο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηεο θάζε ηάμεο, πνπ ζηνλ
ζπγθεθξηκελν Καλνληζκφ νλνκάδεηαη θνζκήηνξαο23.
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ Σρνιψλ Πνιπγχξνπ νη δηδάζθαινη θαη νη
δηδαζθάιηζζεο νθείινπλ λα εθηεινχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθάζηνηε δηεπζπληή. Δθηφο απφ ηα θαζήθνληα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα δηδάζθνπλ
ζχκθσλα κε ηηο «κεζνδηθέο νδεγίεο» ηεο δηεχζπλζεο νιφθιεξε ηελ χιε ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο λα κε ζίγνπλ «ηελ ζξεζθεία, ηελ πνιηηεία, ηελ θνηλόηεηα,
ζσκαηείνλ ή πξόζσπν δξώλ ή κε».24 Καζνξίδνληαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξέπεη λα είλαη ηξηάληα έμη κε ηξηάληα επηά (36-37) ηελ εβδνκάδα,
εθηφο απφ ηνλ δηεπζπληή πνπ πξέπεη λα έρεη ηξηάληα ηξεηο (33) ψξεο θαη ηνλ δηδάζθαιν
ηεο ηνπξθηθήο πνπ εξγάδεηαη φζν νξίδεη ε Δθνξεία. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
θαηαρσξνχλ ηελ χιε πνπ δηδάζθνπλ θάζε κήλα. Οθείινπλ επίζεο λα πξνζέξρνληαη έλα
ηέηαξην πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη λα επηηεξνχλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ
πξνκειέηε θαη ηα δηαιείκκαηα, ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ ζπληάζζεηαη
ζηελ αξρή θάζε έηνπο25.
Σηνλ Καλνληζκφ ηεο Σρνιήο Ληηνρψξνπ, νκνίσο κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο
Θεζζαινλίθεο, θαηαγξάθεηαη ε ψξα πξνζέιεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (10 ιεπηά πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ καζεκάησλ), αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο απνπζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ην πξφζηηκν πνπ ηίζεηαη απφ ηελ Δθνξεία, ζε φπνηνλ δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ. Σηνπο δχν Καλνληζκνχο νη ψξεο δηδαζθαιίαο
νξίδνληαη ζε ηξηάληα έμη (36) εβδνκαδηαίσο. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
είλαη θαιφ λα εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηελ δηεχζπλζε, εθηφο θη αλ πξφθεηηαη γηα θάπνην
ζεκαληηθφ ζέκα φπσο ε δηαξθήο απνβνιή καζεηή φπνπ πξέπεη λα εγθξίλεη ε Δθνξεία,
ιακβάλνληαο ππφςε ηε βειηίσζε ηεο ζρνιήο αιιά θαη εληζρχνληαο ηε δηεχζπλζε.
Γηα ηνπο δηδαζθάινπο πξνβιέπνληαη ζεζκηθά, ζην πιαίζην ησλ θπξίαξρσλ
θνηλσληθψλ πξνηχπσλ ηεο επνρήο, θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αθφκε θαη ζηνλ
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εμσζρνιηθφ ρψξν: «Δἰο ζπκπόζηα θαὶ εἰο γάκνπο πξνζθαινύκελνο ρξεσζηεῖ λὰ κὴ
ιεζκνλῆ πνηέ ηὸλ ὁπνίνλ θέξεη δηδαζθαιηθόλ ραξαθηήξα. Αὐηόο δέλ πξέπεη λὰ θαίλεηαη
πνηέ ὁ ἀξρεγόο ή ὁ πξνζθαιεζηήο ηῆο εὐζπκίαο, νὐδέ λὰ ιακβάλῃ κέξνο εἰο πξάμεηο
ἀπξεπείο ή εἰο ιόγνπο ἀζέκλνπο […]»26.
Σε έλα γεληθφηεξν πιαίζην νη θαλνληζκνί ησλ ζρνιείσλ, φπσο θαη ηα λνκνζεηηθά
θείκελα, ζπκβνπιεχνπλ ηνπο δεκνδηδαζθάινπο λα επηδεηθλχνπλ ζπλεξγαζία κε ηνπο
γνλείο γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ αιιά θαη θφζκηα ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ θνηλσλία, ψζηε
έηζη λα απνηειέζνπλ: «ἀμηνκίκεηνλ ὑπόδεηγκα εὐζεβείαο θαὶ ρξεζηόηεηνο εἰο ηνὺο καζεηάο
ὑκῶλ […]. Κνζκίᾳ ζπκπεξηθνξά ὑκῶλ πξόο ηνύο παῖδαο θαὶ ηήλ θνηλσλίαλ, ζεβαζκόο
πξόο ηνύο λόκνπο, ἀπξνζσπόιεπηνο θαὶ ἴζε ἀπνλνκή ηῆο δηθαηνζύλεο ἐλ ηῷ ζρνιείῳ,
ζύρλαζηο εἰο ηὸλ λαόλ θαὶ ἀλππόθξηηνο ἐπηηέιεζηο πάλησλ ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ θαζεθόλησλ,
εἶλαη ηὰ θύξηα γλσξίζκαηα εὐζεβνῦο δηδαζθάινπ, ἀθσζησκέλνπ εἰο ηὸ θαζήθνλ ηνπ,
ἔρνληνο ἀθξηβῆ ζπλείδεζηλ ηνῦ ὑςεινῦ ηνπ ἔξγνπ, ἀγαπῶληνο ηήλ παηξίδα θαὶ ἐκπλενκέλνπ
ὑπό δήινπ ἀιεζνῦο πξόο ηήλ ὑπεξεζίαλ»27.
ΙΙ. Περί τρεών ηοσ διεσθσνηή και ηης διεσθύνηριας
Τα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ
ηνπο Καλνληζκνχο ησλ Σρνιείσλ, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηα
θαζήθνληα απέλαληη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, β) ζηελ επνπηεία θνίηεζεο
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη γ) ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ Σρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε
ησλ ζρνιείσλ έρνπλ νη δηεπζχλζεηο ηνπο. Οη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο ησλ αζηηθψλ
ζρνιείσλ νθείινπλ λα έρνπλ δίπισκα Διιεληθνχ Γηδαζθαιείνπ28. Ζ δηεχζπλζε θξνληίδεη
γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αθξηβνχο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ δηδαζθάισλ θαη ησλ
δηδαζθαιηζζψλ, ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαζψο θαη ηνπ ππεξεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Δπηζθέπηεηαη ηαθηηθά ηηο παξαδφζεηο θαη επηζεσξεί ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη
δηφξζσζεο ησλ γξαπηψλ γπκλαζκάησλ θαη δηαγσληζκάησλ. Φξνληίδεη κε θαηάιιειεο
νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαη ησλ παηδεπηηθψλ
ηξφπσλ. Ζ δηεχζπλζε φισλ ησλ ζρνιείσλ ππνβάιιεη ζηνλ γπκλαζηάξρε θαη εθείλνο ζηελ
Δθνξεία ησλ εθπαηδεπηεξίσλ έθζεζε θάζε ηξεηο κήλεο γηα ηνπο δηδάζθαινπο θαη ηηο
δηδαζθάιηζζεο, ην ήζνο θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, γηα ηελ χιε πνπ
δηδάζθνληαη θαη θάζε ζεκείν άμην ιφγνπ. Ζ δηεχζπλζε επηβιέπεη εάλ νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο θνηηνχλ ηαθηηθά, είλαη επηκειείο ζηα καζήκαηα, είλαη θφζκηνη θαη γεληθά εάλ
ηεξνχλ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ Διιεληθψλ Σρνιείσλ ζηα ζεκεία πνπ ηνπο
αθνξά. Λακβάλεη γλψζε γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ελψ εηδνπνηεί κε
ηνλ επηζηάηε ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπο. Καιεί ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ζε αθξφαζε
26
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θαη ζπλελλνείηαη καδί ηνπο γηα ηελ πξφνδν θαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Ζ
δηεχζπλζε ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηαθηηθά, κία θνξά ην κήλα,
εθηάθησο φηαλ θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν, πξνο ζχζθεςε γηα ηελ επηκέιεηα, ηελ πξφνδν
θαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ.
Καλνλίδεη επίζεο ηε δηαλνκή ησλ καζεκάησλ αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε
ζπλελλφεζε καδί ηνπ θαη νξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπ σο πξνο ηελ επηηήξεζε ζηε ζρνιή
θαζψο θαη ζηηο εθδξνκέο θαη ζηνπο πεξηπάηνπο. Γηελεξγεί ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ κε ηε βνήζεηα θάπνησλ δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ, πνπ νξίδνληαη απφ
απηήλ. Δηζπξάηηεη ηα ηέιε ηεο εγγξαθήο κε δηπιφηππε απφδεημε θαη παξαδίδεη απηά ζηνλ
ηακία ηεο Δθνξείαο. Ζ δηεχζπλζε εθδίδεη ηα δειηία αλεπάξθεηαο, ηνπο ειέγρνπο, ηα
ελδεηθηηθά θαη ηα απνιπηήξηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζε θάζε ηάμε. Δθδίδεη επίζεο θάζε πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ θαλνληζκνχ.
Οη δηεπζχλζεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη αζηηθψλ ζρνιείσλ ησλ αξξέλσλ θαη ζειέσλ,
φπσο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θεληξηθνχ παξζελαγσγείνπ, νξίδνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ ζρνιείνπ πξνηείλνληαο δχν έξγα γηα ην
θάζε κάζεκα θαη ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Γπκλαζηάξρε θαηάινγν απηψλ ζηελ εθνξεία γηα
έγθξηζε, ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο πξηλ ηηο 25 Απγνχζηνπ. Σε ζπλελλφεζε πάιη κε ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νη δηεπζχλζεηο ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Γπκλαζηάξρε ζηελ Δθνξεία
θαη ηε Μεηξφπνιε πξνο έγθξηζε θαη επηθχξσζε ην αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην πξφγξακκα
ησλ καζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο πξηλ απφ ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ.
Ζ δηεχζπλζε νθείιεη λα ηεξεί κε δηθή ηεο επζχλε, βνεζνχκελε θαη απφ ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ, ηα εμήο ππεξεζηαθά βηβιία: α) Μεηξψν, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη κε
αχμνληα αξηζκφ ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ γηα πξψηε θνξά
πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν, β) καζεηνιφγην, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα νλφκαηα φισλ
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη θάζε έηνο, γ) εηδηθφ έιεγρν, ζηνλ νπνίν
θαηαγξάθνληαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαηά αιθαβεηηθή ηάμε θαη νη βαζκνί ηνπο ζε
θάζε κάζεκα θαη ζηα δχν εμάκελα, δ) γεληθφ έιεγρν, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη
καζεηέο θαη νη καζήηξεο θαηά αιθαβεηηθή ηάμε θαζψο θαη ν εηήζηνο νιηθφο βαζκφο ζε
θάζε κάζεκα. ε) βηβιίν απνδεηθηηθψλ ζπνπδήο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη θάζε θνξά, ζη) πξσηφθνιιν εηζεξρφκελσλ θαη
εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, δ) δηπιφηππν βηβιίν απνιπηεξίσλ, ε) δηπιφηππν βηβιίν
εηζηηεξίσλ, ζ) δηπιφηππν βηβιίν απνδεηθηηθψλ, η) δηπιφηππν βηβιίν ελδεηθηηθψλ, ηα)
δηπιφηππν βηβιίν ειέγρσλ, ηβ) βηβιίν δηδαρζείζεο χιεο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε χιε
πνπ δηδάρηεθε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ηγ) βηβιίν πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηδ)
θαηάινγνη θαζεκεξηλήο πξνφδνπ θαη απνπζηψλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ηε) βηβιίν
επαλεμεηάζεσλ, ηζη) βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ. Ζ δηεχζπλζε έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο απηψλ θαη θαηά ηελ απνρψξεζή
ηεο παξαδίδεη ηα πξαθηηθά απηά ζηελ εθνξεία «επί απνδείμεη».
Ζ δηεχζπλζε νθείιεη λα πξνλνεί γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ,
έρεη ηελ επζχλε ηεο αθξηβνχο ηήξεζεο απηνχ, ην νπνίν θαη παξαδίδεη θαηά ηελ

205

206

Ευςτράτιοσ Βαχάρογλου – Ιωάννησ Μπουνόβασ

αλαρψξεζή ηεο ζηελ εθνξεία «επί απνδείμεη». Δπηβιέπεη ηελ θαηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο
(ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νπνίαο ξπζκίδεη εηδηθφο θαλνληζκφο), θαζψο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο
Φπζηθήο, Φεκείαο, Γεσγξαθίαο, Γεσκεηξίαο θαη Γπκλαζηηθήο, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ
εηδηθνί επηκειεηέο.
Οη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο ησλ αζηηθψλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, εθηφο απφ
ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θαζεθφλησλ πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο ησλ Διιεληθψλ
Σρνιείσλ Θεζζαινλίθεο, πξέπεη λα δηδάζθνπλ ζην ζρνιείν πνπ δηεπζχλνπλ κε αλψηαην
φξην 24 ψξεο θάζε εβδνκάδα, εάλ ην ζρνιείν είλαη πιήξεο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
επαξθέο. Τέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο (ή ε δηεπζχληξηα) δελ κπνξεί λα
εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληά ηνπ (ηεο), ηα αλαζέηεη πξνζσξηλά ζε θάπνηνλ απφ ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, αθνχ ελεκεξψζεη ηελ Δθνξεία. Δάλ φκσο ην θψιπκά ηνπ (ηεο)
παξαηείλεηαη πέξα απφ ηξεηο εκέξεο, ηφηε ε Δθνξεία νξίδεη θάπνην κέινο απφ ην
δηδαθηθφ πξνζσπηθφ σο αληηθαηαζηάηε ηνπ (ηεο)29. Οη άιινη Καλνληζκνί δελ είλαη ηφζν
ιεπηνκεξείο, αλ θαη αλαθέξνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ ζέκαηα, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο,
πνπ ηνλίδνπλ ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή, πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ
παξεκβαηηθφο θαη ειεγθηηθφο πξνο ην ππφινηπν πξνζσπηθφ.
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο ν δηεπζπληήο έρεη ηε
γεληθή δηεχζπλζε ηεο Σρνιήο, ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Δθνξία γηα ηελ θαλνληθή θαη
ξπζκηθή ιεηηνπξγία ηεο Σρνιήο. Οθείιεη λα είλαη ελήκεξνο γηα φια φζα ζπκβαίλνπλ ζηε
Σρνιή, λα ζπκπξάηηεη ζηα θαζήθνληα ησλ δηδαζθάισλ, λα επηζθέπηεηαη θαηά θαηξνχο ηηο
παξαδφζεηο ησλ δηδαζθάισλ θαη λα δεηά απφ απηνχο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πξφνδν ηεο ηάμεο ηνπ θαζελφο. Οθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηνπο γνλείο ή ζηνπο θεδεκφλεο
ησλ καζεηψλ ηελ πξφνδφ ηνπο ζηα καζήκαηα. Δηδηθφηεξα ελεκεξψλεη απηνχο πνπ
παξνπζηάδνπλ κε επαξθή πξφνδν θαη ζπληζηά ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε
βειηίσζή ηνπο. Φξνληίδεη γηα ηα απαηηνχκελα πιηθά ηεο Σρνιήο θαη πξέπεη λα επαγξππλεί
κε απζηεξφηεηα γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ επηζηαηψλ. Πξέπεη
επίζεο λα θξνληίδεη γηα ηελ επζπλείδεηε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ δηδαζθάισλ
θαη ελ γέλεη γηα φιε ηελ ηάμε ζηε Σρνιή. Οθείιεη λα ζπκπξάηηεη ζηελ φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξε θαη ηαθηηθφηεξε πιεξσκή ησλ δηδαζθάισλ θαη επηζηαηψλ «πξὸο ἀλεησηέξαλ
θαὶ κάιινλ ἀπνηειεζκαηηθήλ ἐθπιήξσζηλ ηῶλ θαζεθόλησλ αὐηῶλ θαὶ πξὸο εὐξπζκνηέξαλ
πνξείαλ ηῆο Σρνιῆο»30.
Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ζην πξψην θεθάιαην ηνπ Καλνληζκνχ ησλ Σρνιψλ
Πνιπγχξνπ νξίδνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή, ελψ ζην δεχηεξν ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ. Ο δηεπζπληήο θξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καλνληζκνχ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, επηζθέπηεηαη ηηο
παξαδφζεηο θαη παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο, θξνληίδεη κε θαηάιιειεο
νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο κε ηε κνξθή
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αθαδεκατθήο ζπδήηεζεο (παηδαγσγηθά θαζήθνληα) κε ηε ζπκκεηνρή, εάλ θξηζεί
απαξαίηεην, θαη ηξίηνπ δηδαζθάινπ. Ο δηεπζπληήο ππνβάιιεη ζηελ Δθνξεία, έθζεζε γηα
θάζε ηη πνπ αθνξά ζηελ πξναγσγή θαη βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ. Ζ δηεχζπλζε επηβιέπεη
ηελ ηαθηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, κε ηδηφρεηξε δηθαηνιφγεζε ησλ
απνπζηψλ ηνπο ζην βηβιίν απνπζηψλ, ηελ επηκέιεηα ζηα καζήκαηα, ιακβάλεη γλψζε ησλ
απνπζηψλ ηνπο, εηδνπνηεί κε ηνπο επηζηάηεο ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο απηψλ θαη
ζπλελλνείηαη καδί ηνπο γηα ηελ πξφνδν θαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Ζ
δηεχζπλζε θαιεί ζε ζπλεδξίαζε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, φηαλ θξηζεί απηφ αλαγθαίν, κε
ζέκαηα ηελ επηκέιεηα, ηελ πξφνδν θαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αθνχ πξνεδξεχεη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο θαη εηζεγείηαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Καλνλίδεη επίζεο καδί κε ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηε δηαλνκή ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ,
θαζψο θαη ζέκαηα επηηήξεζεο φρη κφλν εληφο ηεο ζρνιήο αιιά θαη εθηφο απηήο31.
Σηνλ θαλνληζκφ ηεο ζρνιήο Ληηνρψξνπ (Γ΄ θεθάιαην άξζξα 6-8) ν δηεπζπληήο
«επαγξππλεί» γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ, είλαη δε ππεχζπλνο γηα νηηδήπνηε
ζπκβαίλεη ζηε ζρνιή, κε πην εηδηθή αλαθνξά ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
επηζθέπηεηαη ηηο παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ, παξαθνινπζεί θαη θάλεη ηηο «δένπζεο»
παξαηεξήζεηο, ελψ δηδάζθεη ηα καζήκαηα πνπ ηνπ αλαινγνχλ ζε ηξηάληα (30) ψξεο
εβδνκαδηαίσο. Οξίδεη επίζεο ηε δηδαθηηθή κέζνδν ιακβάλνληαο, ππφςε ηε γλψκε ησλ
δηδαζθάισλ, θαη εθαξκφδεη ηελ πιεηνςεθνχζα άπνςε. Τέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ν
δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ζνβαξφηεηα θαη παηξηθή αγάπε πξνο ηνπο
δηδαζθάινπο, απφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ηπγράλεη ζεβαζκνχ θαη ππαθνήο32.
Επιλογικά
Οη Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ πεξηιακβάλνπλ άξζξα πνπ θαζνξίδνπλ κε
«απζηεξή ιεπηνκέξεηα» ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη
ζην ζρνιείν πνπ εξγάδνληαη, ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο αιιά θαη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ ζρνιείσλ δηνξηδφηαλ απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε
γηα έλα ρξφλν θαη ήηαλ θπξίσο απφθνηηνη-δηπισκαηνχρνη Γηδαζθαιείσλ. Τα παηδαγσγηθά
θαη δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο Καλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ
Σρνιείσλ. Δθηεινχζαλ ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπο έξγν κε δήιν θαη
επζπλεηδεζία θαη απνθάζηδαλ ζπιινγηθά (Σχιινγνο δηδαζθφλησλ) γηα ζέκαηα
παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θχζεο.
Σχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ησλ Σρνιείσλ ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο
πξέπεη λα έρεη εηδηθή επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή παηδαγσγηθή
θαηάξηηζε θαη άζθεζε, θαη εζηθή δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Παξάιιεια,
δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα ηε ζρνιηθή πξάμε ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δηεπζπληή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έκθαζε
31

Καλνληζκφο ησλ Σρνιψλ Πνιπγχξνπ (1906), άξζξα 1-7. Ση. Αζ. Κνηζηάλνο, Ζ παηδεία ζηε Φαιθηδηθή,
ζ. 88-93. Δ. Εέιιηνπ-Μαζηνξνθψζηα, Παηδεία, ζ. 91-97.
32
Καλνληζκφο ηνπ Αξξελαγσγείνπ ηεο θνηλφηεηνο Ληηνρψξνπ (1907), ζ. 3-26. Α. Γ. Αδακφπνπινο, Τα
ζρνιεία ηνπ Ληηνρώξνπ, ζ. 101-126.
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δίλεηαη θαη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε παξαθνινχζεζε, ζρεδηαζκφ
θαη πινπνίεζε ππνδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ ζε πξφηππα δεκνηηθά ζρνιεία αξξέλσλ θαη
ζειέσλ.
Τν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλεη άκεζα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «εζηθνχ
δαζθάινπ» ζπλνςίδνληαη σο εμήο: «[…] ὁ δηδάζθαινο θαὶ εἰο ηὴλ ἰδηαηηέξαλ αὐηνῦ
δηαγσγήλ ρξεσζηεῖ λὰ ἦλαη πξνζεθηηθώηαηνο, ὥζηε λὰ ἦλαη ἀλεπίιεπηνο. Πξέπεη λὰ
ἦλαη ρξεζηνήζεο θαὶ ηίκηνο, αὐζηεξόο εἰο ηὰ ἤζε ηνπ, κέηξηνο εἰο ηὰο ἐπηζπκίαο ηνπ,
ζώθξσλ θαὶ ἐγθξαηήο εἰο ηὰ πάζε ηνπ, πξνζεθηηθόο εἰο ηνὺο ιόγνπο θαὶ εἰο ηὰο πξάμεηο
ηνπ […]»33. Παξάιιεια κε ηελ ππνκνλή, ηελ επζπλεηδεζία, ηε θηιεξγία θαη ηε
κεηξηνθξνζχλε, κλεκνλεχνληαη ε θηινπαηξία θαη ε ζξεζθεπηηθφηεηα σο βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Τα γεληθφηεξα δεδνκέλα ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο
θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δηθαηνινγνχλ, νπσζδήπνηε, ηε δηεχξπλζε απηή. Ζ
έκθαζε, εηδηθφηεξα, ζηελ εζληθή δηάζηαζε, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο εζληθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα.
Κάηη πνπ δελ ηνλίδεηαη ζηα λνκνζεηηθά θείκελα, νξίδεηαη φκσο απφ ηνπο Καλνληζκνχο
ησλ Σρνιείσλ, αθνξά ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ, νη απνθάζεηο ησλ νπνίσλ
εθηεινχληαλ ακέζσο, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Καλνληζκφ ησλ Σρνιείσλ
θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο Κνηλφηεηαο.
Με βάζε ηνπο Καλνληζκνχο ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη εηδηθή
επηζηεκνληθή κφξθσζε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη λα
δηαπιάζεηαη εζηθά. Έκθαζε, επίζεο, δίλεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηε γπλαηθεία θχζε.
Δπηζεκαίλνληαη νη εζηθέο αμίεο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αθνινπζεί ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε, αιιά θαη ε θξνληίδα, ηελ νπνία πξέπεη λα επηδεηθλχεη γηα ηε
ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή θαη εζηθή αγσγή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Σχκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνχο, νη «αξεηέο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλνπλ: ζψκα άξηην, εππξέπεηα θαη
θνζκηφηεηα, επηκέιεηα θαη επζπλεηδεζία, θηιαιήζεηα, δηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία,
εγθξάηεηα, αγάπε πξνο ην έξγν θαη ηνπο καζεηέο.
Σεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, παίδεη
θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. Σε θάπνηνπο Καλνληζκνχο, φπσο ηνπ Ληηνρψξνπ, ν ξφινο
ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιείσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ δηεπζπληή, ελψ ζε άιινπο
Καλνληζκνχο, φπσο απηφλ ηεο Αζηηθήο Σρνιήο Κνδάλεο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ θαίλνληαη δηεπξπκέλεο θαη κε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο. Σπζθέπηεηαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφνδν, ηελ επηκέιεηα, ην ήζνο
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Οη θαλνληζκνί θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα επίζεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή
θαη ηεο δηεπζχληξηαο. Απηά ζα ιέγακε φηη δηαθξίλνληαη ζε παηδαγσγηθά θαζήθνληα θαη
33

Αλσλχκνπ, «Πεξί ηδηαηηέξσλ θαζεθφλησλ ηνπ δηδαζθάινπ», Ο Παηδαγσγόο, έη. Α΄, ηεχρε 3 θαη 4,
28/02/1839, ζ. 56.
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ζε δηνηθεηηθά/ιεηηνπξγηθά θαζήθνληα. Ο δηεπζπληήο ή ε δηεπζχληξηα θξνληίδεη γηα ηελ
αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο, θαζψο θαη γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Με βάζε
ηα παηδαγσγηθά ηνπ/ηεο θαζήθνληα επηζθέπηεηαη ηηο παξαδφζεηο θαη παξαθνινπζεί ηνλ
ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θξνληίδεη κε θαηάιιειεο νδεγίεο θαη
ζπκβνπιέο γηα ηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο κε ηε κνξθή αθαδεκατθήο
ζπδήηεζεο, ελψ πξνηείλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηξίηνπ δηδαζθάινπ εάλ θξηζεί απαξαίηεην.
Οξίδεη επίζεο ηε δηδαθηηθή κέζνδν ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ησλ δηδαζθάισλ θαη
εθαξκφδεη ηελ πιεηνςεθνχζα άπνςε. Με βάζε ηα δηνηθεηηθά/ιεηηνπξγηθά ηνπ/ηεο
θαζήθνληα ν δηεπζπληήο ή ε δηεπζχληξηα ππνβάιιεη ζηελ Δθνξεία έθζεζε γηα θάζε ηη
πνπ αθνξά ζηελ πξναγσγή θαη βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ. Ζ δηεχζπλζε επηβιέπεη ηελ
ηαθηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ηελ επηκέιεηα απηψλ ζηα καζήκαηα,
ιακβάλεη γλψζε ησλ απνπζηψλ ηνπο, εηδνπνηεί κε ηνπο επηζηάηεο ηνπο γνλείο ή
θεδεκφλεο απηψλ θαη ζπλελλνείηαη καδί ηνπο γηα ηελ πξφνδν θαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ
θαη καζεηξηψλ. Καλνλίδεη επίζεο, καδί κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηε δηαλνκή ησλ
καζεκάησλ κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζέκαηα επηηήξεζεο φρη κφλν
εληφο ηεο ζρνιήο αιιά θαη εθηφο απηήο.
Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνλίζνπκε πσο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη
ππνρξεψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ, έρεη σο βαζηθνχο
άμνλεο: α) ηελ θαηάξηηζε ησλ δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ, β) ηελ εζηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ δηδαζθάισλ σο «ππφδεηγκα» εζηθήο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
δηδαζθαιηζζψλ σο «παξαηλεηηθή»34 θαη γ) ηα γεληθά θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ησλ
δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηα λνκνζεηηθά θείκελα θαη
είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο ησλ Σρνιείσλ. Σηνπο
Καλνληζκνχο ησλ Σρνιείσλ σζηφζν, ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο θαη
θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ εχξπζκε εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ είλαη αλαιπηηθά, θαζνξίδνληαο κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα
θαζήθνληα ησλ δηδαζθάισλ/δηδαζθαιηζζψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ θαηά ηε ζρνιηθή πξάμε.
Φαίλεηαη θαζαξά πσο ηα άξζξα ησλ Καλνληζκψλ εμεηδηθεχνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ
λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
πνπ αθνξνχλ ζηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή πξάμε,
ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε θαη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε ειιεληθή θνηλφηεηα ηελ πεξίνδν απηή, αιιά θαη ηα
γεληθφηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Τηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηηο επηδηψμεηο θαη
ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Μαθεδφλσλ Διιήλσλ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη απφ ηα
ειιεληθά πξνμελεία θαη κέζσ ησλ Μεηξνπφιεσλ ζηηο επαξρίεο ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα εθθξάδεη ζαπκαζηά ην ειιεληθφ πξνμελείν ζηε
Θεζζαινλίθε ζε έθζεζή ηνπ ην 1892: «Οἱ ἡκέηεξνη (δηδάζθαινη) πεξηνξίδσληαη ἁπιῶο εἰο
34

Βι. «Πξνο ηαο δεκνδηδαζθάινπο. Πεξί ηεο ζπκπεξηθνξάο απηψλ, παξαηλεηηθή», Δγθχθιηνο Υπνπξγνχ Γ.
Σ. Μαπξνθνξδάηνπ, 12 Σεπηεκβξίνπ 1872.
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ηὴλ ηππηθήλ δηδαζθαιίαλ ηῆο γξακκαηηθῆο. Οἱ πιείζηαη ηνύησλ, ηέθλα ρσξηθῶλ ἐληαῦζα
ἐδηδάρζεζαλ ὀιίγα γξάκκαηα ἐλ ἑιιεληθῷ ζρνιείῳ ή Γπκλάζηῳ, ἐλ ηῶ ὁπνῖῳ νὐδόισο
ἐιήθζε θξνληίο λ’ ἀλαπηπρζῇ παξ’ αὐηνῖο ἐζληθόλ θξόλεκα. Μαλζάλνπζη νὖηνη ηὰ
ἀπαηηνύκελα γξάκκαηα, ὅπσο πνξηζζῶζη ηὸλ ἐπηνύζηνλ κεηεξρόκελνη ηὸλ
γξακκαηνδηδάζθαινλ ἐλ νἰνλδήπνηε ρσξίῳ δεηεζῶζηλ, ἡ ἐλ Μηθξᾴ Ἀζία […]. Ἀιι’ νἱ
Βνύιγαξνη δηδάζθαινη θαηαξηηδόηαλ εἰδηθῶο δηὰ ηὴλ Μαθεδνλίαλ θαὶ δηὰ ηὰο ἄιιαο
ἐπαξρίαο ηῆο εὐξσπατθῆο Τνπξθίαο θαὶ ἐθεῖ ἀπνζηέιινληαη ὑπό ηῶλ ἰζπλόλησλ ηὸλ ἀγώλα
ηνῦ παλζιαβηζκνῦ»35.
Σε επηζηνιή ηνπ ν Μεηξνπνιίηεο Βνδελψλ (Δδέζζεο) Αγαζάγγεινο απφ 5 Μαΐνπ
1870, αλαζέηεη ζε δηδάζθαιν ηεο πιήξνπο εκπηζηνζχλεο ηνπ ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθφλησλ ζε ειιεληθφ ζρνιείν ηεο πφιεο. Ζ επηζηνιή κεηαμχ άιισλ δηαιακβάλεη:
«Τέθλνλ κνη ἀγαπεηόλ! Γλσξίδσλ ἐθ ηὸλ πιεζίνλ ηήλ εὐγέλεηαλ ηῆο ςπρῆο ζνπ, θαὶ ηήλ
αὐηαπάξλεζίλ ζνπ κεηά ζάξξνπο ἀπνηείλνκαη πξὸο ζέ δεόκελνο ηῆο ζπλδξνκῆο ζνπ. Ὡο
πξσηίζηελ ηῶλ αλαγθῶλ ηῆο ἐπαξρίαο, ἤλ ἐλ ηῇ ἀγαζόηεηη Αὐηῆο ἡ Μεγάιε Ἐθθιεζία κνη
ἐλεπηζηεύζῃ, ἐπαξνπζηάζζῃ εἰο ἐκέ ἡ θαηάξηηζηο ηῆο ἐλ ηῇ πξσηεύνπζῃ Ἑιιεληθῆο Σρνιῆο
[…] Ὅπσο ἐπηηεύρζε ηὸ πνζνύκελνλ ἀλάγθε ὁ Γηεπζπληήο ηῆο Σρνιῆο νὐ κόλνλ λὰ
ζπλελώζῃ ἐλ ἑαπηῷ ἀκθόηεξα ηαῦηα παηδείαλ δει. θαὶ εὐγέλεηαλ ραξαθηῆξνο, ἀιιά λὰ ἔρῃ
θαὶ ηὸ πιενλέθηεκα θαὶ ηνύο ἐθπεπηζηεπκέλνπο αὐηῷ καζεηάο, ἀλνκνίνπο βέβαηα θαηά ηε
ηήλ θύζηλ θαη ηήλ ἀλαηξνθήλ, ἐπηηεδείσο λὰ ρεηξαγσγῇ, θαὶ δη’ ἄιιεο ἄιινλ ὁδνῦ λὰ ὁδεγῇ
εἰο ηὴλ ἐθπιήξσζηλ ηνῦ θαζήθνληνο. Τὸ ηνηνῦηνλ πιενλέθηεκα ἀπόξξνηα ὄλ λνεκνζύλεο
νὐρί θνηλῆο πείξαο ηῶλ ἀλζξσπίλσλ ἀδπλακηῶλ θαὶ δξαζηεξηόηεηαο ἐμεηίκεζα ἐλ ζνη. Σνὶ
ἀλαζέησ ινηπόλ ηῆο Σρνιῆο ηῶλ Βνδελῶλ ηὴλ δηεύζπλζηλ […] 1870 Μαΐνπ ἐλ Βνδελνῖο»36.
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Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικών α΄βάθμιασ εκπαίδευςησ μζςα από τουσ
Κανονιςμοφσ Σχολείων

Efstratios Vacharoglou – Ioannis Bounovas
The Role of the Educators of Primary Education through the School
Regulations in the Wider Region of Thessaloniki
(late 19th-early 20th century)
Summary

The work of the teachers during the 19th century is a matter that concerns the State,
the local institutions (Communities), the parents as well as the institutions or private
individuals responsible for the operation of schools. The expectations and demands of the
institutions have been recorded on primary sources of the era. The legislative texts, the
circulars of the Ministry of Education and School regulations include in their provisions
direct or indirect references to the role of the teachers and determine the educational,
didactic and social obligations in a very detailed manner going down to the regulation of
their behavior. The method employed in this paper is the historical-interpretive which
involves two levels of interpretation: a) the systematic history-historiography: the key
school regulations texts, recorded and presented in the 19th century, referred to the
teachers and directors of schools either directly, in separate chapters, or indirectly and b)
the analytical-interpretative: these regulations are analysed and interpreted in the
historical, political, social and educational context. In this paper four regulations are
examined: a) The Regulation of the Greek Schools in Thessaloniki (1905), b) the
Regulation of the Kozani Public School (1900), c) the Regulation of the Men’s Public
School in Litochoro (1907) and d) the Regulation of the Public School in Polygyros
(1906).
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Εισαγωγή
Ο χζηεξνο ξσκατθφο θφζκνο απνηειεί έλα επξχ «πεδίν πξφθιεζεο», αο ηνλ
νλνκάζνπκε έηζη, ράξε ζε κηα αθαηακάρεηε γνεηεία πνπ αζθεί ζηνλ θηιφινγν ή ηνλ
ηζηνξηθφ. Δμεγνχκαη ακέζσο: ε Απηνθξαηνξία ησλ χζηεξσλ ρξφλσλ πνπ ηνπνζεηείηαη
ρνλδξηθά αλάκεζα ζην 250 θαη ην 450 κ.Υ. είλαη γνεηεπηηθή, γηαηί απνηειεί πεξίνδν
δπκψζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ, κεηά απφ κηα ζρεηηθά ζχληνκε πεξίνδν επεκεξίαο, ηελ
νπνία ζηαδηαθά δηαδέρεηαη ε απψιεηα ησλ επαξρηψλ ηεο Γχζεο ιφγσ ηεο θαζφδνπ ησλ
γεξκαληθψλ θχισλ. Σν ίδην γνεηεπηηθή, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ πξφζθνξνπ εξεπλεηηθά
εδάθνπο, είλαη θαη ε Αλαηνιή, αιιά εθεί ηα πξάγκαηα ζα πάξνπλ δηαθνξεηηθφ δξφκν: ην
ηκήκα απηφ ηεο Απηνθξαηνξίαο φρη κφλν ζα επηβηψζεη, αιιά ζα αθκάζεη θαη ζα επηδηψμεη
ηελ αλαθαηάιεςε αξθεηψλ απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο: είλαη ε γλσζηή πνιηηηθή ηνπ
Ινπζηηληαλνχ, ε Reconquista.
Η πεξίνδνο ηεο χζηεξεο Απηνθξαηνξίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίιεο εμειίμεηο,
πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη θηινζνθηθέο, κε θπξίαξρε ηε ζηαδηαθή
εγθαηάιεηςε ηνπ ξσκατθνχ παλζένπ θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Απηή ε
ζξεζθεπηηθή αιιαγή παξακέλεη –θαη είλαη βέβαην φηη ζα παξακείλεη γηα αξθεηά αθφκα
ρξφληα– έλα ηδηαίηεξν πεδίν έξεπλαο πνπ ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηηο πεγέο, αιιά θαη κε
ηελ Αλζξσπνινγία, ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ Πνιηηηθή Θεσξία, ηνκείο γηα ηνπο
νπνίνπο άιινη ζα κηιήζνπλ αξκνδηφηεξα. Δίλαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, γνεηεπηηθέο
απηέο νη πεξίνδνη κεηαζρεκαηηζκνχ, γηαηί βξίζθνληαη πνιχ πην θνληά ζηε δηθή καο
θνζκναληίιεςε απφ φ,ηη ε Αζήλα ηνπ Πεξηθιή ή ε Ρψκε ηνπ Απγνχζηνπ.
Απηά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν γξάθσλ αληηιακβάλεηαη ηνλ χζηεξν ξσκατθφ
θφζκν, θαη αο γπξίζνπκε ηψξα ζην ζέκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Πξηλ δχν πεξίπνπ ρξφληα
απνδέρηεθα κε ραξά ηε ζπγγξαθή ελφο θεθαιαίνπ ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν ππφ ηνλ ηίηιν
Self-Presentation and Identity in Roman West, έξγν πνπ ην Cambridge Scholars
Publishing ζα δεκνζηεχζεη εληφο ηνπ 2016. Καζψο ην θεθάιαην πνπ κνπ αλαηέζεθε ζα
απνηεινχζε κηα απφ ηηο θαηαθιείδεο ηνπ ηφκνπ θαη, άξα, ε θπζηθή ηνπ ζέζε ήηαλ πξνο ην
ηέινο ηνπ ηφκνπ απηνχ, ζθέθηεθα πσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αζρνιεζψ κε θάπνηα
πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία πνπ εκθάληδε έληνλε πνιηηηζκηθή εμέιημε. Με θάπνηα, ίζσο,
«πνιηηηζκηθή γέθπξα» αλάκεζα ζηελ χζηεξε Αξραηφηεηα θαη ηνλ πξψηκν Μεζαίσλα.
Οη πξψηνη ρξηζηηαληθνί αηψλεο ήηαλ πξφζθνξν έδαθνο. Ιδηαίηεξα ν ζηαδηαθφο
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ απηνθξάηνξα απφ divus ζε ηδηφηππν vicarius Christi: απφ θεῖο (ή
ζεφ), ζε αληηπξφζσπν-απεζηαικέλν ηνπ Υξηζηνχ επί ηεο γεο. Ο ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ
πνπ αλέιαβα είρε κφιηο βξεζεί: «From ‘Divus Augustus’ to ‘Vicarius Christi’: Examples
of Self-Presentation in a Period of Transition». H έξεπλα έπξεπε λα δαλεηζηεί εξγαιεία
απφ ηε Φηινινγία, ηελ Αξραηνινγία θαη ηελ Ιζηνξία, ψζηε λα δεη ελαξγέζηεξα ηε ζθηψδε
απηή επνρή κεηάβαζεο.
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Έλληνες και Ρωμαίοι
Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο θειόηηηoρ ηνπ Καίζαξα απφ ηε χγθιεην θαη ηελ
πηνζέηεζε, αξγφηεξα, ηνπ ηίηινπ divi [i.e. Caesaris] filius απφ ηνλ Οθηαβηαλφ, ε
Απηνθξαηνξία παγίσζε ζηαδηαθά κηα παξάδνζε πνπ εμππεξεηνχζε ηελ πνιηηηθή
πξνπαγάλδα ησλ απηνθξαηφξσλ θαη εδξαίσλε ηελ πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπο, αθφηνπ ν
απηνθξάηνξαο ππήρζε ζηε ρνξεία ησλ ζεψλ (αξρηθά κεηά ζάλαηνλ1 θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ήηαλ ιανθίιεηνο). Φπζηθά, ε αλαθήξπμε απηή ηνπ Καίζαξα δελ
πξνέθπςε μαθληθά θαη εθ ηνπ κεδελφο, αιιά εληάζζεηαη ζε κηα καθξά εμειηθηηθή
δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ηα πξψηα ακπδξά ίρλε παξαηεξνχληαη ζηελ πξνζσπνιαηξία ησλ
Διιήλσλ ηπξάλλσλ ηεο Μεγάιεο Διιάδαο. Πξψηνη απηνί ηφικεζαλ λα ραξάμνπλ ην
φλνκά ηνπο πάλσ ζηα λνκίζκαηα πνπ εμέδσζαλ, πεξηνξίζηεθαλ, φκσο, κφλν ζε απηφ θαη
δελ απεηθφληζαλ ην πξφζσπφ ηνπο. Κάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε χβξε γηα ηα ήζε ησλ
Διιήλσλ ηεο επνρήο. Σν πξάγκα ζα αιιάμεη κε ηνπο Μαθεδφλεο βαζηιείο, πνπ ζα
ραξάμνπλ ην πξφζσπφ ηνπο ζε λνκίζκαηα2, ελψ ν Αιέμαλδξνο, ιίγν κεηά, ζα απαηηήζεη
λα ιαηξεχεηαη ν ίδηνο σο ζεφο, θαζψο ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ γην ηνπ Άκκσλα. Σελ
πξαθηηθή απηή ζα αθνινπζήζνπλ θαη νη δηάδνρνί ηνπ. Σελ ίδηα επνρή ζα θάλεη ηελ
εκθάληζή ηνπ θαη ν εςημεπιζμόρ, πνπ πξνζπαζνχζε λα εμνξζνινγίζεη ην θεῖον θαη λα ην
εξκελεχζεη κε απνθιεηζηηθφ κέηξν ηνλ άλζξσπν 3. Έηζη, νη ζενί ζχκθσλα κε ηνλ
Δπήκεξν ηνλ Μεζζήλην (311-298 π.Υ.) δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ήξσεο ηνπ
παξειζφληνο, νη νπνίνη ιφγσ ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπο ζενπνηήζεθαλ. Παξά ην έξγν ηνπ
Δπήκεξνπ θαη ηελ θαηνπηλή ηνπ επίδξαζε4, ε ζηαδηαθή ζενπνίεζε ησλ βαζηιέσλ
θξάηεζε γηα θάπνηνπο αηψλεο αθφκα.
Φπζηθά, ε ζενπνίεζε ελφο ζλεηνχ γέλλεζε αληηδξάζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή π.ρ. ε
πεξίπησζε ηνπ Λνπθηαλνχ (2νο αηψλαο κ.Υ.), φηαλ πεξηγειά ζηνπο Νεκπικούρ διαλόγοςρ
(21) ηε ζενπνίεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ, ηνλ νπνίν θαη βάδεη λα ζπδεηά αθξηβψο απηφ ην
πξάγκα κε ηνλ παηέξα ηνπ Φίιηππν. Οη Ρσκαίνη, επίζεο, θαη θπξίσο ε πλεπκαηηθή ηνπο
ειίη, δελ είδε κε θαζφινπ θαιφ κάηη ηε ζενπνίεζε ησλ ζλεηψλ απηνθξαηφξσλ. Η
Ἀποκολοκύνθυζιρ (φξνο πνπ παξσδεί επζέσο ηελ «απνζέσζε») ηνπ ελέθα5, ή ε πην
ππφξξεηε ζάηηξα ηνπ Πεηξσλίνπ ζην Σαηςπικόν ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα
1

D. Wardle, «Deus or Divus: The Genesis of Roman Terminology for Deified Emperors and a
Philosopher’s Contribution», Philosophy and Power in the Graeco-Roman World, Oxford-New York 2002,
ζ. 184-185.
2
Christopher Howgego, Ancient History from Coins, London-New York 1995 (αλαηχπσζε 2001), ζ. 64
θ.εμ.· Sophia Kremydi-Sicilianou, «'Belonging' to Rome, 'Remaining' Greek: Coinage and Identity in Roman
Macedonia», Coinage and Identity in the Roman Provinces, ed. C. Howgego – A. Burnett – V. Heuchert,
Oxford 2007, ζ. 97· K. Dahmen, «The Numismatic Evidence», A Companion to Ancient Macedonia, ed. J.
Roisman – I. Worthington, Oxford 2010, ζ. 50-54.
3
M. Winiarczyk, The Sacred History of Euhemerus of Messene, κηθ. Witold Zbirohowski-Kościa,
[Beiträge zur Altertumskunde 312], Berlin-Boston 2013, ζ. 28 θ.εμ.
4
M. Winiarczyk, The Sacred History, ζ. 123 θ.εμ.
5
Γηα ην έξγν απηφ βι. θαη M. Paschalis, «The Afterlife of Emperor Claudius in Seneca's Apocolocyntosis»,
Numen 56, αξ. 2/3 (2009), ζ. 198-216.
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κελίππεηαο ζάηηξαο, κηαο ζάηηξαο πνπ ριεπάδεη ηηο αλζξψπηλεο αδπλακίεο 6, απφ ηα βέιε
ηεο νπνίαο δελ γιίησζαλ νχηε νη ζενπνηεκέλνη απηνθξάηνξεο. Η ζενπνίεζε απηή δελ
απνδείρηεθε, ινηπφλ, ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζηνλ ρξφλν θαη πνιχ ζχληνκα νη ζενπνηεκέλνη
απηνθξάηνξεο πεξηέπεζαλ ζε ιήζε7.
Με ηελ έιεπζε, φκσο, ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ην πξνζσλχκην divus8 θαη ε αλάινγε
divinitas, ε θειόηηρ ηνπ απηνθξάηνξα, ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε ηνπ unus et
solus Deus (ηνπ ελφο θαη κφλνπ Θενχ). Θα πεξίκελε, ζπλεπψο, θαλείο φηη ε divinitas ηνπ
απηνθξάηνξα ζα ππνρσξνχζε κπξνζηά ζηελ επέιαζε ηεο λέαο πίζηεο. Παξά ηαχηα δελ
θαηαξγήζεθε, αιιά κεηαζρεκαηίζηεθε θαη ζε απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζπλέβαιαλ
άζειά ηνπο θαη νη ίδηνη νη Υξηζηηαλνί.
Οη Υξηζηηαλνί πνιχ γξήγνξα άξρηζαλ λα δηεγνχληαη ηζηνξίεο γηα αλζξψπνπο κε
ζαπκαηνπξγέο ηδηφηεηεο. Οη ζαπκαζηνί απηνί άλζξσπνη, βέβαηα, δελ ζα κπνξνχζε λα
είλαη dei (ζενί), κε ηε ζπλαθφινπζε deitas (ζεφηεηα) λα ηνπο ραξαθηεξίδεη, αιιά
εκθάληδαλ θάπνηεο ηδηφηεηεο πνπ ππνλννχζαλ ή, ηέινο πάλησο, ζχκηδαλ αξθεηά θάπνηα
divinitas, θάπνηα θειόηηηα πνπ δηθαηνινγνχζε ην ππεξθπζηθφ ηεο δξάζεο ηνπο. Η χπαξμε
απηψλ ησλ ζαπκαζηψλ αλζξψπσλ ήηαλ, βέβαηα, παιηά θαη ν Dodds ζεκεηψλεη γηα απηνχο
ηνπο ἐνθέοςρ πσο ήηαλ θάηη ζαλ ελδηάκεζνη κεηαμχ αλζξψπσλ θαη ζεψλ, ψζηε νη ζενί
επηθνηλσλνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο κέζσ απηψλ ησλ ἐνθέυν9. Οη άλζξσπνη πνπ κεηέρνπλ
ζε κηα ηέηνηα θεία εκπεηξία είλαη «δαηκνληθνί» (ππφ ηελ έλλνηα ηνπ δαίμονορ-θεοῦ),
αληίιεςε πνπ κνηξάδνληαλ νη ιανί ηεο Απηνθξαηνξίαο: νη Δζληθνί, νη Δβξαίνη αιιά θαη
νη Υξηζηηαλνί10. Πξνθαιεί εληχπσζε, ίζσο, ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν ην γεγνλφο πσο, γηα
πνιινχο Υξηζηηαλνχο ηεο επνρήο εθείλεο, αθφκα θαη νη ζεφηεηεο ησλ Διιήλσλ λννχληαλ
σο κεζνιαβεηέο δαίκνλεο ηνπ ππέξηαηνπ Ὄνηορ. Πίζσ απφ ηηο νλνκαζίεο δαίμονερ,
ἄγγελοι, πνεύμαηα, θαίλεηαη φηη ελλννχζε θαλείο ηα ίδηα, πεξίπνπ, πξάγκαηα 11.
Πολσθεΐα – Ενοθεΐα – Μονοθεΐα
Ο θεὸρ ηεο θιαζηθήο παξάδνζεο κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ παξαπέκπεη
ζε ζεφηεηα πνπ έρεη απηνηέιεηα δχλακεο θαη ηθαλνηήησλ, ηηο νπνίεο δελ αληιεί απφ
θάπνπ. Αλ θαη ην ζχζηεκα ησλ δηαθφξσλ ζενηήησλ ηνπ εζληθνχ θφζκνπ είλαη γλσζηφ σο
πολςθεΐα, εληνχηνηο νξζφηεξνο είλαη κάιινλ ν φξνο ἑνοθεΐα ή ἑνοθεφζμόρ, ηνλ νπνίν
6
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7
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8
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Semi-Century», A Companion to Roman Religion, ed. J. Rüpke, Oxford 2007, ζ. 81.
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βι. J. North, «The Development of Religious Pluralism», The Jews among Pagans and Christians in the
Roman Empire, ed. Judith Leu – J. North – Tessa Rajak, London-New York 1992, ζ. 176 θ.εμ.
11
Δηδηθά γηα ηνπο αγγέινπο βι. C. Δ. Arnold, The Colossian Syncretism: The Interface between
Christianity and Folk Belief at Colossae, Michigan 1996 [αλαηχπσζε 2014], ζ. 8 θ.εμ.
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θαζηέξσζε επξχηεξα ν Γεξκαλφο θηιφινγνο Max Müller ην 1878 ζην θιαζηθφ έξγν ηνπ
γηα ηε γέλεζε ησλ ζξεζθεηψλ12. Η ελνζεΐα πεξηγξάθεη ηε ιαηξεία ελφο θπξίαξρνπ ζενχ
κεηαμχ άιισλ ζενηήησλ, ε χπαξμε θαη ε ιαηξεία ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη δεδνκέλε13. Ο
φξνο, δειαδή, είλαη δεισηηθφο ηεο νξγάλσζεο πνπ επηθξαηεί, αο πνχκε, ζηνλ ιπκπν:
έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζεψλ-ζενηήησλ κε ζχζηεκα ηεξαξρίαο, ππφ ηελ επίβιεςε θαη
ηελ επνπηεία κίαο ζεφηεηαο14, ε νπνία ζηαδηαθά αλαδεηθλχεηαη ζε θεό-παηέπα: ν Ζεὺρ
(ζηνπο Ρσκαίνπο ν Iupiter) είλαη (ή γίλεηαη ζηαδηαθά) ν θπξίαξρνο θεόρ πνπ έρεη εγεηηθφ
ξφιν επί ησλ ππνινίπσλ. Κάηη αληίζηνηρν παξαηεξείηαη θαη ζηε ιαηξεία ηεο Ίζηδαο, ε
νπνία δηαδφζεθε θαη ζηνλ ειιεληθφ θφζκν: επηγξαθηθά ηεθκήξηα θαλεξψλνπλ ηελ
ππεξνρή θαη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζεφηεηεο ηνπ αηγππηηαθνχ
παλζένπ15. Θεφηεηεο φπσο ν Ζεὺρ ή ε Ἴζιρ είλαη πξντφληα πνιηηηζκηθήο εμέιημεο ηνπ
εζληθνχ θφζκνπ, γηα λα νλνκάζνπκε έηζη ην παιηφ πξνζσλχκην «εηδσινιάηξεο».
Θα πεξίκελε θαλείο πσο ν εζληθφο θφζκνο ζα νδεγείην αξγά ή γξήγνξα ζηε
κνλνζεΐα, πσο ε ελνζεΐα ζα κπνξνχζε, δειαδή, λα εμειηρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
ππνζεηηθφ ζρήκα:
Δλνζεΐα
(ηζφηηκεο ζεφηεηεο ππφ ηελ εγεζία ελφο ηζρπξνχ ζενχ-παηέξα)
↓
Μνλνζεΐα
(κία θαη κφλε ζεφηεηα)
Αιιά ηα πξάγκαηα δελ έγηλαλ αθξηβψο έηζη. Η κνλνζεΐα θαίλεηαη πσο ήηαλ ηεο
κφδαο κφλν κεηαμχ ηεο κνξθσκέλεο θαη άξρνπζαο ηάμεο, θαη ηφηε φκσο φρη θαζνιηθά16.
Ο ρξηζηηαληζκφο ζα πξνζιάβεη ηε κία θαη κφλε deitas ζηελ Παιαηζηίλε, φπνπ ε ελνζεΐα
είρε κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα αξθεηά απζηεξή, κία θαη κφλε ζεφηεηα, κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ κάο είλαη γλσζηά απφ ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε: ν Deus-Pater είλαη
παληνδχλακνο, αηψληνο, άλαξρνο θαη αηειεχηεηνο, πάλζνθνο θαη δίθαηνο. Απηά είλαη θαη
12

Friedrich Max Müller, Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illustrated by the Religions of
India, London 1878, ζ. 260 θ.εμ.
13
Γηα ηνλ ελνζετζκφ ζηελ ειιεληθή Αξραηφηεηα (θιαζηθή θαη χζηεξε) βι. θπξίσο H. S. Versnel, Ter
Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism, ed. H. S. Versnel – F. T van Straten, η. 1 Studies
in Greek and Roman Religion-Inconsistencies in Greek and Roman Religion, Leiden-New York-KøbenhavnKöln 1990, ζ. 35 θ.εμ.
14
Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα ηελ χπαξμε ελφο «πεξηζφηεξν ηζρπξνχ» ζενχ κεηαμχ δηαθφξσλ ζενηήησλ βι.
ην θεθάιαην «Some Gods are more Divine than Others» ηνπ Angelos Chaniotis, «Megatheism: the Search for
the Almighty God and the Competition of Cults», ζην One God: Pagan Monotheism in the Roman Empire,
ed. St. Mitchell – P. Van Nuffelen, Cambridge 2010), ζ. 121-132.
15
Π.ρ. IGXII, 5 ζ. 217 (1νο, 2νο/3νο αη. κ.Υ.). Απνηειεί ηελ νςηκφηεξε επηγξαθή πνπ δηαζψδεη ηε ιαηξεία
ηεο ζεάο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν. Γηα ηε ιαηξεία ηεο εληφο ηεο Απηνθξαηνξίαο βι. G. Woolf, «Isis and the
Revolution of Religions», 5th International Conference of Isis Studies, Boulogne-sur-Mer, October 13-15,
2011, ζ. 88-92.
16
M. P. Nilsson, «The High God and the Mediator», The Harvard Theological Review 56, αξ. 2 (1963), ζ.
101 θ.εμ.
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ηα ζπλζεηηθά κέξε ηεο ζείαο θχζεο ηνπ, ηεο deitas. Οη Ινπδαίνη είραλ εμειίμεη ηελ άπνςε
απηή πεξίπνπ σο εμήο:
Πνιπζεΐα – Δλνζεΐα (δπζδηάθξηηα φξηα)
(ηζφηηκεο ζεφηεηεο αιιά θαη χπαξμε ελφο θεού-παηέπα)
+
εληνλφηεξε πξνβνιή ηνπ θεού-παηέπα
↓
Μνλνζεΐα
(κία θαη κφλε ζεφηεηα)17
Η ρξηζηηαληθή deitas (ζεφηεο) ζρεκαηίδεηαη, ζπλεπψο, ράξε ζηελ πξφζιεςε
ηνπδατθψλ θαη ειιελνξσκατθψλ (εζληθψλ) ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα
εμειίζζεηαη πεξαηηέξσ κέρξη λα παγηψζεη, αο πνχκε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σί
ζπκβαίλεη, φκσο, κε ηελ πξφζιεςε ηεο divinitas; ηνλ θιαζηθφ θφζκν ε divinitas
(ζεηφηεο) απνηειεί ράξηζκα, ηδηφηεηα δνηή απφ θάπνηνλ ζεφ θαη άξα ηδηφηεηα δεισηηθή
κηαο ηδηαδφλησο εμέρνπζαο, κηαο έλζεεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ ζεφ
θαη απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηε deitas18. Αο
ζπκεζνχκε ηνπο ζενπνηεκέλνπο Kαίζαξεο. Απνηεινχλ θιεξνλφκνπο θάπνησλ ζείσλ
ηδηνηήησλ, ιφγσ καθξηλήο ζπγγέλεηάο ηνπο κε θάπνηνλ απφ ην ειιεληθφ ή ην ξσκατθφ
πάλζενλ. Γίλνληαη ζηαδηαθά divi Augusti θαη απηή ε παξάδνζε ζα απνηειέζεη πξφηππν
γηα ηελ απνζέσζε θάζε απηνθξάηνξα. Ο απηνθξάηνξαο είλαη θεῖορ. ζν θη αλ θαίλεηαη
πεξίεξγν, ε αληίιεςε απηή επηβηψλεη κεηαζρεκαηηζκέλε θαη ζηνλ ρξηζηηαληζκφ.
Υξεηάδεηαη, φκσο, λα δνχκε πψο παγηψζεθε θαη ε divinitas ζηε ρξηζηηαληθή ζθέςε.
Ο απόητος τοσ ύστεροσ ρωμαϊκού κόσμοσ έναν αιώνα μετά
Οη πξψηνη ρξηζηηαληθνί αηψλεο, ινηπφλ, πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα φξηα
αλάκεζα ζηελ θειόηηηα θαη ηε θεόηηηα, ψζηε λα απνδψζνπλ «ηὰ ηοῦ Καίζαπορ ηῷ
Καίζαπι θαη ηὰ ηοῦ Θεοῦ ηῷ Θεῷ» (Μαηζ. 22, 21). Πψο, φκσο, θαηέιεμε απηή ε πάιε; Θα
ρξεζηκνπνηήζσ ηελ Θζηοπία ηυν Φπάγκυν ηνπ Γξεγνξίνπ ηεο Σνπξ (538/539-593/594),
γηαηί κεηαμχ άιισλ κάο θιεξνδφηεζε θη έλα κέξνο απφ ηελ απηνζπλείδεζε ηνπ
ρξηζηηαληζκνχ: θάηη ζαλ ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ εξψηεζε «ηίνα με λέγοςζιν οἱ ἄνθπυποι
εἶναι» (Μάξθ. 8, 27). ηελ αξρή ηεο Θζηοπίαρ ηνπ (1, praef.) ν Γξεγφξηνο δηαηξαλψλεη ηελ
πίζηε ηνπ ζε δχν πξάγκαηα, α) ζην «νξζφ δφγκα» ηεο Δθθιεζίαο: «prius fidem meam
proferre cupio, ut qui ligirit me non dubitet esse catholicum…» [ζέισ πξψηα πξψηα λα
νκνινγήζσ ηελ πίζηε κνπ, ψζηε φπνηνο κε δηαβάζεη λα κελ ακθηβάιιεη γηα ην φηη είκαη

17

Αλ θαη ε ελνζεΐα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο παξακέλεη αθφκα πξφβιεκα γηα ηνπο εηδηθνχο, βι. J. B. Gabel,
«The New Biblical Criticism and The Literary Guide to the Bible», Modern Language Studies 20, αξ. 1
(1990), ζ. 28.
18
Πξβ. Πιάη. Σςμπ. 202d: «Δαίμυν μέγαρ, ὦ Σώκπαηερ· καὶ γὰπ πᾶν ηὸ δαιμόνιον μεηαξύ ἐζηι θεοῦ ηε καὶ
θνηηοῦ».
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νξζφδνμνο…]19 θαη β) ζηελ «πξαγκαηηθή» θύζη ηος Θεοῦ-Παηπὸρ θαη ηνπ Ἰηζοῦ: «Credo
ergo in Deum patrem omnipotentem. Credo in Iesum Christum, filium eius unicum,
dominum nostrum, natum a patre, non factum, non post tempora, sed ante cunctum
tempus semper fuisse cum patre.» [Πηζηεχσ, ινηπφλ, ζηνλ παληνδχλακν Θεφ Παηέξα.
Πηζηεχσ ζηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ, ζηνλ κνλνγελή Τηφ ηνπ Θενχ, ηνλ Κχξηφ καο, πνπ
γελλήζεθε –δελ δεκηνπξγήζεθε– απφ ηνλ Παηέξα, αιιά ππήξρε καδί κε ηνλ Παηέξα πξηλ
απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ρξφλνπ, φρη κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ.]
ηα παξαζέκαηα απηά ε αληίιεςε ηνπ Γξεγνξίνπ γηα ηνλ unus et solus Deus
(πηζαλφλ θαη γηα ηε ζπλαθή κε ηνλ Θεφ deitas, αιιά απηφ είλαη κηα άιιε ζπδήηεζε)
θαίλεηαη αξθεηά ζπγθξνηεκέλε, ην θείκελν είλαη ζαθέο θαη «νξζφ-δνμν», ππφ ηελ έλλνηα
ηεο επίζεκεο άπνςεο πεξί ηνπ νξζνχ. Γελ είλαη, βέβαηα, πξσηφηππν θείκελν, αιιά
Σύμβολον (ζχλνςε) πίζηευρ. Απηά γηα ηελ αληίιεςε ηνπ Γξεγνξίνπ πεξί ηεο deitas. Πψο,
φκσο, αληηιακβάλεηαη ηελ divinitas; Ο Γξεγφξηνο παξαζέηεη, ινηπφλ, δχν πεξηπηψζεηο
(Hist. 2, 1) πνπ ζθηαγξαθνχλ παξαζηαηηθά κηα «εμειηγκέλε» divinitas:
De episcopatu Brictii.
[Beatum Martinum] Brictius ad
episcopatum succedit. At vero hic
Brictius, cum esset prima evae aetatis
iuvenis, sancto… multas tendebat insidias, pro eo quod ab eodem plerumque, cur faciles res sequeretur,
arguebatur.
Quadam tamen die sanctus… ait:
«Amen dico tibi, quia obtinui apud
Deum, ut post me ad pontificatus
honorem accedas, sed noveris te in
episcopatu multa adversa passurum».
Brictius… adeptum ergo consentientibus civibus pontificatus officium…
oritur contra eum lamentabilis causa pro
crimine… Nam mulier… concepit et
peperit. Qua de re surrexit omnis
populus Toronorum in ira, et totum
crimen super episcopum referunt, volentes eum unanimiter lapidare… Illo quoque e contrario viriliter haec negante:
«Adferte», inquid, «infantem ad me».
19

Η αξρηεξαηεία ηνπ Βξηθηίνπ.
[Σνλ
καθάξην
Μαξηίλν]
ηνλ
δηαδέρζεθε ζηνλ επηζθνπηθφ ζξφλν ν
Βξίθηηνο. Απηφο ν Βξίθηηνο, ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο εθεβείαο ηνπ δεκηνπξγνχζε
δπζθνιίεο ζηνλ άγην Μαξηίλν... επεηδή ν
άγηνο πνιιέο θνξέο ηνλ επέπιεηηε γηαηί
αζρνινχληαλ κε πξάγκαηα επηειή.
Κάπνηα κέξα ν άγηνο… ηνπ είπε:
«Ακήλ, ζνπ ιέσ, κε θψηηζε ν Θεφο φηη κεηά
απφ κέλα ζα θηάζεηο σο ηνλ βαζκφ ηεο
αξρηεξνζχλεο, αιιά κάζε φηη πξφθεηηαη λα
αληηκεησπίζεηο πνιιέο αληημνφηεηεο θαηά ην
επηζθνπηθφ ζνπ αμίσκα.»
Ο Βξίθηηνο… φηαλ αλέιαβε, ινηπφλ, κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ πνιηηψλ ηεο Σνπξ
ην επηζθνπηθφ αμίσκα… έγηλε γλσζηή κηα
αμηνζξήλεηε θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ…
Κάπνηα γπλαίθα… έκεηλε έγθπνο θαη
γέλλεζε έλα παηδί.
Δμαηηίαο απηνχ ηνπ πξάγκαηνο φινη νη
θάηνηθνη
ηεο
Σνπξ
μεζεθψζεθαλ
νξγηζκέλνη θη έξηρλαλ φιν ην ζθάικα ζηνλ

Γηα ηα κεηαθξάζκαηα βι. Γ. Μπελέηνο, Gregorii Turonensis, Historia Francorum-Η Θζηοπία ηυν
Φπάγκυν, Αζήλα 20142, ζ. 125, 127, 129.
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Cumque oblatus fuisset infans, triginta
dies ab ortu habens, ait ad eum
episcopus: «Adiuro te per Iesum
Christum, filium Dei omnipotentis, ut, si
ego te generavi, coram cunctis edicas».
Et ille: «Non es», inquid, «tu pater
meus». Tunc illi magicis haec artibus
factum adseverantes, insurgunt contra
eum in una conspiratione… Ille autem
ad satisfaciendo adhuc populo prunas
ardentes in byrrum suum posuit, et ad se
stringens, usque ad sepulchrum beati
Martini una cum populorum turbis
accedit, proiectasque ante sepulchrum
prunas, vestimentum inustum apparuit.
…Illis vero non credentibus, sed
contradicentibus, trahitur, calumniatur,
eicitur, ut sermo sancti adimpleretur:
«Noveris, te in episcopatu multa adversa
passurum».

επίζθνπν, ζέινληαο λα ηνλ ιηζνβνιήζνπλ
κέρξη ζαλάηνπ… Δθείλνο ηα αξλήζεθε φια
απηά κε ζζέλνο θαη ηνπο είπε: «Φέξηε κνπ
ην παηδί.» Κη φηαλ ηνπ ην έθεξαλ –ήηαλ ήδε
ηξηάληα εκεξψλ– είπε ζην παηδί ν
επίζθνπνο:
«ε εμνξθίδσ ζην φλνκα ηνπ Ιεζνχ
Υξηζηνχ, ηνπ Τηνχ ηνπ Παληνδχλακνπ
Θενχ, λα πεηο κπξνζηά ζε φινπο απηνχο αλ
είκαη εγψ απηφο πνπ ζε γέλλεζε.» Κη εθείλν
απάληεζε: «Γελ είζαη εζχ ν παηέξαο κνπ.»
Σφηε εθείλνη, ηζρπξηδφκελνη φηη απηφ
ήηαλ απνηέιεζκα θάπνηαο καγηθήο ηέρλεο,
μεζεθψζεθαλ φινη καδί ελαληίνλ ηνπ... Κη
εθείλνο γηα λα απνδείμεη ηελ αζσφηεηά ηνπ
αθφκα θαη ζε απηφ, έβαιε αλακκέλα
θάξβνπλα ζην παλσθφξη ηνπ θαη
ζθίγγνληάο ηα πάλσ ηνπ πήγε ζηνλ ηάθν
ηνπ αγίνπ Μαξηίλνπ καδί κε ην πιήζνο, θη
φηαλ έξημε ηα θάξβνπλα κπξνζηά ζηνλ
ηάθν, θάλεθε φηη ην ξνχρν ήηαλ αλέπαθν.
…Δθείλνη επεηδή δελ ηνλ πίζηεςαλ θη
έιεγαλ ηα αληίζεηα, ηνλ έζπξαλ, ηνλ ζπθνθάληεζαλ, ηνλ εθδίσμαλ, γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο ηνπ αγίνπ Μαξηίλνπ: «Να
μέξεηο φηη ζα αληηκεησπίζεηο πνιιέο αληημνφηεηεο θαηά ην επηζθνπηθφ ζνπ αμίσκα.»

Πξνξξήζεηο, ππεξθπζηθέο ηδηφηεηεο θαη ζαχκαηα, επίθιεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Θενχ
σο θνξέα ηεο αγηαζηηθήο δχλακήο ηνπ, φια απηά απνηεινχλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο divinitas, κε
άιια ιφγηα ηεο sanctitas, ελφο φξνπ πνπ απνηειεί ελλνηνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή εμέιημε,
ζρεδφλ αθξηβέο ηζνδχλακν ηεο divinitas, ρσξίο, φκσο, ην πνιηηηζκηθφ θνξηίν ηεο
«παγαληζηηθήο» deitas, πνπ ζα κπνξνχζε λα νμχλεη ηα πλεχκαηα θαη λα απνξξηθζεί σο
θαηάινηπν ηνπ εζληθνχ θφζκνπ. Αο ηελ νλνκάζνπκε, ζπλεπψο, divinitas-sanctitas. Η
divinitas-sanctitas δελ θιεξνδνηήζεθε ζηνλ ρξηζηηαληζκφ κφλν απφ ηνλ ειιελνξσκατθφ
θφζκν. Ο Ινπδατζκφο είλαη θαη εδψ παξψλ κέζσ ελφο πνιηηηζκηθνχ παξαιιήινπ, κέζσ
ελφο «ελδηάκεζνπ» πνπ νλνκάδεηαη Μεζζίαρ. Ο Μεζζίαο είλαη divus γηα ηνπο Ινπδαίνπο,
αιιά ζηνλ ειιελνξσκατθφ θφζκν γξήγνξα ζα εμπςσζεί ζε Deus, Unicus,
Consubstantialis, Omnipotens θηι., σο Filius Dei Patris.
Οη ζπζρεηηζκνί δελ ζηακαηνχλ εδψ. Ο Sol Invictus (ν Αλίθεηνο Ήιηνο) ζεζπίδεηαη
σο επίζεκε ζξεζθεία ηεο απηνθξαηνξίαο απφ ηνλ Απξειηαλφ (274 κ.Υ.), θαη ν ζεφοΉιηνο απνηππψλεηαη ζηα θαηνπηλά λνκίζκαηα κέρξη θαη ηνλ Μέγα Κσλζηαληίλν.

221

222

Διονύςιοσ Μπενέτοσ

Αληίζηνηρα, ν Μεζζίαο παξνκνηάδεηαη ζπρλά ζηε ρξηζηηαληθή γξακκαηεία σο ἥλιορ20 ή
ἥλιορ ηῆρ δικαιοζύνηρ21. Η ξσκατθή γηνξηή γηα ηελ Dies Natalis Solis Invicti (ηε γελέζιην
εκέξα ηνπ Αλίθεηνπ Ήιηνπ) είρε νξηζηεί γηα ηελ 25ε Γεθεκβξίνπ, εκέξα ε νπνία θαηά ην
ηνπιηαλφ εκεξνιφγην ζεσξείην (ιαλζαζκέλα) σο ε κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. Σελ επνκέλε ν
ήιηνο άξρηδε λα αλεβαίλεη ζηαδηαθά ζηνλ νξίδνληα θαη νη κέξεο λα κεγαιψλνπλ. Καη νη
Υξηζηηαλνί, ινηπφλ,ηελ ίδηα κέξα άξρηζαλ λα γηνξηάδνπλ ηε γέλλεζε ηνπ Ιεζνχ 22. Η
απηνθξαηνξηθή πξνπαγάλδα ζα ρεηξηζηεί επηδέμηα ηελ παιηά θαη ηε λέα παξάδνζε θαη ζα
θξνληίζεη λα παξνκνηάζεη ηνλ απηνθξάηνξα κε ηνλ ήιην, παξάδνζε πνπ επηβίσζε ζηελ
Αλαηνιή αθφκα θαη ζε πνιχ χζηεξεο επνρέο. Καη ε divinitas; Καη απηή ζπλερίδεη λα
ππάξρεη, αιιά ηψξα σο sanctitas (αγηφηεηα), γηαηί δελ κπνξεί παξά λα ελζσκαησζεί ζηελ
πνιηηηζκηθή δπλακηθή ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Σφηε, φκσο, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ
επηβίσζε ηεο ελνζεΐαο, κηαλ αληίιεςε ηελ νπνία ν ρξηζηηαληζκφο πνηέ δελ θαηάθεξε λα
απνηηλάμεη νινθιεξσηηθά.
Η αλαπφθεπθηε, ινηπφλ, ζενθξαζία ηεο χζηεξεο Αξραηφηεηαο είρε σο ζπλέπεηα ηελ
αθνκνίσζε πνιιψλ εζληθψλ ζηνηρείσλ. Ο ρξηζηηαληζκφο δελ απνξξίπηεη κηα κεγάιε
παξάδνζε, αιιά ηελ εγθνιπψλεηαη θαη ηε κεηαζρεκαηίδεη. Άιισζηε, ηε ζενθξαζία απηή
επλννχλ θαη νξηζκέλνη βαζηθνί Υξηζηηαλνί ζπγγξαθείο, φπσο ν Ινπζηίλνο ν κάξηπο (2νο
αηψλαο), κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ζχξαζελ παηδεία: ζα ππνζηεξίμεη ηελ χπαξμε
«ζπεξκαηηθνχ ιφγνπ» ζηνπο πξν Υξηζηνχ ζπγγξαθείο. Αιιά γη’ απηφλ ηνλ ιφγν πξψηνη
είραλ κηιήζεη νη ζησηθνί. Ο Ινπζηίλνο ζα ζηεξίμεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ αληίιεςε γηα
ηελ πξνεηθφληζε ηνπ Λόγος-Υἱοῦ ηνπ Θενχ23 πξηλ ηε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία θαη ηελ
εκθάληζε ηνπ Δπαγγειίνπ.
Η deitas θαη ε divinitas απνηεινχλ, ινηπφλ, κεηά ην ηέινο ηεο χζηεξεο ξσκατθήο
πεξηφδνπ πξντφλ ζπγθεξαζκνχ αλάκεζα ζηελ ηνπδατθή θαη ηελ εζληθή παξάδνζε, πνπ
επελδχζεθαλ κε επηπιένλ έλδπκα. Η ελνζεΐα ηνπ αξραίνπ θφζκνπ επηβίσζε ζηνλ
Υξηζηηαληζκφ, ν νπνίνο ππφ ην πξίζκα απηφ θάζε άιιν παξά κνλνζεΐα θαληάδεη. Ο
απηνθξάηνξαο είρε ηψξα ηα βαζηθά εξγαιεία γηα λα νξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο
δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνλ unus et solus Deus θαη ηνπο αλζξψπνπο, άξα ήηαλ καη’
ἐκλογὴν ηνπ Θενχ divus. Η deitas ηνπ ελφο θαη κφλνπ Θενχ ζα παξέπεκπε, βέβαηα, φιν
θαη πην πνιχ θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζε κηαλ απζηεξή νξγάλσζε ηνπ θφζκνπ.
Αληίζεηα, ε divinitas (κεηαζρεκαηηζκέλε ζε sanctitas) ήηαλ –θαη παξακέλεη αθφκα– ε
δπλαηφηεηά ζαο λα εηζαθνπζηείηε φρη απεπζείαο απφ ηε κία θαη κφλε deitas, αιιά κέζσ
θάπνηνπ αληηπξνζψπνπ πάηξνλά ζαο, θάπνηνπ sanctus. Βξίζθεζηε, κάιινλ, πνιχ θνληά
20

Βι. π.ρ. Μαηζ. 13, 43: «Τόηε οἱ δίκαιοι ἐκλάμτοςζιν ὡρ ὁ ἥλιορ ἐν ηῇ βαζιλείᾳ ηοῦ παηπὸρ αὐηῶν».
Βι. ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξνπαξίνπ ηνπ πι. Β΄ ήρνπ ηνπ Δζπεξηλνχ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ Αλαηνιηθή Δθθιεζία: «Ἀνέηειλαρ, Φπιζηέ, ἐκ παπθένος, νοηηὲ ἥλιε
ηῆρ δικαιοζύνηρ». Αληίζηνηρα βι. ηνλ Οίθν (Ρσκαλνχ ηνπ Μεισδνχ), κεηά ην Κνληάθην ηνπ ξζξνπ ηεο 6εο
Ιαλνπαξίνπ (Θενθάλεηα), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα: «ὁ Κύπιορ πάζῃ ηῇ οἰκοςμένῃ
ἀναηέλλει ηάρ ἀκηῖναρ, ὁ ἥλιορ ηῆρ δικαιοζύνηρ».
22
S. Hijmans, «Sol Invictus, the Winter Solstice, and the Origins of Christmas», Mouseion 47 (2003), 277298.
23
Βι. π.ρ. ηελ ηαχηηζε ηνπ Λόγος κε ηνλ Θεὸν ζην επαγγέιην ηνπ Ισάλλε (1, 1-2): «Ἐν ἀπσῇ ἦν ὁ Λόγορ,
καὶ ὁ Λόγορ ἦν ππὸρ ηὸν Θεόν, καὶ Θεὸρ ἦν ὁ Λόγορ. Οὗηορ ἦν ἐν ἀπσῇ ππὸρ ηὸν Θεόν».
21

«Deitas» vs «Divinitas» ςτον ύςτερο ρωμαϊκό κόςμο

ζε φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή ξσκατθή δηνίθεζε, ηελ παιαηά res
publica...
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Εςθποζύνη Ρούπα
Παπαζηπάηειορ σολή Διακοζμηηικήρ και Παιδικών Αθςπμάηων:
η πεπίοδορ 1929-1940

Η ςποδομή: η ηεσνική εκπαίδεςζη ζηην Ελλάδα και η ζήηηζη για ειδικούρ ζηιρ
εθαπμοζμένερ ηέσνερ
Απφ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα θαη έσο ηνλ Μεζνπφιεκν παξαηεξείηαη
ζηελ Διιάδα άλζεζε ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ θαη αληίζηνηρα δήηεζε γηα
εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο1. Λφγσ ηεο αζηπθηιίαο θαη ηεο πξνζθπγηθήο εγθαηάζηαζεο,
πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ππήξμε, δελ ήηαλ φκσο ηερληθψο θαηαξηηζκέλν.
Καηά παξάδνζε, ζηελ Διιάδα ε βηνπνξηζηηθή εθκάζεζε κίαο ηέρλεο γηλφηαλ θπξίσο
κε ηε καζεηεία ζε εξγαζηήξην, κία ζθιεξή θαη επίπνλε δηαδηθαζία, ην απνηέιεζκα ηεο
νπνίαο φξηδε, πξσηίζησο, ν εξγνδφηεο. Οξηζκέλεο εηδηθφηεηεο δηδάζθνληαλ ζηα
νξθαλνηξνθεία, ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ζηα εξγαζηήξηα θαη ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ, ζε θιίκα φκσο
επηθπιαθηηθφηεηαο απέλαληη ζε θαηλνηνκίεο, θαζψο θαη θαζπζηεξεκέλεο πξνζαξκνγήο
ζηνπο θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Οη γπλαίθεο δηδάζθνληαλ ηα «επαγγέικαηα ηεο
βειφλαο», είηε ζηα παξαπάλσ ηδξχκαηα, εάλ επξφθεηην λα αζθήζνπλ ηελ ηέρλε γηα λα
βηνπνξηζηνχλ, είηε ζην δηδαζθαιείν θαη ην παξζελαγσγείν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ
εχπνξεο κε ζηφρν λα αληαπνθξηζνχλ εηο «ηα ηνπ νίθνπ θαζήθνληά» ηνπο ή θαη λα
εξγαζζνχλ σο δαζθάιεο2. Να ζεκεησζεί φηη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα νη Διιελίδεο είραλ

1

Γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ ζηελ Διιάδα θαη ηεο
αληίζηνηρεο εγρψξηαο παξαγσγήο βιέπε: Efrosyni Roupa, «Greeks Dressing into (Financial, Moral and
Spiritual) Bankruptcy at the End of the 19th Century», Dress and Politics, ICOM Costume Committee
Meeting 2014, 7-13 September 2014, Nafplion and Athens, ζην Δλδπκαηνινγηθά 5 (2015), ζ. 168-175· Γ.
Παξκελίδεο – Δπθξνζχλε Ρνχπα, Σν αζηηθό έπηπιν ζηελ Διιάδα 1830-1940: Έλαο αηώλαο ζπγθξόηεζεο
θαλόλσλ ζρεδηαζκνύ, Αζήλα 2003, ζ. 109-118, 139-155, 179-186, 343-350, θ.ά.
2
Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, ηβηηαλίδεηνο ρνιή Σερλώλ θαη Δπαγγεικάησλ. Από ηελ ίδξπζε ζηελ θαζηέξσζε,
Αζήλα 2005· Α. Αγγειάθεο, Η ηερληθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα: Η ηβηηαλίδεηνο ρνιή ησλ Σερλώλ θαη ησλ
Δπαγγεικάησλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, 2004, αλαξηεκέλε ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Δξγαζηεξίνπ
Ζιεθηξνληθήο
Γηαρείξηζεο
Ηζηνξηθψλ
Αξρείσλ
(http://dlab.phs.uoa.gr/dlabsite/sivitanidios.html#_Toc68657711)· Εηδή αιίκπα, Γπλαίθεο εξγάηξηεο ζηελ
ειιεληθή βηνκεραλία θαη ζηε βηνηερλία (1870-1922), [Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο], Αζήλα 2002·
. Γθιαβάο, Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα: εβαζηνπνύιεηνο Δξγαηηθή ρνιή, Αζήλα
2000· Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε – Διέλε Διεγκίηνπ, Η εθπαίδεπζε «εηο ηα ηνπ νίθνπ» θαη ηα γπλαηθεία
θαζήθνληα, από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο έσο ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ 1929, [Ηζηνξηθφ
Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο], Αζήλα 1987· ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Η κέζε εθπαίδεπζε ησλ
θνξηηζηώλ ζηελ Διιάδα (1830-1893), [Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο
Γεληάο], Αζήλα 1986.
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αξρίζεη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ηδέα φηη ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ θάπνην
εηζφδεκα κέζσ ηεο «νηθηαθήο βηνκεραλίαο μύιηλσλ θνκςνηερλεκάησλ»3.
Πξνγξάκκαηα ακηγνχο ηερληθήο εθπαίδεπζεο εκθαλίδνληαη ζην ηειεπηαίν ηέηαξην
ηνπ 19νπ αηψλα, πάληνηε κε ηελ πξσηνβνπιία ηδησηψλ θαη θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ, ελψ
ζηαδηαθά απμάλεη θαη ε πνηθηιία ησλ δηδαζθνκέλσλ εηδηθνηήησλ. Μεηαμχ ησλ ηερλψλ
πνπ δηδάζθνληαλ πην ζπρλά αλαθέξνληαη ε επηπινπνηία, ε μπινγιππηηθή, ε ζηδεξνπξγία,
ε αγγεηνπιαζηηθή, ε θαιαζνπιεθηηθή, ε χθαλζε, ε ηαπεηνπξγία, ε θεληεηηθή, ε
πιεθηηθή, ε ξαθή ιηλψλ (γηα ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ), ε ξαθή αζπξνξνχρσλ θαη
ελδπκάησλ, ε θαηαζθεπή θαπέισλ αιιά θαη ηερλεηψλ αλζέσλ –γηα ηελ πεξηπνίεζε ηεο
γπλαηθείαο εκθάληζεο– θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ππνδεκάησλ. Ζ εμέιημε απηή είλαη
ζεκαληηθή, σζηφζν παξακέλεη εκηηειήο. Λφγσ ηνπ θιίκαηνο επηθπιαθηηθφηεηαο, φπσο
πξναλαθέξζεθε, ηα πξνγξάκκαηα δελ παξείραλ ζπλνιηθή θαη πνιπδηάζηαηε γλψζε πνπ
ζα επέηξεπε ελδνεπηρεηξεζηαθή εμέιημε ή αλεμάξηεηε επαγγεικαηηθή πνξεία.
Δπηπξνζζέησο, ηα αληίζηνηρα επαγγέικαηα είραλ αξρίζεη λα παξνπζηάδνπλ θνξεζκφ.
Με ηελ είζνδν ζηνλ 20φ αηψλα ε ηερληθή εθπαίδεπζε βειηηψζεθε. Ηδξχζεθαλ
ηερληθέο ζρνιέο κε λέα πξνγξάκκαηα θαη αμηφινγεο εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαζηήξηα,
ζπρλά κε πξφηππν θάπνηα ζρνιή ηνπ εμσηεξηθνχ. ηελ Αζήλα άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ε
εβαζηνπνχιεηνο Δξγαηηθή ρνιή (έλαξμε καζεκάησλ 1909), ε Διιεληθή Βηνηερληθή
Δηαηξεία-Γηπιάξεηνο ρνιή (1916), θαζψο θαη ε ηβηηαλίδεηνο ρνιή Σερλψλ θαη
Δπαγγεικάησλ (1929)4, πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 δηέγξαςε πνξεία αλάινγε κε ηεο
Παπαζηξαηείνπ ζηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ. Οη πξναλαθεξζείζεο ζρνιέο
απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε άξξελεο. ηε ηβηηαλίδεην, φπνπ νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο
απεπζχλνληαλ θαη ζηα δχν θχια, νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα εγγξάθνληαη κεηά ην 1940.
ζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ γπλαηθείσλ ηερλψλ, ζπλέρηζαλ λα
ηδξχνληαη εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα
δηάθνξα «Κπξηαθά ρνιεία», ηα εξγαζηήξηα ηεο Υξηζηηαληθήο Έλσζεο Νεαλίδσλ
Αζελψλ (ΥΔΝ, 1923), ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο Πεξηζάιςεσο (Παιηά Αλάθηνξα,
1923) θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή θαη νηθνθπξηθή ζρνιή ηεο Αγγειηθήο Υαηδεκηράιε, ην
«Διιεληθφ πίηη [ηνπ Κνξηηζηνχ]» (1938), πνπ εμειίρζεθε κεηαπνιεκηθά.
Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ν χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο (εθεμήο
ΓΓ) δεκηνχξγεζε ηε (κεηέπεηηα Παπαζηξάηεην) ρνιή Γηαθνζκεηηθήο θαη Παηδηθψλ
Αζπξκάησλ, αξρηθά γηα λα πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε άπνξα θνξίηζηα, ελψ

3

Βιέπε δηαθήκηζε γηα ηελ πψιεζε ζρεηηθψλ εξγαιείσλ: «Οηθηαθή βηνκεραλία», Οηθνλνκνιόγνο,
παξάξηεκα, 11/07/1892.
4
Δλψ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ηερληθήο θαηάξηηζεο πξνζέθεξαλ εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ
επηπινπνηία θαη ηελ ελδπκαζία, ε ηβηηαλίδεηνο, πέξα απφ ηελ επηπινπνηία πξφζθεξε εηδηθφηεηεο πνπ
αθνξνχζαλ θπξίσο ρξεζηηθέο εθαξκνγέο ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο γιππηηθήο κε ζθνπφ ηε δηαθφζκεζε ρψξσλ
θαη αληηθεηκέλσλ θαη ηε δηαθήκηζε· ζπγθεθξηκέλα, πξνεηνίκαδε απνκηκεηέο μχινπ θαη καξκάξνπ,
γπςνπξγνχο, μπινγιχπηεο, θαηαζθεπαζηέο ζθεληθψλ ζεάηξνπ, αγγεηνγξάθνπο, κεηαιινπιάζηεο,
ρξσκνιηζνγξάθνπο, μπινγξάθνπο θαη ραιθνγξάθνπο. Δθπαίδεπε, επίζεο, θαηαζθεπαζηέο κσζατθψλ θαη
παινπξγνχο.
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ζηελ πνξεία απεπζχλζεθε θαη ζηα δχν θχια ψζηε λα κε γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο5.
Απφ ηε καθξφρξνλε πνξεία ηεο Παπαζηξαηείνπ, ε κειέηε απηή επηθεληξψλεη ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη παξαθνινπζεί ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ζπγθξφηεζήο ηεο, ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ ΓΓ.
Ο ύνδεζμορ για ηα Δικαιώμαηα ηηρ Γςναίκαρ (1920) και η ζςνειζθοπά ηος ζηην
επαγγελμαηική εκπαίδεςζη
O χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο ηδξχζεθε ην 1920 κε πξσηνβνπιία
ηεο Μαξίαο Νεγξεπφληε, ηεο Μαξίαο Γεζχπξε (απφ ην 1922 θαη έπεηηα ζχδπγν ηνπ
Αιέμαλδξνπ βψινπ) θαη ηεο Αχξαο Θενδσξνπνχινπ. Μία απφ ηηο πξψηεο κέξηκλεο ηνπ
πλδέζκνπ ήηαλ ε γπλαηθεία εθπαίδεπζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζή
ηνπ δεκηνχξγεζε ηέζζεξα ηδξχκαηα: Σν «Κπξηαθφ ρνιείν Eξγαηξηψλ» (1922), ην
νξθαλνηξνθείν ζειέσλ «Ίδξπκα Απφξσλ Κνξαζίδσλ ‘Δζληθή ηέγε’» (1922), ηελ
«Δζπεξηλή Δκπνξηθή ρνιή Θειέσλ» (1925) θαη ηε «ρνιή Γηαθνζκεηηθήο θαη
Παηδηθψλ Αζπξκάησλ» (1929), κεηέπεηηα Παπαζηξάηεην6.
Σν «Κπξηαθφ ρνιείν Δξγαηξηψλ»7 είρε ηδξπζεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1911 απφ ην
Δξγαηηθφ Κέληξν Αζελψλ, κε ζθνπφ λα παξέρεη ζηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο ζηνηρεηψδε
5

Αχξα . Θενδσξνπνχινπ, «Ζ ζρνιή παηρληδηψλ θαη δηαθνζκεηηθήο», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, Ε/143
(1931), ζην http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp10918.pdf.
6
Ζ κειέηε απηή έγηλε κε άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο πνπδψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπραξηζηίεο
νθείισ ζηνλ θνξέα, θαζψο θαη: ζηνλ χλδεζκν γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο θαη ηδηαίηεξα ζηε γεληθή
γξακκαηέα Σέξςε Λακπξηλνπνχινπ γηα ηελ ππφδεημε βηβιηνγξαθίαο · ηε δηνίθεζε ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ
Τκεηηνχ· ηελ νηθνγέλεηα Ναππιηψηνπ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ νκφηηκε θαζεγήηξηα ηνπ Α.Π.Θ.
ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, γηα ηελ πξνζπκία ηεο λα δηαβάζεη ην ρεηξφγξαθν θαη λα κνπ δψζεη ηηο
πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο. Αξρεία αλαδεηήζεθαλ ζε δηάθνξεο πεγέο: ζχκθσλα κε ηνλ ΓΓ ηα αξρεία ηνπ
ζπλδέζκνπ θαηαζηξάθεθαλ ην 1936 απφ ην Μεηαμηθφ θαζεζηψο. Αλαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν
ππάξρνπλ ζην πεξηνδηθφ Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, πνπ ν χλδεζκνο άξρηζε λα εθδίδεη ην 1923 θαη ην νπνίν
ζήκεξα είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ «πνπδέο Φχινπ θαη Ηζφηεηαο», ηνπ Σκήκαηνο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα αξρεία πνπ εληφπηζα ζην θηίξην ηεο Παπαζηξαηείνπ
ήηαλ ηα εμήο: Μεηξών Μαζεηνινγίνπ Απνθνηηεζάλησλ θαη Δγγξαθέλησλ ελ ηε ρνιή Μαζεηώλ θαηά ηα
ζρνιηθά έηε 1929-1932· Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ ησλ Καζεγεηώλ ηεο πεξηόδνπ 1935-1942
(απφ ην 1939 αλαθέξνληαη θαη σο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο, εθεμήο ζην θείκελν Πξαθηηθά), ηα νπνία
θαηαιήγνπλ κε ηηο δχν πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1943-1944· Υεηξφγξαθε, αλππφγξαθε
ηζηνξηθή αλαδξνκή κε ηίηιν Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30 Οθησβξίνπ
1951 (ηε ζπγγξαθή ηεο απνδίδσ ζηνλ θαζεγεηή Γεψξγην Μφζρν, κε ηεθκήξην ηελ νκνηφηεηα ηεο γξαθήο ζηα
πξαθηηθά ησλ παηδαγσγηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, Πξάμηο 10ε, 29 Μαξηίνπ 1939). ην αξρείν ζην θηίξην ηεο
Παπαζηξαηείνπ ππήξραλ επίζεο πνηθίια, ζπνξαδηθά, ιηηά έγγξαθα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ,
ξαπηνκεραλέο, εξγαιεία θαζψο θαη αρξνλνιφγεηα πξντφληα ησλ εξγαζηεξίσλ. Σέινο, ζηα Αξρεία χγρξνλεο
Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ππάξρεη ην Αξρείν Μαξίαο βψινπ, Κ.1 /Φ.2, απφ ην νπνίν κειέηεζα ηα εμήο έγγξαθα:
Θ. Υαξηηάθεο, Έθζεζηο πεξί ηεο ηδξύζεσο βηνηερληθνύ εξγαζηεξίνπ παηγληδίσλ θαη δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ παξά
ηε Παπαζηξαηείσ Γεκνηηθή ρνιή, ρεηξφγξαθν, ρσξίο ρξνλνινγία, πεξί ην 1931-1932· Γαθηπιφγξαθν,
αλππφγξαθν, ρσξίο ρξνλνινγία θείκελν κε ηνλ ηίηιν Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο. Υξνλνινγείηαη πεξί ην 1936. Δπραξηζηψ ηε δηεχζπλζε ηνπ αξρείνπ
πνπ κνπ επέηξεςε λα δσ ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο.
7
Ο ζεζκφο ησλ Κπξηαθψλ ρνιείσλ μεθίλεζε ην 1836 κε ην Κπξηαθφ ρνιείν ησλ Σερλψλ, πνπ δίδαζθε ζε
άξξελεο καζεηέο νηθνδνκηθέο ηέρλεο θαη ζηαδηαθά εμειίρζεθε ζην Δζληθφ Πνιπηερλείν. Σν 1889 ε
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εθπαίδεπζε, θάπνηα καζήκαηα επαγγεικαηηθήο θαζψο θαη γλψζεηο πνπ ζα ηηο έθαλε
θαιχηεξεο εξγάηξηεο θαη κεηέξεο. Σν ΔΚΑ είρε αλαζέζεη ηελ νξγάλσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζε επηηξνπή, ηελ νπνία
δηεχζπλε ε Αχξα Θενδσξνπνχινπ. Πέξα απφ ηα γεληθήο κφξθσζεο καζήκαηα
δηδαζθφηαλ κία ψξα «εθαξκνζκέλν ζρέδην» («επαγγεικαηηθή ηρλνγξαθία»), απφ ηνλ
Θσκά Θσκφπνπιν, θαζεγεηή ηνπ Πνιπηερλείνπ, γηα ηε ζρεδίαζε ησλ κνηίβσλ8. Σν 1921
ην Κπξηαθφ ρνιείν πέξαζε νινθιεξσηηθά ζηελ επνπηεία ηνπ ΓΓ. Σν πξφγξακκα
ζπκπεξηέιαβε θαη ην κάζεκα ηεο θνπηηθήο ξαπηηθήο. Ζ ζρνιή έπαπζε λα ιεηηνπξγεί ην
1922, ιφγσ έιιεηςεο θηηξίνπ.
Σν νξθαλνηξνθείν ζειέσλ «Δζληθή ηέγε» (1922) ζπλέρηζε ζηα πξφηππα ησλ
αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ γηα ηελ πεξίζαιςε πξνζθχγσλ. Παξάιιεια κε ηε ζηνηρεηψδε
εθπαίδεπζε παξείρε θαη επαγγεικαηηθή, πνπ αθνξνχζε ην θέληεκα θαζψο θαη ηελ θνπή
θαη ηε ξαθή αζπξνξνχρσλ. Ο ΓΓ νξακαηηδφηαλ λα εμειηρζεί ην ίδξπκα ζε ζρνιή
νηθνθπξηθήο9.
Σν 1925 αθνινχζεζε ε ίδξπζε ηεο «Δζπεξηλήο Δκπνξηθήο ρνιήο Θειέσλ». Σξία
ρξφληα αξγφηεξα, ην αθαδεκατθφ έηνο 1928-1929, ε ζρνιή πξνζέθεξε πιένλ ηέζζεξα
επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη καζήκαηα
εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ: 1) Γηηάμην Δκπνξηθφ θαη Λνγηζηηθφ ηκήκα, 2) Μνλνηάμην ηκήκα
Σερληθψλ Μαζεκάησλ (ζηελνγξαθία, δαθηπινγξαθία, θαιιηγξαθία), 3) Σκήκα
ειεχζεξσλ θξνληηζηεξίσλ αγγιηθήο, γαιιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο, θαζψο θαη μέλεο
εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο θαη 4) «Βηνηερληθφ ηκήκα» ή «πξαθηηθά ηκήκαηα
δηαθνζκεηηθήο εθεξκνζκέλεο εηο ηελ βηνηερλίαλ». Ο ηίηινο ηεο ζρνιήο κεηαηξάπεθε ζε
«Δζπεξηλή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Γπλαηθψλ», ελψ αλαθεξφηαλ θαη σο «Βξαδπλή ρνιή
Γπλαηθψλ Τπαιιήισλ»10. Γηεπζχληξηα ήηαλ ε Μαξηάλζε Μαηζνχθε.
Καιιηξξφε Παξξέλ δεκηνχξγεζε αλάινγν πξφγξακκα γηα γπλαίθεο, ην νπνίν πξνζέθεξε ζηνηρεηψδε
κφξθσζε θαζψο θαη επαγγεικαηηθή, μεθηλψληαο κε ην κάζεκα ηεο θνπηηθήο. ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κε
ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο είραλ νξγαλσζεί Κπξηαθά ρνιεία Δξγαηξηψλ, φπσο
εθείλν ζηνλ Πεηξαηά, πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ χλδεζκν Κπξηψλ Πεηξαηψο πξνο Πξνζηαζίαλ ηεο Δξγάηηδνο
(1904). ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ν χλδεζκνο Κπξηψλ Πεηξαηψο, πνπ ελ ησ κεηαμχ (1922) είρε
κεηνλνκαζζεί χλδεζκνο Κπξηψλ πξνο Πξνζηαζίαλ ηεο Γπλαηθφο, πξφζθεξε θαη καζήκαηα επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο. Σν 1935 ίδξπζε ηελ Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή Οηθνθπξηθή ρνιή «Μέιηζζα», ζηελ νπνία
δηδάζθνληαλ θνπηηθή, ξαπηηθή θαη πηινπνηία. Σν ΔΚΑ θαζψο θαη ην Κπξηαθφ ρνιείν πνπ είρε ηδξχζεη,
δεκηνπξγήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ πχξνπ Θενδσξφπνπινπ, λνκηθνχ, δεκνζηνιφγνπ θαη βνπιεπηή
Αηηηθήο θαη Βνησηίαο ησλ Φηιειεπζέξσλ, ζπδχγνπ ηεο Αχξαο Θενδσξνπνχινπ. Ο Θενδσξφπνπινο
απνρψξεζε απφ ηε ζέζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ ΔΚΑ ην 1915, νπφηε έπαςε νπζηαζηηθά ε ζρέζε κεηαμχ
ηνπ ΔΚΑ θαη ηνπ ΚΔ (Αιέθα Μπνπηδνπβή, Αύξα Θενδσξνπνύινπ: δξαζηεξηόηεηεο, ηδενινγία θαη
ζηξαηεγηθέο ηεο ρεηξαθέηεζεο 1910-1922, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο, Δζληθφ θαη
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην, Αζήλα 2003, ζ. 19-64 θαη Παξάξηεκα: πίλαθαο ΗΗ. Βι. επίζεο Ε. αιίκπα,
Γπλαίθεο εξγάηξηεο, ζ. 274-279.
8
Α. Θενδσξνπνχινπ, Ζ ζρνιή παηρληδηψλ θαη δηαθνζκεηηθήο, φ.π.
9
Αλππφγξαθν, «Σα ζρνιεία καο», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, Ζ/159 (1932). Γηα ηελ πνξεία ηνπ ηδξχκαηνο
βι. «Φηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν Δζληθή ηέγε» (http://www.ethnikistegi.gr/?page_id=2).
10
Βι. ζην Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο: Α..Θ., «Ζ εζπεξηλή ζρνιή ηνπ ΔΓΓ», Β/24 (1925) ζην
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp10500.pdf· Αλππφγξαθν, «Δζπεξηλή επαγγεικαηηθή ζρνιή
γπλαηθψλ ππαιιήισλ», Δ/100 (1929) ζην http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12374.pdf.
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ηα «Πξαθηηθά Σκήκαηα Γηαθνζκεηηθήο» νη ελδηαθεξφκελεο δηδάζθνληαλ ηηο εμήο
ηερληθέο: α) «Γηαθνζκεηηθή επί μχινπ κε καραηξάθη θαη ζκάιην κε δηαθφζκεζηλ ιίζσλ,
θίιληηζη, ππξνγξαθία, θαη παξνγιππηηθή εξγαζία επί μχινπ απνκηκεηηθή ηεο καξθεξί θαη
ηεο Ηαπσληθήο ιάθαο. Δπηρξχζσζηο θιπ. β) Γηαθνζκεηηθή αλάγιπθνο επί κεηάιινπ κε
δηαθφζκεζηλ ιίζσλ θαη ζκάιηνπ. γ) Γηαθφζκεζηο δέξκαηνο αλάγιπθνο δηα θνπηήξνο κε
κσζατθφλ θιπ. Γηαθφζκεζηο θαη θαηεξγαζία ηνπ θέξαηνο. δ) Γηαθφζκεζηο επί
πθαζκάησλ πιπλνκέλσλ θαη δηαθαλήο, επί βεινχδνπ. Γηαθφζκεζηο Μπαηίθ, ηάκπα θιπ.
ε) Εσγξαθηθή επάλσ ζε γπαιί θαη πνξζειάλελ. Γηαθφζκεζηο πεξιέ. Καηεξγαζία
λαθξνιάι, ληακαζθηλεξί, θιπ.»11. Καζεγήηξηα ησλ ηερληθψλ καζεκάησλ ήηαλ ε
«δεζπνηλίο Παχινβηηο, δηπισκαηνχρνο Παξηζηλήο ζρνιήο εθεξκνζκέλσλ ηερλψλ»12, ελψ
ην κάζεκα ηεο ζρεδίαζεο ησλ κνηίβσλ δίδαζθε ν Φψηεο Κφληνγινπ (1895-1965).
Απφ ηηο 217 καζήηξηεο πνπ ελεγξάθεζαλ ζπλνιηθά ην έηνο εθείλν (1928-1929) ζηελ
Δζπεξηλή ρνιή, ζρεδφλ νη κηζέο (95) παξαθνινχζεζαλ ην βηνηερληθφ ηκήκα
(«δηαθνζκεηηθή εθεξκνζκέλεο εηο ηελ βηνηερλίαλ»). Ζ δηδαζθαιία ήηαλ ηξεηο ψξεο ηελ
εβδνκάδα θαη νη καζήηξηεο πιήξσλαλ κεληαία δίδαθηξα 75 δξαρκέο. Σα καζήκαηα
πξνζθέξνληαλ ζε ηέζζεξηο θχθινπο –δχν εκεξήζηα ηκήκαηα, έλα βξαδηλφ θαη έλα
θπξηαθάηηθν– νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ φζεο εξγάδνληαλ13.
Η ίδπςζη και οι πποζπάθειερ ζςγκπόηηζηρ ηος ππογπάμμαηορ ηηρ
σολήρ Διακοζμηηικήρ και Αθςπμάηων, μεηέπειηα Παπαζηπάηειορ (1929-1940)
Σν 1929, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1929-1930, ηα πξαθηηθά
ηκήκαηα απνζρίζηεθαλ απφ ηελ Δζπεξηλή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Γπλαηθψλ θαη
απνηέιεζαλ ην πξφγξακκα ελφο απηφλνκνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο ρνιήο
Γηαθνζκεηηθήο θαη Παηδηθψλ Αζπξκάησλ. ηελ εηδηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ
κε πεξίηερλε αηζζεηηθή («θνκςνηερλεκάησλ») πξνζηέζεθε θαη εθείλε ηεο θαηαζθεπήο
παηγληδηψλ.
Ζ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο ήηαλ ε Μαξία (Γεζχπξε) βψινπ14,
ε νπνία έδξαζε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Άλλαο ηακαηειιάηνπ θαη ηεο . Παπαδαραξίνπ15.
11

«Δζπεξηλή επαγγεικαηηθή ζρνιή γπλαηθψλ ππαιιήισλ», φ.π.
Αλππφγξαθν, «Ζ βξαδπλή ζρνιή γπλαηθψλ ππαιιήισλ», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, Δ/100 (1929) ζην
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12373.pdf. ηνλ Δκπνξνβηνκεραληθό νδεγό Α. Παλαγησηόπνπινπ
θαη ία, 1938, ρ.η., ρ.ρ., ζ. 116, ζηα θαηαζηήκαηα ζηελ θαηεγνξία «Γηαθνζκήζεηο» ζηελ Αζήλα αλαθέξεηαη ε
επηρείξεζε Π. Παχινβηηο, Πξαμηηέινπο 8.
13
«Ζ βξαδπλή ζρνιή γπλαηθψλ ππαιιήισλ», φ.π.
14
Ζ Μαξία βψινπ (1892-1976) ππήξμε ηδξπηηθφ κέινο θαη γξακκαηέαο ηνπ ΓΓ. πκκεηείρε, καδί κε ηηο
Αχξα Θενδσξνπνχινπ, Διέλε Κνξχιινπ θαη Ρφδα Ηκβξηψηε ζηελ επηηξνπή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κπξηαθνχ
ρνιείνπ Δξγαηξηψλ, φηαλ απηφ πέξαζε ζηελ επνπηεία ηνπ ΓΓ. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ήηαλ επηζεσξήηξηα
εξγαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή
επηζεσξνχζε ηα εξγαζηήξηα ησλ θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. Σν 1928, κεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο, ζπκκεηείρε ζηελ επηηξνπή γηα ηελ ίδξπζε ησλ πξαθηηθψλ ζρνιψλ ζειέσλ ηεο Μαθεδνληθήο
Δθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο. ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηείραλ επηπιένλ νη Μαξίθα Γξαγνχκε, Ναηαιία Μειά,
Άλλα Σξηαληαθπιιίδνπ, Δι. Υξεζηνκάλνπ, Αγγειηθή Υαηδεκηράιε, ιγα Κπβέην, Αληψλεο Κεξακφπνπινο
θαη Αξηζηνηέιεο Εάρνο («Μαθεδνληθή Δθπαηδεπηηθή Δηαηξεία», Δκπξόο, 30/04/1928, ζ. 2.). Σν 1958 θαη ην
1961 εμειέγε βνπιεπηήο ηεο ΔΓΑ ζηελ Αζήλα. Ήηαλ ε πέκπηε, θαηά ρξνληθή ζεηξά, γπλαίθα πνπ εμειέγε
12
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Ο ΓΓ δελ παξέιεηπε, επίζεο, λα εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ πξνο ηνλ Παλαγή
Βνπξινχκε, ηνλ ππνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, πνπ ελέθξηλε ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο16.
Ζ ρνιή ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη γηα ηε έλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο είρε ιάβεη ηηο εμήο επηρνξεγήζεηο: 200.000 δξαρκέο απφ ην Γεληθφ
Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο, 100.000 απφ ην Τπνπξγείν Πξφλνηαο θαη
300.000 απφ άιιεο δεκφζηεο πεγέο. Λάκβαλε επίζεο θαη εηζθνξέο ζε είδνο απφ ηδηψηεο.
ηε ρνιή γίλνληαλ δεθηνί λένη θαη λέεο πνπ είραλ ιάβεη ην απνιπηήξην ηνπ
εμαηαμίνπ δεκνηηθνχ. Αξρηθά ε θνίηεζε είρε πξνγξακκαηηζζεί λα δηαξθεί δχν έηε, έμη
ψξεο εκεξεζίσο. Σν επφκελν έηνο 1930-1931, ην δεχηεξν έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ην
πξφγξακκα επεθηάζεθε θαη ε θνίηεζε έγηλε ηξηεηήο17. Οη καζεηέο/-ηξηεο θαηέβαιαλ
δίδαθηξα (250 δξαρκέο ην 1931)18 θαη απφ ην 1937 «αζθάιηζηξα αηπρεκάησλ» (50-100
δξαρκέο ην 1940)19.
Οη πξψηνη καζεηέο/-ηξηεο ήηαλ, ζηελ πιεηνλφηεηα, θησρά πξνζθπγφπνπια.
Δλεγξάθεζαλ 78 ζπνπδαζηέο απφ ηνπο νπνίνπο ηειηθά ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο νη 6520. Σν
1935 κεηαμχ ησλ καζεηξηψλ ζην ηκήκα θαηαζθεπήο αζπξκάησλ ήηαλ θαη κία
δηπισκαηνχρνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο 21.
Γηα ηελ ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ρνιήο, εμεηάζζεθαλ δηάθνξεο
πξνζθπγηθέο πεξηνρέο, «νύησο ώζηε λα θαζίζηαηαη εύθνινο ε … κεηάβαζηο ησλ
εηζαρζεζνκέλσλ πξνζθπγνπαίδσλ». Σν θαινθαίξη ηνπ 1929 αλαθνηλψζεθε φηη
βνπιεπηήο ζηε ρψξα. Βι. Γπλαίθεο ζηελ ειιεληθή βνπιή 1952-2000, ηηκεηηθή έθδνζε – Γεληθή Γξακκαηεία
Ηζφηεηαο, Αζήλα 2000, ζ. 12. Σηο απφςεηο ηεο γηα ηελ «θαη΄ επίθαζε» θαη «ιίγν απ΄ φια κφξθσζε» πνπ
ιάκβαλαλ νη Διιελίδεο, εμέθξαζε ζην άξζξν ηεο «Γηαθνζκεηηθή κφξθσζε», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, Δ/87
(1929), http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12239.pdf.
15
Δκπξόο, 26/07/1929, ζ. 4.
16
Αλππφγξαθν, «Ζ ζρνιή παηδηθψλ αζπξκάησλ», Δκπξόο, 13/07/1929, ζ. 4. Οκηιία ηεο Μαξίαο βψινπ,
δεκνζηεπκέλε ζην «Δπαγγεικαηηθή ρνιή», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, η/119 (1930) ζην
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12590.pdf.
17
«Ζ ζρνιή παηδηθψλ αζπξκάησλ», φ.π.· «Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π.
18
Σν πνζφ ηζνδπλακνχζε κε νθηψ γπλαηθεία εκεξνκίζζηα. «Παπαζηξάηεηνο Γεκνηηθή ρνιή», Ο Αγώλαο
ηεο Γπλαίθαο, Ε/143 (1931) ζην http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp10930.pdf. Σελ πιεξνθνξία γηα
ηελ αλαγσγή ζε εκεξνκίζζηα νθείισ ζηνλ Δπάγγειν Υεθίκνγινπ.
19
«ΒΓ πεξί νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο ρνιήο Ακθηέζεσο θαη
Γηαθνζκεηηθήο», άξζξν 9 (ΦΔΚ Α΄ 430/11/12/1940).
20
ηνηρεία γηα ηνπο πξψηνπο εθείλνπο καζεηέο/-ηξηεο καο παξέρεη ην Μεηξών Μαζεηνινγίνπ
Απνθνηηεζάλησλ θαη Δγγξαθέλησλ ζηε ρνιή Μαζεηώλ θαηά ηα έηε 1929-1932: απφ ηνπο 28 απνθνηηήζαληεο
ηα 16 ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα 12 αγφξηα. Μία κφλνλ καζήηξηα θαηαγφηαλ απφ ην Μνπδάθη ηεο Θεζζαιίαο ελψ
φινη νη άιινη, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, πξνέξρνληαλ απφ ην νζσκαληθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ, θπξίσο
ηεο Μηθξάο Αζίαο: απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (2 καζεηέο), ηε κχξλε (10) θαη ηα Βξχνπια (2), ηελ
Πξνχζα, ηε πάξηε Πηζηδίαο (1) θαη άιιεο πεξηνρέο. Οη ειηθίεο ησλ απνθνηηεζάλησλ, κεηά ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ ηξηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ζηε ρνιή ήηαλ: 25 εηψλ (1), 24 (2), 21 (1), 20 (3), 19 (2), 18
(10), 17 (3), 16 (4), 15 (1), 14 (1). ε έλα θαη ην απηφ έηνο ζηε ρνιή ζπκθνηηνχζαλ καζεηέο/-ηξηεο απφ 11
έσο 21 εηψλ. Απφ άιιε πεγή καζαίλνπκε γηα ηελ νηθνγελεηαθή, θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ: 47 παηδηά είραλ ράζεη ηνλ έλα γνλέα, ελψ 32 ακθφηεξνπο ηνπο γνλείο. Βι.
«Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π.
21
Ζ δηεχζπλζε ηελ θαηέηαμε ζην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ. Πξαθηηθά: πξάμηο 8ε, 12/10/1935· πξάμηο 9ε,
16/10/1935.
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ελνηθηάζζεθε νίθεκα ζηελ πεξηνρή Πνδαξάδεο (Νέα Ησλία) 22. Σειηθά, ην έηνο εθείλν
ιεηηνχξγεζε κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε (ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1929), ζηελ νηθία Κνιιηάηζνπ,
«έλα απαξηκάλ παξά ην Λπζζηαηξείν», ζηελ νδφ Πάηκνπ 39, ζηα Παηήζηα23. Γηεπζχληξηα
ηεο ρνιήο ήηαλ ε Δ. Λακπξίδνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1929-1930, ην «απαξηκάλ» θξίζεθε
αθαηάιιειν γηα λα ζηεγάζεη ζρνιή. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απαηηνχζε
κεραλήκαηα, ηα νπνία πξνυπέζεηαλ αλάινγε θηηξηαθή εγθαηάζηαζε. Ζ αλέγεξζε ηνπ
θηηξίνπ επηηεχρζεθε κε δχν ρνξεγίεο. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ (ΔΑΠ,
ίδξ. 1923) παξαρψξεζε νηθφπεδν ζηνλ ζπλνηθηζκφ Τκεηηνχ (ζήκεξα Παπαζηξάηνπ 35,
Γήκνο Τκεηηνχ, 1ν ΔΠΑΛ), πξνζέθεξε 500.000 δξαρκέο γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη
δηέζεζε ηελ ηερληθή ηεο ππεξεζία γηα ηελ επίβιεςε ησλ έξγσλ 24. Ο ζεκέιηνο ιίζνο
ηέζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 193025. Σα ζρέδηα ήηαλ ησλ Γεσξγίνπ νχιε θαη Γεσξγίνπ
Κσλζηαληηλίδε (εηθ. 1 θαη 2)26.
Ζ ρνξεγία ηεο ΔΑΠ δελ επαξθνχζε λα θαιχςεη φια ηα έμνδα. Υξεηάδνληαλ επηπιένλ
ρξήκαηα αθελφο κελ γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ, αθεηέξνπ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
εξγαζηεξίσλ κε κεραλήκαηα. Σηο αλάγθεο απηέο θάιπςαλ νη θαπλνβηνκήραλνη, αδειθνί
Παπαζηξάηνπ27. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα μεθίλεζε αξρηθά κε δσξεά

22

«Ζ ζρνιή παηδηθψλ αζπξκάησλ», φ.π.
Βιέπε άξζξα ζην πεξηνδηθφ Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, «Δπίθαηξα», Δ/100 (1929), ζην
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12379.pdf· «Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π.
24
«Δπαγγεικαηηθή ζρνιή», φ.π.· Α. Θενδσξνπνχινπ, Ζ ζρνιή παηρληδηψλ θαη δηαθνζκεηηθήο, φ.π.
25
«Γηακαξηπξία πξνζθχγσλ ηνπ ζπλνηθηζκνχ Τκεηηνχ», Δκπξόο, 29/06/1930, ζ. 3. ην ηέινο ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο, θαηά ηε δηνξγάλσζε ενξηήο, ηε ρνιή επηζθέθζεθε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην
γεγνλφο αλαθέξζεθε ζηηο εθεκεξίδεο.
26
Α. Θενδσξνπνχινπ , «Ζ ζρνιή παηρληδηψλ θαη δηαθνζκεηηθήο», φ.π.
27
Οη αδειθνί Παπαζηξάηνπ ήηαλ ηέζζεξηο: ν Δπακεηλψλδαο (1878-1953), ν Ησάλλεο (1879-1958), ν
σηήξηνο (1882-1940) θαη ν Δπάγγεινο (1884-1979). Ο Δπάγγεινο ίδξπζε ηελ θαπλεκπνξηθή εηαηξεία ην
1906, ελφζσ ν σηήξηνο είρε γίλεη ζηξαηησηηθφο, ν Δπακεηλψλδαο δίδαζθε σο θπζηθνκαζεκαηηθφο ζηελ
Δκπνξηθή ρνιή Αζελψλ, θαη ν Ησάλλεο σο δηδάθησξ ηεο Ννκηθήο, αζθνχζε ηε δηθεγνξία ζηε γελέηεηξά
ηνπο, ην Αγξίλην. ηαδηαθά, έσο ην 1915, φια ηα αδέιθηα ζπκκεηείραλ πιένλ ζηελ επηρείξεζε ηνπ
θαπλεκπνξίνπ. Σν 1930 ίδξπζαλ ηε γλσζηή βηνκεραλία ζηγαξέησλ «Παπαζηξάηνο ΑΒΔ». Ο Ησάλλεο,
ππεχζπλνο γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, επηδφζεθε θαη ζηελ πνιηηηθή, αξρηθά σο γεξνπζηαζηήο (1929) θαη
θαηφπηλ σο βνπιεπηήο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο [Βι. Υ. Γ. Δπαγγειάηνο, «Ησάλλεο Αλ. Παπαζηξάηνο»,
Βηνκεραληθή Δπηζεώξεζηο 286 (Αχγνπζηνο 1958), ζ. 27-32]. Οη αδειθνί Παπαζηξάηνη ππήξμαλ θνηλσληθνί
επεξγέηεο. Πέξα απφ ηα θηίξηα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ θέξνπλ ην φλνκά ηνπο ζε Αγξίλην, Αζήλα θαη Πεηξαηά,
κία εηθφλα ζρεκαηίδνπκε απφ ηα νλφκαηα ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θνξέσλ ζηα νπνία ν Δπακεηλψλδαο
Παπαζηξάηνο θιεξνδφηεζε, κεηά ην ζάλαηφ ηνπ (1953), πεξίπνπ δχν δηο δξαρκέο (ην πνζφλ αληηζηνηρνχζε
ζε δχν ρηιηάδεο κηζζνχο ηεο επνρήο). Μεηαμχ απηψλ, ζηελ Παπαζηξάηεην δψξηζε 20 εθαηνκκχξηα, πεξίπνπ
ηνπο κηζζνχο δχν ππαιιήισλ γηα έλαλ ρξφλν (Βι. «Ζ δηαζήθε ηνπ Δπακ. Παπαζηξάηνπ», Δκπξόο,
15/11/1953, ζ. 7). ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ ν Δπάγγεινο Παπαζηξάηνο αλαθέξεη φηη, κεηαπνιεκηθά, πέξα
απφ ηελ Παπαζηξάηεην, ζπκκεηείρε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο, ηνπ
Ακαιηείνπ Οξθαλνηξνθείνπ, ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία νθία» θαη ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ
Υαηδεθψλζηα, ζην νπνίν είρε δηαδερζεί ηνλ αδειθφ ηνπ Δπακεηλψλδα. Ο Ησάλλεο Παπαζηξάηνο ήηαλ
πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν Δπάγγεινο αληηπξφεδξνο (Δ. Α. Παπαζηξάηνο, Η δνπιεηά θαη ν
θόπνο ηεο, Αζήλα 1964, ζ. 179).
23
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1.316.000 δξαρκψλ, γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ θαη ζπλερίζηεθε ηνλ επφκελν ρξφλν κε
πεξίπνπ 800.000 δξαρκέο γηα ηελ αγνξά ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ28.
Με ηε ρνξεγία ηεο νηθνγέλεηαο Παπαζηξάηνπ ε ρνιή ήηαλ ζε ζέζε, απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 1931-1932 θαη κεηά, λα παξέρεη έλα άξηην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.
Λεηηνπξγνχζε πιένλ ζηηο δηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, ζε θηίξην θαηάιιεια δηακνξθσκέλν
κε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, ινπηήξεο θαη εζηηαηφξην. Σα εξγαζηήξηα
απνηεινχληαλ απφ κεραλνμπινπξγείν, ζηδεξνπξγείν θαη βαθείν κε ρξσκναεξνγξάθν (ή
αεξνγξάθν, pistolet). Ωο έλδεημε εθηίκεζεο πξνο ηνπο ρνξεγνχο, ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην κεηνλφκαζε ηε ρνιή ζε «Παπαζηξάηεην Γεκνηηθή ρνιή Παηρληδίσλ θαη
Γηαθνζκεηηθήο». Σν επίζεην «δεκνηηθή» ηέζεθε κεηά απφ απαίηεζε ησλ δσξεηψλ, γηα λα
ηνληζζεί ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ-ιατθνχ29.
Δθεμήο δηεπζχληξηα ηεο ρνιήο ζα είλαη ε Άλλα ηακαηειιάηνπ30 ελψ ππεχζπλε γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ πξαθηηθψλ δεηεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ε Διέλε Καξαθίηε. Σν
πξψην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απάξηηδαλ νη θπξίεο Μ. Θενδσξίδνπ, Αγλή ηνπδίηνπ, Κηθή
Παπαζηξάηνπ, . Παπαδαραξίνπ θαη νη θχξηνη Ησάλλεο Παπαζηξάηνο, Υ.
Θενδσξφπνπινο, Δπάγγεινο Ηαηξίδεο, Γεψξγηνο Κνληνιένληαο, Η. Κακπέξεο θαη Η.
Βάιβεο. Πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ήηαλ ε Μαξία βψινπ31.
Δλφζσ ην πξφγξακκα ηεο ρνιήο ζπγθξνηνχληαλ, ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο
κεηαβαιιφηαλ ζπλερψο. Μέρξη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν κεηαβιήζεθε ηέζζεξηο θνξέο,
κε δηαηάγκαηα πνπ αξρηθά (1932, 1934) ελδπλάκσζαλ ηελ ηζρχ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη ηε ζέζε ηεο ρνιήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ελψ
θαηφπηλ (1937, 1940) ην απνδπλάκσζαλ.
Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ρνιήο ζπλέπεζαλ ρξνληθά κε ηελ
θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηνπ 1929
ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ξεπζηφηεηα ζηε ρψξα. Σν 1932 κεγάιν πνζνζηφ
ησλ επηρεηξήζεσλ έπαπζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ε αλεξγία πξνζέιαβε κεγάιεο
δηαζηάζεηο. Σν 1934 ην θξάηνο θήξπμε πηψρεπζε. Απφ ηελ άιιε, ε αλάπηπμε ηεο
ρνιήο, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζήκαηλε αχμεζε ησλ εμφδσλ, ηα νπνία δελ
κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ νη θξαηηθέο θαη νη θηιαλζξσπηθέο ρνξεγίεο, νη νπνίεο άιισζηε,
ιφγσ ηεο θξίζεο, έηεηλαλ λα κεησζνχλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1932 κε δηάηαγκα ε ρνιή
έγηλε δεκφζηα θαη ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (φρη φκσο θαη ηε κηζζνδνζία ηνπ
πξνζσπηθνχ) αλέιαβε ην θξάηνο. Αλάινγα ηξνπνπνηήζεθε θαη πάιη ε νλνκαζία ηεο ζε
«Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία Δπαγγεικαηηθή ρνιή Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο»32.
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Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 1.
«Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π.
30
Ζ Άλλα ηακαηειιάηνπ ήηαλ πηπρηνχρνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οδεζζνχ.
Γηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ (ηδξ. 1924) θαη θαζεγήηξηα Διιεληθψλ ζηε
Γεκφζηα Δκπνξηθή ρνιή Θειέσλ Αζελψλ.
31
Α. Θενδσξνπνχινπ, Ζ ζρνιή παηρληδηψλ θαη δηαθνζκεηηθήο, φ.π.
32
Γηα λα θαηαζηεί ε Παπαζηξάηεηνο δεκνζία ζρνιή έπξεπε λα αληηκεησπηζζνχλ δηάθνξα λνκηθά
δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλα δήηεκα πνπ πξνέθππηε ήηαλ φηη γηα λα πεξηέιζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηεο ρνιήο ζην Κξάηνο απηή ζα έπξεπε λα απνδεκησζεί. Σν Κξάηνο ήηαλ ζε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
θαη επηπιένλ είρε ήδε αλεηιεκκέλεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη άιισλ ζρνιψλ, νξηζκέλεο απφ ηηο
29
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Μία ζεηηθή εμέιημε γηα ηελ πνξεία ηεο ρνιήο ήηαλ ε ίδξπζε ησλ «πξφηππσλ
εξγαζηεξίσλ» ην 1932-1933. Σα ήδε ππάξρνληα εξγαζηήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο «ζπκπιεξσκαηηθήο κνξθψζεσο θαη παξαγσγήο
πξντφλησλ», ζχκθσλα κε ην νπνίν φζνη απφθνηηνη ην επηζπκνχζαλ κπνξνχζαλ λα
αζθεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα δχν επηπιένλ ρξφληα, επί 48 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη κε
ακνηβή33. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξφηππσλ εξγαζηεξίσλ νη βψινπ θαη ηνπδίηνπ είραλ
δεηήζεη απφ ηνλ Θεκηζηνθιή Υαξηηάθε λα ζπληάμεη εηδηθή έθζεζε 34. ηφρνο ήηαλ απηά
λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «πξφηππεο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο», φπνπ νη απφθνηηνη ζα
βειηίσλαλ ηηο ηερληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζα απνθηνχζαλ πξαθηηθή εκπεηξία ζηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κίαο βηνηερληθήο κνλάδαο. Οπζηαζηηθά, ε ζεζκνζέηεζή ηνπο
επίιπε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αληηκεηψπηδε ε ρνιή, ηελ απαζρφιεζε ησλ αλήιηθσλ
απνθνίησλ, πνπ ζα αξγνχζαλ λα βξνπλ εξγαζία ψζηε λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα,
ράλνληαο ελ ησ κεηαμχ ηε δεμηνηερλία πνπ είραλ απνθηήζεη. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ
πξφηππσλ εξγαζηεξίσλ θαη νη ακνηβέο ησλ καζεηεπνκέλσλ δελ θαιχπηνληαλ απφ ην
θξάηνο. Σέινο, απφ άιιε πεγή καζαίλνπκε φηη ε δηνίθεζε επέηξεπε ζηνπο απφθνηηνπο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαζηήξηα κία εκέξα ηελ εβδνκάδα θαηαβάιινληαο ην αληίηηκν ηεο
ρξήζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σα πξντφληα απηψλ ησλ απνθνίησλ ε ρνιή
αλαιάκβαλε λα ηα δηαζέζεη ζηελ αγνξά35. Ζ δηνίθεζε επειπηζηνχζε ζηα έζνδα πνπ ζα
πξνέθππηαλ ζην «ηακείν ηεο ζρνιήο» απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ησλ εξγαζηεξίσλ.
Ζ κεηαηξνπή ηεο ρνιήο απφ ηδησηηθή ζε δεκφζηα ιεηηνχξγεζε επλντθά: ε ρνιή
ελδπλακψζεθε νηθνλνκηθά θαη, ελδερνκέλσο κε λένπο καζεηέο, ρσξίο σζηφζν λα
κεηαβιεζεί ε ιεηηνπξγία ηεο, δηφηη παξέκελε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΓΓ. Σελ πνξεία ηεο
νπνίεο, ιφγσ ηεο θξίζεο, δελ πξνζέιθπαλ καζεηέο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην Κξάηνο κεηέηξεςε ηελ
Γ΄ Γεκνζία Δκπνξηθή ρνιή ζε ζρνιή θαηαζθεπήο παηρληδηψλ θαη θαηφπηλ ηελ ελζσκάησζε ζηελ
Παπαζηξάηεην, ελδπλακψλνληαο ηε δεχηεξε: «Πεξί κεηαηξνπήο ηεο ελ Αζήλαηο Γ΄ Γεκνζίαο Δκπνξηθήο
ρνιήο αξξέλσλ εηο Δπαγγεικαηηθήλ ρνιήλ Αζπξκάησλ θαη Γηαθνζκεηηθήο θαη ζπγρσλεχζεσο ηαχηεο πξνο
ηελ ελ Αζήλαηο Παπαζηξάηεηνλ Γεκνηηθήλ Δπαγγεικαηηθήλ ρνιήλ Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο», ΦΔΚ
Α΄ 298/3.9.1932, ζ. 1956-1962.
33
Οη αζθνχκελνη ακείβνληαλ κε ην θαηψηεξν εκεξνκίζζην αλεηδίθεπησλ εξγαηξηψλ θαη εξγαηψλ, ην νπνίν
θπκαηλφηαλ απφ 25 έσο 50 δξαρκέο (Ν. Αδάθξπηνο, «Ζ έθζεζηο παηγληδίσλ ηεο Παπαζηξαηείνπ ρνιήο»,
Παηξίο, 10/12/1933, ζ. 1). ε κεηαγελέζηεξν ρξνληθά θείκελν αλαθέξνληαη ηα πνζά 20 θαη 45 δξαρκέο. ε
θάζε πεξίπησζε ην εκεξνκίζζην πνπ πιήξσλε ε ρνιή ήηαλ ζαθψο πςειφηεξν απφ ην εκεξνκίζζην πνπ
έδηλαλ νη βηνηερλίεο θαη νη βηνκεραλίεο γηα ηελ παηδηθή εξγαζία θαη ην νπνίν θπκαηλφηαλ απφ 5 έσο 10
δξαρκέο (Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 34, 7).
34
χκθσλα κε ηνλ δηαζέζηκν ρψξν εξγαζίαο, ηα πξφηππα εξγαζηήξηα κπνξνχζαλ λα απαζρνιήζνπλ
ζπλνιηθά 29 απφθνηηνπο: 10 μπινπξγνχο, 10 ηερλίηεο πάληλνπ παηρληδηνχ θαη 9 θαηαζθεπαζηέο
δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ (Θ. Υαξηηάθεο, ‘Δθζεζηο πεξί ηεο ηδξύζεσο βηνηερληθνύ εξγαζηεξίνπ παηγληδίσλ θαη
δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ παξά ηε Παπαζηξαηείσ Γεκνηηθή ρνιή, ά.ρ. Αξρείν ΑΚΗ. Ο Γξ. Θεκηζηνθιήο
Υαξηηάθεο (1888-1942) ήηαλ κεραληθφο κεηαιιεηνιφγνο, κε ζπνπδέο ζην Παξίζη θαη κεηεθπαίδεπζε ζηε
Γεξκαλία θαη ζηελ Αγγιία. Σν 1929, κεηά απφ αμηφινγε επαγγεικαηηθή πνξεία ζηελ Διιάδα, δηνξίζζεθε
πθεγεηήο ηεο εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ ΑΟΔΔ. πλέγξαςε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο
κειέηεο θαη άξζξα. Δξγάζηεθε γηα ηε δηάδνζε ζηελ Διιάδα ησλ αξρψλ ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο.
35
Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 5.
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ρνιήο φξηδαλ δχν επηηξνπέο, ε δηνηθεηηθή (αλαθέξεηαη θαη σο εθηειεζηηθή) θαη ε
θαιιηηερληθή36. Σελ επηακειή δηνηθεηηθή επηηξνπή απάξηηδαλ ηξεηο εθπξφζσπνη ηνπ
ΓΓ, έλαο εθπξφζσπνο ηεο νηθνγέλεηαο Παπαζηξάηνπ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ, έλα άηνκν κε θαιιηηερληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο δηνξηζκέλν απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ν ηκεκαηάξρεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.
Γεδνκέλνπ φηη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ήηαλ απαξαίηεηε ε παξνπζία κφλνλ ηεζζάξσλ
κειψλ –νη ηξεηο εθπξφζσπνη ηνπ πλδέζκνπ Γπλαηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εθπξφζσπν
ηεο νηθνγέλεηαο Παπαζηξάηνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ ίδηα θνηλσληθή νκάδα, ή αθφκα,
ελδερνκέλσο, λα είραλ θαη θηιηθνχο δεζκνχο, σο κέιε ηεο αζελατθήο αζηηθήο θνηλσλίαο–
ε αξκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη άξα ηεο ρνιήο ήηαλ
εμαζθαιηζκέλε. Ζ επηξξνή ηεο αζελατθήο αζηηθήο ηάμεο ζηε ρνιή απμήζεθε αθφκα
πεξηζζφηεξν κε λέν δηάηαγκα ην 1934, νπφηε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηεπξχλζεθε απφ
επηά κέιε ζε έλδεθα. Σα λέα κέιε πξνέξρνληαλ απφ ηνλ χλδεζκν Γπλαηθψλ (νη
εθπξφζσπνί ηνπο απμήζεθαλ απφ ηξεηο ζε πέληε), θαζψο θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα
Παπαζηξάηνπ (νη εθπξφζσπνί ηεο απμήζεθαλ απφ έλαλ ζε δχν).
Σν δηάηαγκα απηφ ζεζκνπνίεζε επίζεο ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ηελ νπνία
απνηεινχζαλ πέληε κέιε ηεο ελδεθακεινχο δηνίθεζεο. Ζ θαζηέξσζε ηεο εθηειεζηηθήο
επηηξνπήο καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη αξκνδηφηεηεο θαη ν ξφινο ηεο
δηεχζπλζεο ηεο ρνιήο πεξηνξίζηεθαλ. Σν δηάηαγκα δηαζθάιηδε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξφηππνπ εξγαζηεξίνπ, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηε ρνιή ην 1932, κε ππνρξεσηηθή
εξγαζία πξνζσπηθνχ. Οη απφθνηηνη πνπ δηαθξίλνληαλ πξνζιακβάλνληαλ ζηα εξγαζηήξηα.
ζνλ αθνξά ηελ θαιιηηερληθή επηηξνπή, κεηαγελέζηεξε καξηπξία αλαθέξεη φηη
πξφεδξφο ηεο ήηαλ ν δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο37, ελψ σο κέιε δηνξίδνληαλ
έλαο δηαθεθξηκέλνο θαιιηηέρλεο θαη έλαο δηαθεθξηκέλνο αξρηηέθηνλαο.
Νέεο κεηαβνιέο έγηλαλ ην 1937, νπφηε κε βαζηιηθφ δηάηαγκα δηεθφπεζαλ νη ζρέζεηο
ηεο ρνιήο κε ηνλ χλδεζκν Γπλαηθψλ. Σν δηάηαγκα κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ έλδεθα ζε επηά, απέβαιε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πλδέζκνπ
Γπλαηθψλ, θαηάξγεζε ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ελδπλάκσζε ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή
ν νπνίνο, σο δεκφζηνο ππάιιεινο, ήηαλ πιένλ απφιπηα εμαξηεκέλνο απφ ην θξάηνο. Ζ
εμέιημε απηή ήηαλ αλακελφκελε ζην πιαίζην ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο, κέζα ζην νπνίν
νη πνιηηηθέο απφςεηο ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ Γπλαηθψλ δελ ήηαλ αλεθηέο.
36

Καηά ηελ παξνχζα έξεπλα δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ ηα πξαθηηθά απηψλ ησλ επηηξνπψλ.
Απφ ην 1918 δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ήηαλ ν ιφγηνο θαη αθαδεκατθφο Εαραξίαο
Παπαλησλίνπ (1877-1940). Άζθεζε γηα κία πεξίνδν ην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζπλεξγαδφκελνο κε
δηάθνξεο εθεκεξίδεο. Ωο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο Δκπξόο ηελ πεξίνδν 1908-1911 ζην Παξίζη, γλψξηζε
ηηο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθέο εμειίμεηο θαη επηζθέθζεθε εθζέζεηο παηρληδηψλ. Σν έξγν ηνπ «Σα ςειά βνπλά»
ρξεζηκνπνηήζεθε σο αλαγλσζηηθφ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο
θπβέξλεζεο Βεληδέινπ, ην αθαδεκατθφ έηνο 1917-1918 θαη ηνλ θαηαμίσζε θαη σο παηδαγσγφ. Σα επφκελα
ρξφληα δηεηέιεζε θαζεγεηήο ηεο Δθαξκνζκέλεο Γπλαηθείαο Γηαθνζκεηηθήο ζην Ακαιίεην Οξθαλνηξνθείν,
θαζψο θαη θαζεγεηήο ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ (ηα εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην
αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία, ηεχρνο 319, 15 Απξηιίνπ 1940). Παξαηηήζεθε απφ ην
Γ.. ηεο Παπαζηξαηείνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1937 (επηζηνιή παξαίηεζεο πξνο ηε Μαξία βψινπ,
28/12/1937, Αξρείν Μαξίαο βψινπ, ΑΚΗ).
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Οη εμειίμεηο έπιεμαλ ηδηαίηεξα ηα πξφηππα εξγαζηήξηα, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ
έπαπζε ην έηνο εθείλν. Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1937 φινη νη εξγάηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο
ηνκέα έπξεπε λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο θαη ζπλεπψο λα είλαη
αζθαιηζκέλνη. Σαπηφρξνλα, γίλνληαλ έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο38. Δπεηδή νη
απφθνηηνη πνπ αθνινπζνχζαλ ηνλ δηεηή θχθιν πξαθηηθήο εμάζθεζεο δελ ήηαλ
αζθαιηζκέλνη, απαγνξεχζεθε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεραλήκαηα θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο
πεξηνξίζηεθε θαηά «ηα δύν ηξίηα».39
Γχν λέα δηαηάγκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ην 194040 αλέηξεςαλ ηειείσο ηε δνκή ηεο
ρνιήο. Δθεμήο πξνζέθεξε δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο καζεηείαο, εθ ησλ νπνίσλ ε ξαθή
ελδπκάησλ ήηαλ αληηθείκελν φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαη άιινη θνξείο, πνπ
κεηαπνιεκηθά πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο αζπξκάησλ
ππνβαζκίζηεθε θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζηε δηαθνζκεηηθή, καδί κε άιια δχν ηκήκαηα πνπ
ιεηηνχξγεζαλ ζην παξειζφλ, ην ηκήκα ησλ θνκςνηερλεκάησλ θαη ην ηκήκα ησλ
ηερλεηψλ αλζέσλ. Ζ εθκάζεζε ησλ εηδηθνηήησλ πξνζθεξφηαλ ζε δχν θχθινπο ζπνπδψλ,
ζηνλ αλψηεξν, πνπ ήηαλ δηεηνχο θνίηεζεο, θαη ζηνλ θαηψηεξν, ηξηεηνχο θνίηεζεο. Ζ
ρνιή εθεμήο ζα έθεξε ηνλ ηίηιν «Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη
Γηαθνζκεηηθήο» θαη ζα ιεηηνπξγνχζε φπσο κία νπνηαδήπνηε κέζε δεκφζηα ζρνιή.
πλέρηζε πάλησο λα έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο Παπαζηξάηνπ, ηνπιάρηζηνλ
κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970.
Η επιλογή ηων ειδικοηήηων ηηρ Διακοζμηηικήρ και ηων Αθςπμάηων
Πφζν επίθαηξε ήηαλ ε επηινγή ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ, ηεο Γηαθνζκεηηθήο θαη ηεο
Καηαζθεπήο Παηδηθψλ Αζπξκάησλ, απφ ηνλ ΓΓ;
Η θαηεύζπλζε ηεο Γηαθνζκεηηθήο
Ζ θαηεχζπλζε ηεο Γηαθνζκεηηθήο δίδαζθε ηερληθέο πνπ έδηλαλ πεξίηερλε αηζζεηηθή
ζε δηαθνζκεηηθά αιιά θαη ζε θαζεκεξηλήο ρξήζεο αληηθείκελα, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο
ηνπ «ζπξκνχ» θαη ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. ηφρνο ήηαλ νη ηερληθέο απηέο λα
κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ απφ κηθξέο αιιά θαη κεγαιχηεξεο παξαγσγηθέο κνλάδεο.
Ζ πεξίηερλε αηζζεηηθή, πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο λα
κηκεζεί αξηζηνθξαηηθά πξφηππα, ραξαθηεξίδεη ηα πξντφληα ηεο Γχζεο θαηά ηνλ 19ν
αηψλα· πηνζεηήζεθε φρη κφλν ζηα ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα, αιιά θαη ζηα κεραλνπνίεηα
πξντφληα ηεο βηνκεραληθήο επνρήο. ην κεηαίρκην ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα, αιιά
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ ηειεπηαίνπ, δχν ηάζεηο δεκηνπξγήζεθαλ
σο αληίδξαζε ζηελ εθκεραληζκέλε, καδηθή θαη ηππνπνηεκέλε, παξαγσγή αληηθεηκέλσλ
πεξίηερλεο αηζζεηηθήο. Ζ κία ηάζε, γλσζηή σο ην Μνληέξλν Κίλεκα, απνδερφηαλ ηελ
38

Η θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ηεο 4εο Απγνύζηνπ σο αηηία θαη απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο, ρ.η., ρ.ρ.
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Πξαθηηθά, πξάμηο 6ε, 06/10/1937.
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51/8.2.1940)· «ΒΓ πεξί νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο ρνιήο Ακθηέζεσο θαη
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εθκεραληζκέλε παξαγσγή θαη φια φζα ζπλεπαγφηαλ, επεηδή κφλνλ απηή κπνξνχζε λα
πξνζθέξεη ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αλζξσπφηεηαο πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζε
πξνζηηή ηηκή, έζεηε φκσο ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα ζα είραλ ιηηή θαη ιεηηνπξγηθή
κνξθή. Ζ δεχηεξε ηάζε εθθξάζηεθε, κε δηαθνξνπνηήζεηο, αξρηθά απφ ην Κίλεκα ηεο
Καιιηηερλίαο θαη Παξαδνζηαθήο Υεηξνηερλίαο (Arts and Crafts) θαη ηεο Αξη Ννπβφ, θαη
ζηε ζπλέρεηα απφ ην θίλεκα Αξη Νηεθφ. Σα δχν πξψηα θηλήκαηα ζηφρεπαλ θαη απηά ζηε
βειηίσζε ηεο δσήο θαη ηνπ πλεχκαηνο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά κε ηελ αλαβίσζε άζπηισλ
πνιηηηζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αηζζεηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζε αληηθείκελα
θαηαζθεπαζκέλα κε ρεηξνηερληθέο κεζφδνπο. Σν θίλεκα ηεο Αξη Νηεθφ, ηε δεθαεηία ηνπ
1920 θαη ηνπ 1930, απνδερφηαλ ηφζν ηελ εθκεραληζκέλε φζν θαη ηε ρεηξνηερληθή
παξαγσγή.
Σν 1925, φηαλ ν ΓΓ πξνζπαζνχζε λα ζπγθξνηήζεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηηο
γπλαίθεο, ε Αξη Νηεθφ ήηαλ ζην απφγεην ηεο, σζηφζν νη αμίεο ηνπ θηλήκαηνο
Καιιηηερλίαο θαη Παξαδνζηαθήο Υεηξνηερλίαο δηαηεξνχζαλ αθφκε ηελ απήρεζή ηνπο.
ηελ έθζεζε ησλ Παξηζίσλ (L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes) ε δηαθφζκεζε ησλ πθαζκάησλ κε πνηθίιεο ηερληθέο ήηαλ επίθαηξε
θαη παξνπζηάζζεθε ζε εθζέκαηα ησλ δψδεθα απφ ηηο είθνζη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ.
Υεηξνηερληθέο κέζνδνη, φπσο ην κπαηίθ θαη ε ζηάκπα, πνπ εθαξκφδνληαλ απφ
πνιηηηζκνχο παξαδνζηαθνχο, άζπηινπο απφ ηελ εθβηνκεράληζε, ζεσξνχληαλ ε επηηνκή
ηνπ κνληεξληζκνχ θαη κε απηέο ζπκθσλνχζε ην Αξη Νηεθφ41.
Δλψ απηέο ήηαλ νη δηεζλείο εμειίμεηο, ζηελ Διιάδα ηα πξντφληα ησλ εθαξκνζκέλσλ
ηερλψλ πνπ παξήγαλ νη ειιεληθέο νηθνηερλίεο θαη βηνηερλίεο θξίλνληαλ μεπεξαζκέλα θαη
ρσξίο ίρλνο θαιιηηερληθήο αηζζεηηθήο. Ζ Αχξα Θενδσξνπνχινπ, ρσξίο θαλέλαλ
ελδνηαζκφ, πεξηέγξαθε ηηο ηέρλεο πνπ δηδάζθνληαλ κέρξη ηφηε νη γπλαίθεο ζηε ρψξα σο
παιηνκνδίηηθεο «ζαριακάξεο ηεο ‘Φηινθάινπ Πελειόπεο’ … ηα αηώληα θεληήκαηα κε ηηο
ςηινβεινληέο, έξγα πνπ ζπκίδνπλ κεζαίσλα, θιείζηκν ηεο γπλαίθαο κέζα ζηνπο ηέζζαξεο
ηνίρνπο ηνπ νηθνγελεηαθνύ θάζηξνπ θαη γέκηζκα άρξεζησλ θαη αηέιεησησλ σξώλ κε έξγα
ιεπηόινγεο ππνκνλήο»42. Ζ Μαξία βψινπ ζηελ νκηιία ηεο θαηά ηε ζεκειίσζε ηνπ
κεγάξνπ ηεο Παπαζηξαηείνπ ρνιήο, επεζήκαλε φηη ζηελ Διιάδα δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο
«ζήκαηλε κόλνλ άζρεκα δεκηνπξγήκαηα εξαζηηερληζκνύ θαη όρη εθαξκνζκέλε ηέρλε, γηα
ηελ νπνία ρξεηάδνληαη ηαιέλην θαη ζνβαξή θαηάξηηζε» 43.
Ζ βψινπ νξακαηηδφηαλ «ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γνύζηνπ ηνπ ιανύ»: «ε εθαξκνγή ηεο
δηαθνζκεηηθήο ζε είδε θηελά θαη πξώηεο αλάγθεο» έιεγε «ζα εμππεξεηνύζε ηελ αληίιεςε
γηα ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηεο ηέρλεο πνπ ζέιεη ηελ νκνξθηά θαη ηελ θνκςόηεηα γηα όιν
ην ιαό, όρη κόλν ηεο πινπηνθξαηίαο κηαο ρώξαο»44. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ΓΓ
εηζήγαγε ζπλεηδεηά ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Γηαθνζκεηηθήο ζηελ Διιάδα θαηλνηφκνπο
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ηερληθέο «ηνπ ζπξκνχ», νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο κέρξη ηφηε εθαξκφδνληαλ
ειάρηζηα θαη ήηαλ γλσζηέο θπξίσο απφ ηα εηζαγφκελα είδε θαη ηα λέα γηα ηηο εμειίμεηο
ηεο κφδαο ζην εμσηεξηθφ. ηφρνο ηνπ πλδέζκνπ ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
κεηαξξχζκηζε.
ηε θαηεχζπλζε ηεο Γηαθνζκεηηθήο νη καζεηέο κάζαηλαλ λα θαηαζθεπάδνπλ
κηθξναληηθείκελα (θνκςνηερλήκαηα) θαηεξγαδφκελνη κε δηάθνξεο κεζφδνπο πνηθίια
θπζηθά πιηθά: κε ην ζθάιηζκα ηνπ μχινπ, κε πνιηνπνηεκέλν ραξηί (λαζηφραξην), πιεθηφ
ρφξην ή ράλδξεο, δέξκα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θαιιηηερληθήο βηβιηνδεζίαο, πειφ θαη
ζθπξήιαην κέηαιιν.
Μάζαηλαλ επίζεο λα δηαθνζκνχλ επηθάλεηεο. Με ηελ ηερληθή ηεο ρεηξνθίλεηεο
ζηάκπαο, ηνλ αεξνγξάθν, ηε δηαθνζκεηηθή δσγξαθηθή κε ρξσζηήξα θαη ηε καξθεηεξί
δηαθνζκνχζαλ μχιηλα αληηθείκελα φπσο παηδηθά έπηπια, θνπηηά, παηρλίδηα, δίζθνπο
ζεξβηξίζκαηνο, παξαβάλ, μχιηλεο επηγξαθέο θαη δηαθεκίζεηο. Με ηελ ηερληθή ηνπ
αλάγιπθνπ, ηνπ εγράξαθηνπ θαη ηεο επηρξπζψζεσο δηαθνζκνχζαλ δεξκάηηλεο
επηθάλεηεο, φπσο είδε γξαθείνπ, ραξηνθχιαθεο, θαιχκκαηα βηβιίσλ, ζχιαθεο (portefeuilles), δψλεο θαη άιια είδε.
Μάζαηλαλ λα θαηεξγάδνληαη ην ραξηί θαη λα ην δηαθνζκνχλ νχησο ψζηε λα
θαηαζθεπάδνπλ εκεξνιφγηα, ακπαδνχξ, ζθεληθά ζεάηξνπ, θαιχκκαηα βηβιίσλ,
επηγξαθέο, δηαθεκίζεηο θαη άιια είδε45.
Μία άιιε, ηδηαίηεξα δεκνθηιήο εηδηθφηεηα ήηαλ ε δηαθφζκεζε ηεο επηθάλεηαο ησλ
πθαζκάησλ κε κνηίβα πνπ ζρεδίαδαλ νη ίδηνη θαη ηα νπνία απνηχπσλαλ ή εθηχπσλαλ κε
κία απφ ηηο ηξεηο ηερληθέο, κπαηίθ, ζηάκπα ή κε ρξσκναεξνγξάθν (pistolet)46. Σα
απνθαινχκελα imprimé, θαηαζθεπάδνληαλ απφ κεηαμσηά, κάιιηλα, θαη βακβαθεξά
πθάζκαηα, ηα νπνία θαηφπηλ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ξαθή ελδπκάησλ (γπλαηθείσλ θαη
παηδηθψλ), γηα εζάξπεο, καληίιεο, νκπξέιεο, δψλεο θαη ηζάληεο. Υξεζηκνπνηνχληαλ
επίζεο ζε πθαληά γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο θαηνηθίαο, φπσο θνπξηίλεο, ηξαπεδνκάληηια,
ζνππιά, καμηιάξηα, θαιχκκαηα, ακπαδνχξ γηα ιάκπεο θαη ραιηά 47. Δπεηδή απνηεινχζαλ
πξσηφηππα, θαιιηηερληθά θνκκάηηα, παξαδίδνληαλ επίζεο ζε κεγάινπο αζελατθνχο
νίθνπο κφδαο, φπσο ηνπο νίθνπο Σζνχρινπ, Δπαγγειίδε θαη Σζακαδνχ, φπνπ ξάβνληαλ
ζε ελδχκαηα. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαλ ζην αζελατθφ θνηλφ κε επηδείμεηο κφδαο. Οη
επηδείμεηο κφδαο, εθδήισζε θαη απηή θαηλνηφκνο, ρσξίο καθξά ηζηνξία ζηε ρψξα,
απνηεινχζαλ κεγάιν θνηλσληθφ γεγνλφο (εηθ. 4)48.
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Σέινο, ην εξγαζηήξην ηεο ρεηξνηερλίαο θαηαζθεχαδε κηθξά θνκςνηερλήκαηα, θάξηεο
κε θνιιάδ, εκεξνιφγηα, ζπηξηνζήθεο, ζειηδνδείθηεο, ηερλεηά άλζε θαη θνηηγηφλ (γαι.
cotillion) 49, δειαδή δηάθνξεο θαηαζθεπέο απφ ραξηί γηα ηηο απνθξηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
πξνζσπίδεο, θαπέια θαη αμεζνπάξ απνθξηάηηθεο ελδπκαζίαο.
Σν αθαδεκατθφ έηνο 1936 -1937 έγηλε ε πξφηαζε ην πξφγξακκα λα επεθηαζεί θαη λα
ζπκπεξηιάβεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο «Γξαθηθήο θαη ηεο Ρεθιάκαο». Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ
λένπ θχθινπ ζπνπδψλ, νη θαζεγεηέο Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ θαη πχξνο Βαζηιείνπ
είραλ κειεηήζεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζέθεξαλ νη ζρνιέο Lette Verein50 θαη
Reimann51 ζην Βεξνιίλν52. Δηδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ δεκηνπξγήζεθε,
ελδερνκέλσο ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηε δηνίθεζε θαη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο.
Ωζηφζν, ζηα πξαθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην αθαδεκατθφ έηνο 1937-1938 νη καζεηέο
αζθήζεθαλ θαη ζηελ επηγξαθνπνηία53. Σν επφκελν έηνο αλέιαβε ν Γεψξγηνο Μφζρνο θαη
εθάξκνζε πξφγξακκα πνπ έδηλε ζηνλ απφθνηην ηε «δπλαηόηεηα λα εθηειή ό,ηη είλαη
ζρεηηθόλ κε ηα θαιιηηερληθά γξάκκαηα θαη δηαθόζκεζηλ ζπληνληζκέλε κε απηά, ήηνη
επηγξαθάο θαηαζηεκάησλ επί νηαζδήπνηε ύιεο: μύινπ, ράξηνπ, κεηάιινπ, ηνίρνπ, πάινπ,
δηά ρξσκάησλ, θύινπ ρξπζνύ [πξνθαλώο γηα ηε βηβιηνδεζία], δη΄ αλάγιπθσλ γξακκάησλ
θιπ., επηγξαθάο αγγειίαο θηλεκαηνγξάθσλ-ζεάηξσλ επί ράξηνπ ή παλίνπ δη’
πδαηνρξσκάησλ θιπ., κε παξαζηάζεηο δηαθεκηδνκέλσλ εηδώλ ή κε, δηαθόξνπο καθέηηαο
εγρξώκνπο ή δηα ζηληθήο κειάλεο πξνο δεκνζίεπζηλ»54.
Η θαηεύζπλζε Παηδηθώλ Αζπξκάησλ: ε πξώηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο
ειιεληθνύ παηρληδηνύ
Σν παηδί βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ηνπ πξνηχπνπ ηεο ηδεψδνπο αζηηθήο νηθνγέλεηαο
–δελ ρξεηαδφηαλ λα εξγαζζεί γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ ελψ είρε ηελ ακέξηζηε πξνζνρή ηεο
ελάξεηεο, ζηνξγηθήο κεηέξαο θαη ηνπ επηηπρεκέλνπ επαγγεικαηηθά παηέξα– πνπ είρε
αξρίζεη λα ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ 18ν αηψλα θαη νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ. Σν
παηδί ηεο αζηηθήο νηθνγέλεηαο έπξεπε λα δηαπαηδαγσγεζεί κε ηξφπν πνπ λα
49

Πξαθηηθά, πξάμηο 14ε, 26/06/1939.
Ζ ζρνιή, πνπ απνηειεί ζήκεξα θέληξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, είρε ηδξπζεί ην 1872 απφ ηελ Anna
Schepeler-Lette θαη ηνλ θνηλσθειή ζχιινγν «Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen
Geschlechts» («Έλσζε γηα ηελ Πξφνδν ηεο Βηνπνξηζηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ Γπλαηθείνπ Φχινπ», ηδξπηήο ν
Wilhelm Adolf Lette,1866). «Die Stiftung», απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο ζηε δηεχζπλζε http://www.letteverein.de/Stiftung%2BGeschichte.
51
Ζ ζρνιή Reimann ήηαλ ηδησηηθή θαη είρε ηδξπζεί ην 1902 απφ ηνπο Albert θαη Klara Reimann. ε
αληίζεζε κε άιιεο ζρνιέο ηεο επνρήο, πνπ δίδαζθαλ εθαξκνζκέλεο ηέρλεο κε ηελ αληίιεςε ηνπ θηλήκαηνο
Arts and Crafts, νη Reimann γξήγνξα –έσο ην 1914– είραλ πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο ηέρλεο εθείλεο πνπ
ελδηέθεξαλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν (ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο παξαγσγνχο), φπσο γξαθηζηηθή, ζρεδίαζε
βηηξίλαο, ζθελνγξαθία, ζρεδίαζε πθαζκάησλ, ελδπκάησλ θ.ά. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1937 ιφγσ ηνπ λαδηζηηθνχ
θαζεζηψηνο, ε ζρνιή κεηαθέξζεθε ζην Λνλδίλν. Δμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ έπαπζε λα ιεηηνπξγεί ην 1940. Οη
εγθαηαζηάζεηο ηεο βνκβαξδίζηεθαλ ην 1943: «British and Irish artists of the 20th century: Reimann Scholl»,
ζηελ ηζηνζειίδα Artist Biographies http://www.artbiogs.co. uk/2/schools/reimann-school.
52
Πξαθηηθά, πξάμηο 20ε, 12/06/1936.
53
Πξαθηηθά, πξάμηο 18ε, 25/06/1938.
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Πξαθηηθά, πξάμηο 14ε, 26/06/1939.
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αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ηεο ηάμεο ηνπ θαη λα απνθηήζεη ηα
απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα ηνπ αλέζεηε αξγφηεξα ε
θνηλσλία, αλάινγα κε ην θχιν θαη ηελ ηάμε ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ην παηρλίδη εθηηκήζεθε
ηδηαίηεξα, σο κέζνλ έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, απφ ηα λέα παηδαγσγηθά
ζπζηήκαηα πνπ είραλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη, φπσο ηνπ Johann Henrich Pestalozzi θαη
ηνπ Friedrich Fröbel55. Απνηεινχζε θνηλή πεπνίζεζε φηη ην παηρλίδη ήηαλ απαξαίηεην γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, ηε δηακφξθσζε ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ ηνπ θαη ηεο ηάμεο ηνπ, ελψ παξάιιεια «ηέξπεη, παξέρεη
επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό», θαη «[ην] εμνηθεηώλεη κε [ηηο εμειίμεηο ηεο] λέαο δσήο»56.
Οη επηρεηξεκαηίεο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ έκκεζε θαηαλαισηηθή δχλακε ησλ
παηδηψλ, επέλδπζαλ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ παηγληδηψλ θαη κε δειεπηή
επξεκαηηθφηεηα αλαλέσλαλ ζπλερψο ηνπο ηχπνπο, νχησο ψζηε λα πξνζειθχνπλ ηνπο
«παίδαο» αιιά θαη ηνπο «παιίκπαηδαο»57. Σν 1900, ζηελ Exposition Universelle ζην
Παξίζη, ν θιάδνο παξνπζηάζηεθε ηαμηλνκεκέλνο ζε 12 ππνθαηεγνξίεο ιφγσ ηεο κεγάιεο
πνηθηιίαο ησλ ηχπσλ παηρληδηψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ58. Ο θιάδνο είρε αλαπηπρζεί ζηε
Γαιιία θαη θπξίσο ζηε Γεξκαλία, ησλ νπνίσλ ηα παηρλίδηα θπξηαξρνχζαλ ζηε δηεζλή
αγνξά59. Αθνινπζνχζε ε Απζηξία θαη άιιεο ρψξεο.
ζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο ησλ παηρληδηψλ, ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα
θπθινθνξνχζαλ ζηελ αγνξά θνχθιεο (πιαγγφλεο ) πνιπηειείαο (κε πνιπηειή ελδπκαζία
θαη θεθάιη θαη άθξα απφ πάζηα), θνχθιεο κεζαίνπ θφζηνπο κε θεθάιη απφ λαζηφραξην
(πεπηεζκέλν ραξηί), απιέο απφ πάληλν χθαζκα, μχιηλα λεπξφζπαζηα, ζηξαηησηάθηα απφ
θαζζίηεξν ή κφιπβδν, δηάθνξα παηρλίδηα απφ μχιν, ηζίγθν, ή λαζηφραξην, φπσο
ζεαηξηθέο ζθελέο, κηθξά έπηπια θαη ζθεχε, ηξνρήιαηνη ίππνη, ηξαίλα, καξηνλέηεο, μίθε,
παηρλίδηα γηα ηελ παξαγσγή ήρσλ φπσο απινί θαη ηξνκπέηεο, ζηεθάληα θαη ειαζηηθέο
ζθχξεο γηα ηνλ ππαίζξην ρψξν, θαη άιια. Αξθεηά παηρλίδηα είραλ ελζσκαησκέλν θάπνηνλ
κεραληζκφ, φπσο ηα ηξαίλα πνπ ζθχξηδαλ, νη «θνύθιεο κε θσλή», «ην απηνθίλεην [ην
νπνίν] θηλνύκελνλ δη’ ειαηεξίνπ σξνινγίνπ πξνρσξεί ζηγά, έπεηηα έμαηθλεο, πεδά θαη
ζθνξπίδεηαη ζε πνιιά ηεκάρηα», θαζώο θαη ην αληίζηνηρν «ζηδεξνδξνκηθό δπζηύρεκα»60.
Νέα άλζεζε παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Σν θαηαλαισηηθφ
θνηλφ είρε δηεπξπλζεί πεξαηηέξσ, ε ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνχ ζηε δηάπιαζε ηνπ παηδηνχ
ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ηεο πεξηφδνπ, φπσο ήηαλ ε
Μνληεζζνξηαλή, ελψ λένη ηχπνη παηρληδηψλ ζπλερψο επηλννχληαλ. ηελ αγνξά
δηαηίζνληαλ πιένλ παηρλίδηα «ρξήζηκα» αιιά θαη «πνιπηειείαο». ηελ θαηεγνξία ησλ
55

G. S. Frost, Victorian Childhoods, Greenwood Publishing Group 2009, ζ. 76-96· T. Michals,
«Experiments before Breakfast: Toys, Education and Middle Class Childhood», The Nineteenth-Century
Child and Consumer Culture, ed. D. Denisoff, Aldershot 2008.
56
Δ..Λ., «Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ησλ παηδηθψλ παηρληδηψλ», Οηθνλνκηθή Διιάο, 25/12/1902, ζ. 3-5·
Αξδνπέλ [ςεπδ.], «Ζ κφδα ησλ αζπξκάησλ», Δκπξόο, 15/09/1906, ζ. 1.
57
Αλππφγξαθν, «Πελληέο», Δκπξόο, 31/12/1902, ζ. 1.
58
«Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ησλ παηδηθψλ παηρληδηψλ», ζ. 3.
59
«Ζ αικαηηθή δηείζδπζηο ηεο Γεξκαληθήο βηνκεραλίαο εηο ηελ Αγγιίαλ», Δκπξόο, 01/12/1920, ζ. 1.
60
«Πελληέο», φ.π.· «Ζ κφδα ησλ αζπξκάησλ», φ.π.· Ε. Παπαλησλίνπ, «Μία πεξίεξγνο έθζεζηο, Σα κηθξά
παηρλίδηα», Δκπξόο, 22/09/1908, ζ. 1-2.
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παηρληδηψλ ηεο ππαίζξνπ πξνζηέζεθαλ ην πνδήιαην θαη ην πνδφζηξνθν, νη κεραληθνί
ίππνη κε ηξνρνχο θαη ηα πνδνθίλεηα απηνθίλεηα (ηα νπνία ζπληζηψληαη «γηα ηελ
εθγύκλαζε ησλ θάησ άθξσλ»), ελψ ζηα παηγλίδηα ηεο νηθίαο, κία λέα κφδα ήηαλ νη
γεισηνπνηνί (παιηάηζνη) θαη ηα επηζηεκνληθά παηγλίδηα φπσο νη γέθπξεο, ν κηθξφο
θηλεκαηνγξάθνο θαη «ηα ηαηξηάζκαηα», ηα γλσζηά «Μεθαλφ». Σν πάληλν θαη ην ινχηξηλν
παηρλίδη, επεηδή ήηαλ απιντθήο θαηαζθεπήο αιιά θαη επεηδή «θαζίζηαληαη επθόισο εζηία
κνιπζκάησλ» είραλ αξρίζεη λα εθηνπίδνληαη απφ ηα παηρλίδηα πνπ θαηαζθεπάδνληαλ απφ
παιηά θαη λέα πιηθά πνπ είραλ, σζηφζν, πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο: ηνλ ηζίγθν θαζψο θαη
ηα πξσηνπνξηαθά πιηθά ηεο επνρήο, ην θανπηζνχθ θαη ην πξψην πιαζηηθφ, ην ζεινπιφτλη
(θεινπινΐηεο). Δηδηθά ν θεινπινΐηεο, πνπ ιφγσ ηεο ζεξκνπιαζηηθφηεηάο ηνπ κπνξνχζε
λα κνξθνπνηεζεί ζην επηζπκεηφ ζρήκα, ζεκαηνδφηεζε κία λέα επνρή ζηελ θαηαζθεπή
ηεο θνχθιαο. Δλψ αξρηθά απφ θεινπινΐηε θαηαζθεπάδνληαλ ην θεθάιη θαη ηα άθξα,
ζχληνκα άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη φιν ην ζψκα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζην λα
θαηαζθεπάδνληαη θνχθιεο κε κνξθή γπκλψλ βξεθψλ θαη «κέζσ ηεο θαληαζηηθήο απηήο
νηθνγελείαο αη κηθξαί εμνηθεηνύληαη πξνο ηα κέιινληα θαζήθνληά ησλ»61.
Ζ Διιάδα αθνινπζνχζε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 1880, νπφηε
αθελφο κελ ε αζηηθή ηάμε είρε πηνζεηήζεη ηηο επξσπατθέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, θαη
αθεηέξνπ είραλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα νη λέεο παηδαγσγηθνί κέζνδνη, φπσο ε
Φξνβειηαλή62 θαη ε Μνληεζζνξηαλή63. Σα εχπνξα ειιελφπνπια δελ πεξηνξίδνληαλ πιένλ
ζε «θιαζηθνχο, λεπξφζπαζηνπο θαξαγθηφδεδεο» θαη «θαζνπιήδεο» αιιά επέιεγαλ απηφ
πνπ επηζπκνχζαλ απφ ηε κεγάιε πνηθηιία παηρληδηψλ γηα ην ζπίηη θαη ηελ χπαηζξν, ηα
νπνία εηζάγνληαλ, θπξίσο απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία64. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα,
φηαλ έλαο δηεπζπληήο ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζηηο παξπθέο ηεο κέζεο αζηηθήο
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«Παηγλίδηα δηα ηνπο κηθξνχο», Δκπξόο, 31/12/1921, ζ. 1. Βι. επίζεο δηαθεκίζεηο ζηελ εθεκεξίδα
Δκπξόο: ηεο επηρείξεζεο «Παλειιήληνο Αγνξά» (ηαδίνπ 13, Αζήλα), 15/12/1921, ζ. 3· Σεο επηρείξεζεο
Μπαραξηά, 29/12/1920, ζ. 2: «Κνχθιεο κπεκπέδεο πνπ θνηκψληαη».
62
Απφ ην 1880 ε Φξνβειηαλή λεπηαγσγηθή κέζνδνο δηδαζθφηαλ απφ ηελ Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ ζην
Διιεληθφ Παξζελαγσγείν θαη θαηφπηλ ζην Ακαιίεην Οξθαλνηξνθείν, ηδξχκαηα πνπ παξείραλ κφξθσζε γηα
κειινληηθέο λεπηαγσγνχο θαη δαζθάιεο. Σν 1888 άξρηζε λα δηδάζθεηαη θαη ζην Παξζελαγσγείν ηεο νθίαο
Βακβαθάξε ζηνλ Πεηξαηά. Βι. . Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Μέζε εθπαίδεπζε, ζ. 177, 218· Διέλε
Φνπξλαξάθε, Δθπαίδεπζε θαη αγσγή ησλ θνξηηζηώλ, ειιεληθνί πξνβιεκαηηζκνί (1830-1910). Έλα αλζνιόγην,
Αζήλα 1987, ζ. 50-51.
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Μεηαμχ ησλ άιισλ, ε Μνληεζνξηαλή αγσγή (Maria Montessori, Casa dei Bambini, 1907) ζηεξηδφηαλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ζην παηρλίδη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ λεπίνπ κέζα ζην «πξνεηνηκαζκέλν
πεξηβάιινλ». Σν λεπηαγσγηθφ απηφ ζχζηεκα εθαξκφζζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηνλ επηέκβξην
ηνπ 1922, ζηα ηέζζεξα λεπηαγσγεία πνπ ζπληεξνχζε ν Παηξησηηθφο χλδεζκνο, κε πξφεδξν ηελ Άλλα
Λάκπξνπ, ρήξα ηνπ ππξίδσλνο Λάκπξνπ. Σν ζχζηεκα είρε ηελ ππνζηήξημε ηεο βαζίιηζζαο νθίαο (βι. «Ζ
ειιεληθή αλακφξθσζηο. Σν ζχζηεκα Μνληεζφξη ελ Αζήλαηο», Δκπξόο, 09/02/1922, ζ. 1-2.
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Γηα ην ειιεληθφ παηρλίδη βι. Κιεηψ Γθνπγθνχιε – Γέζπνηλα Καξαθαηζάλε, Σν ειιεληθό παηρλίδη.
Γηαδξνκέο ζηελ ηζηνξία ηνπ, Αζήλα, 2008· Μαξηάλλα Βηιδηξίδε-Υαηδεηφιηνπ, Παηδί, παηρλίδη, παηδεία,
πνιηηηζκόο, Θεζζαινλίθε 2006· Μαξία Αξγπξηάδε, Η θνύθια, ζηελ ειιεληθή δσή θαη ηέρλε από ηελ
αξραηόηεηα κέρξη θαη ζήκεξα, Αζήλα 1991· Γ. Λνπθφπνπινο, Πνία παηρλίδηα παίδνπλ ηα Διιελόπνπια, Αζήλα
1926.
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ηάμεο, ιάκβαλε κεληαίν κηζζφ 535 δξαρκέο, ζην θαηάζηεκα ηνπ Μάηθαξη κπνξνχζε
θαλείο λα βξεη πνιπηειή παηδηθά παηρλίδηα πνπ θφζηηδαλ 650 δξαρκέο65.
Καη ελψ ηα παηρλίδηα ήηαλ πεξηνξηζκέλα ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηα λέα
ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηαθφξσλ ρσξψλ έθζαλαλ ζην
επξχ θνηλφ, κέζσ ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνδηθψλ ηεο
επνρήο, θαη απνηεινχζαλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε66. ια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο
δηεζλείο εμειίμεηο πνπ παξαηίζεληαη ζε απηήλ ηελ ελφηεηα πξνέξρνληαη απφ απνδειηίσζε
ειιεληθψλ εληχπσλ ηεο επνρήο.
Σα πνζά πνπ δηαηίζνληαλ γηα ηελ εηζαγσγή παηρληδηψλ ήηαλ κία κφληκε νηθνλνκηθή
αηκνξξαγία γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο 67. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1890 ζηα
εηζαγφκελα αζχξκαηα επηβιήζεθαλ πςεινί δαζκνί θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά άξρηζαλ λα
μεπξνβάιινπλ «δεηιά-δεηιά ηα πξώηα μύιηλα παηγλίδηα από ην δαζηθό ζηαζκό ηεο
Βπηίλεο», πνπ είρε ηδξπζεί πξφζθαηα. Σα πξψηα εθείλα παηρλίδηα είραλ θξηζεί σο
«ρνλδξνεηδή, αθαιαίζζεηα, αεδή»68.
ην κεηαίρκην απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20φ αηψλα εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο εγρψξηεο
κνλάδεο θαηαζθεπήο, φπσο εθείλε ηνπ Γεσξγίνπ Η. Σζνθά (1891, Αηφινπ 82)69 θαη ηνπ
Αλησλίνπ Φξάγθνπ (1909)70. Οη πεξηζζφηεξεο θαηαζθεχαδαλ παηρλίδηα απφ χθαζκα,
δέξκα, νξείραιθν θαη ιεπθνζίδεξν. Αξθεηνί ηχπνη παηγληδηψλ αληέγξαθαλ ηνπο μέλνπο,
σζηφζν ηνπιάρηζηνλ έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1910 ε ειιεληθή παξάδνζε δηαηεξνχζε ηελ
αμία ηεο (εηθ. 5). Μνινλφηη ε παξαγσγή ηνπο είρε θαηαθέξεη λα κεηψζεη ηηο εηζαγσγέο:
«πνιιά ππνιείπνληαη εηζέηη όπσο ε βηνκεραλία απηή εθηνπίζε ηα εηζαγόκελα. Σα ειιεληθά
παηρλίδηα πζηεξνύλ εηο ηελ εθηέιεζηλ, ηελ πξσηνηππίαλ θαη ηελ θαιαηζζεζίαλ».
πγθξνηεκέλα ζρέδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ δελ ππήξραλ θαη, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε άιισλ θιάδσλ ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, εθθξάζζεθε ε άπνςε φηη ν

65
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βηνκεραλία ησλ παηδηθψλ παηρληδηψλ», φ.π.· Αλππφγξαθν, «Πελληέο», Δκπξόο, 25/09/1905, ζ. 5· Ε.
Παπαλησλίνπ, «Μία πεξίεξγνο έθζεζηο».
67
Γηα ηηο εηζαγσγέο ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νχ αηψλα βι. «Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ησλ παηδηθψλ
παηρληδηψλ», φ.π. Γηα ηελ πεξίνδν πεξί ην 1930 ν ΓΓ αλαθέξεη ην πνζφ ησλ 11-15 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.
«Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π.
68
«Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ησλ παηδηθψλ παηρληδηψλ», φ.π.
69
Ζ επηρείξεζε ηνπ Γεσξγίνπ Σζνθά ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1887 σο θαηάζηεκα ςηιηθψλ θαη εηδψλ
πνιπηειείαο. Σν 1891 ν επηρεηξεκαηίαο δεκηνχξγεζε θαη «εξγνζηάζην παηδηθώλ θνπθιώλ θαη δηαθόξσλ
παηδηθώλ παηγληδίσλ». Παλειιήληνο Οδεγόο (Σν ειιεληθφλ ληηξέθηνξη), Ν. Γακάζθνο, Αζήλα 1915, ρ.ζ.
70
Μ. Αξγπξηάδε, «Σα ειιεληθά εκπνξηθά παηρλίδηα θαηά ηνλ 20φ αηψλα, απφ ηελ νηθνηερλία ζηε
βηνκεραληθή παξαγσγή», Κ. Γθνπγθνχιε – Γ. Καξαθαηζάλε Σν ειιεληθό παηρλίδη. Γηαδξνκέο ζηελ ηζηνξία
ηνπ, Αζήλα 2008, ζ. 121-223.
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ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί σο «βηνκεραλία ησλ θπιαθψλ»,
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εξγαηηθή δχλακε ησλ έγθιεηζησλ71.
Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ελψ ε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ είρε δηαδνζεί
επξέσο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ην είραλ αλάγθε είραλ πξνζηεζεί ηα
πξνζθπγφπνπια, απηφ παξέκελε αθξηβφ θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξηζκέλε ζηα αλψηεξα
ζηξψκαηα72. χκθσλα κε ηηο δηαθεκίζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο παηγληδηψλ ηα μέλα
πξφηππα πιένλ θπξηαξρνχζαλ (εηθ. 6, 7, 8, 9). Ζ βψινπ παξαηεξνχζε: «ήκεξα [ην
παηγλίδη] είλαη είδνο πνιπηειείαο ελώ είλαη θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη είδνο πξώηεο αλάγθεο,
ώζηε ην παηδί ηνπ θησρνύ λα παίξλεη ηε ραξά ηνπ …». Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ήηαλ φρη
κφλνλ απαξαίηεηε αιιά θαη ε πνξεία ηνπ ήηαλ εμαζθαιηζκέλε δηφηη «είλαη θαλεξό πσο
[από κόλε ηεο] ε εζσηεξηθή αγνξά παξνπζηάδεη γόληκν έδαθνο …ζα κπνξνύζε λα ειπίδεη
θαλείο αγνξέο θαηαλαιώζεσο θαη έμσ ηεο Διιάδνο, ζηελ Δγγύο Αλαηνιή ή θαη ζηελ
Αίγππην…»73.
Καηά ην πξψην αθαδεκατθφ έηνο (1929-1930) ζηε ρνιή δηδάζθνληαλ ηξεηο ηερληθέο
θαηαζθεπήο παηρληδηψλ. απφ μχιν, απφ χθαζκα θαη απφ ςάζα 74. Σε δηδαζθαιία ησλ
καζεκάησλ, «ζρέδην θαη ηερληθή», είρε αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ν Δξξίθνο Υάλε.
Ήδε ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1931-1932, ηα εξγαζηήξηα ηεο ρνιήο
θαηαζθεχαδαλ θαη δηέζεηαλ πξνο πψιεζε ζην θνηλφ δεθαηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
ζχγρξνλεο θνχθιαο, πέληε ηχπνπο ειιεληθήο θνχθιαο –δειαδή κε ειιεληθφ έλδπκα–
θαζψο θαη πέληε ηχπνπο δψσλ. Σα παηρλίδηα ήηαλ είηε ζηαζεξά είηε λεπξφζπαζηα (κε
θηλεηά ζηνηρεία), είηε «δηαιχνληαλ» θαη ζπλαξκνινγνχληαλ. Καηαζθεχαδαλ επίζεο
θνχθιεο γηα ην θνπθινζέαηξν, ηηο νπνίεο παξνπζίαζαλ γηα πξψηε θνξά ζην θνηλφ κε δχν
δηαθνξεηηθέο παξαζηάζεηο ηνλ Ηνχιην, θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 75.
ε θαηάινγν πξντφλησλ ηεο ρνιήο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ ηελ πεξίνδν ηνπ
Μεζνπνιέκνπ, κεηαμχ ησλ μχιηλσλ παηρληδηψλ αλαθέξεηαη θαη ν Μίθπ Μάνπο 76, πνπ είρε
κφιηο επηλνεζεί ζηελ Ακεξηθή (1928).
Σν αθαδεκατθφ έηνο 1931-1932, φηαλ ν Υάλε είρε απνρσξήζεη θαη ηα καζήκαηά ηνπ
είρε αλαιάβεη ν γιχπηεο Αληψλεο ψρνο (1888-1975), πξνζηέζεθαλ δχν επηπιένλ
ηερληθέο, «από πεπηεζκέλν ραξηί θαη πάζηα πνπ δελ ζπάδεη». ηελ επηλφεζε απηψλ ησλ
λέσλ κεζφδσλ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Ξάλζνπ Κνληαξίδε, καζεηνχ ηεο
71

«Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ησλ παηδηθψλ παηρληδηψλ», φ.π.
Γηα ηνλ έξαλν παηγληδηψλ πνπ δηνξγάλσζαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Λνβέξδνπ θαη ε Λατθή Σξάπεδα
βιέπε ην άξζξν «Υίιηα! (Γηά ηα Διιελφπνπια)», Δκπξόο, 23/12/1922, ζ. 1.
73
«Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π.
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«Οη
ζρνιέο
καο»,
Ο
Αγώλαο
ηεο
Γπλαίθαο,
Δ/101
(1929),
ζην
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12393.pdf.
Ζ Αχξα Θενδσξνπνχινπ, ζηελ νκηιία ηεο θαηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο 1929-1930, αλέθεξε αληί ηεο ηερληθήο ηεο
ςάζαο, ηελ ηερληθή ηνπ πεπηεζκέλνπ ράξηνπ («Δπαγγεικαηηθή ζρνιή», φ.π.).
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Α. Θενδσξνπνχινπ, «Ζ ρνιή παηρληδηψλ θαη δηαθνζκεηηθήο», φ.π.· Αλππφγξαθν, «Ζ Παπαζηξάηεηνο
ρνιή Παηρληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο (1928)», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, Ζ/159 (1932), ζην
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp11048.pdf.
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Καξηνχλο κε πξσηαγσληζηή ηνλ Μίθπ Μάνπο πξνβάιινληαλ ζηνπο αζελατθνχο θηλεκαηνγξάθνπο. Βι.
δηαθήκηζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ «πιέληηη». Δκπξόο, 25/11/1930, ζ. 3.
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ρνιήο77. Ζ ηερληθή ζπλέρηζε λα ηειεηνπνηείηαη ηα επφκελα ρξφληα φηαλ ην κάζεκα ηεο
πιαζηηθήο αλέιαβε ν γιχπηεο Κσζηήο Παπαρξηζηφπνπινο (1906-2004). πσο ν ίδηνο ν
Παπαρξηζηφπνπινο, πξνο ηηκήλ ηνπ, παξαδέρζεθε, ην κάζεκα ηεο θαηαζθεπήο ηεο
θνχθιαο απφ πεπηεζκέλν ραξηί «ην ρύζηκν ηνπ θαινππηνύ, ην πέξαζκα ηεο γνκαιάθαο, ε
θνπή εηο ηα ηεκάρηα ηνπ θεθαιηνύ θαη έλσζηλ απηνύ, ην παινράξηηζκα θιπ.»
ζπζηεκαηνπνηήζεθε ην έηνο 1935-1936 απφ ηνλ βνεζφ ηνπ –έλαλ άιινλ απφθνηην ηεο
ρνιήο– ηνλ Υξήζην Γηαηζίδε, ν νπνίνο «δηά ηεο ζπλερνύο ηνπ αζθήζεσο θαη ησλ
πεηξακάησλ εηειεηνπνίεζε ηελ ηερληθήλ ηνπ». Σφζν ν Κνληαξίδεο φζν θαη ν Γηαηζίδεο,
φπσο ζα παξνπζηαζζεί παξαθάησ, δηαθξίζεθαλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο σο
επαγγεικαηίεο (εηθ. 10). Σν θαινθαίξη ηνπ 1936 αλαθέξεηαη φηη θαηαζθεχαδαλ θαη
θνχθιεο κε ζπξκάηηλν ζψκα, ην νπνίν κεηά έληπλαλ 78. χκθσλα κε ηνλ Μφζρν,
θαηαζθεχαδαλ θαη θνχθιεο πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ79.
Δλ ησ κεηαμχ, ην 1934 ε ρνιή είρε απνθαζίζεη λα εμεηδηθεχζεη ηελ θαηαζθεπή
παηρληδηψλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ,
σο εμήο: λεπηαθή ειηθία (1-6 εηψλ), δεκνηηθφ ζρνιείν (7-12 εηψλ) θαη κέζε εθπαίδεπζε
(13-18 εηψλ). Οη ηχπνη ηνπ μχιηλνπ παηγληδηνχ πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαλ ζα
απεπζχλνληαλ ζε παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 6 εηψλ. Σα παηρλίδηα γηα ηα παηδηά 7-12 εηψλ ζα
έπξεπε λα ππνδηαηξνχληαη ζε δχν επηπιένλ νκάδεο, απφ 7 έσο 9 εηψλ θαη απφ 10 έσο 12,
«πξνο επθνισηέξαλ θαηαζθεπήλ ησλ παηγληδίσλ θαη πξνζαξκνγήλ ηνύησλ πξνο ηαο
ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ». Ηδηαίηεξα δε γηα ηα παηδηά απφ 7 έσο 9 εηψλ ππνδηαηξνχζαλ ηα
παηγλίδηα ζε ηχπνπο θαηάιιεινπο κε ηηο επνρέο ηνπ έηνπο80.
Σόζεο εηδηθόηεηεο όζα θαη ηα εξγαζηήξηα
Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε δεμηνηερλία πνπ απνθηά
θαλείο ζηα εξγαζηήξηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ζε κία άιιε αλάγλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ρνιή δελ πξφζθεξε εμεηδίθεπζε ζε δχν κφλνλ
θαηεπζχλζεηο, αιιά ζε φζεο ηέρλεο θαηεξγαζίαο πιηθψλ δηδάζθνληαλ ζηα εξγαζηήξηα.
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ ιεηηνπξγνχζαλ εξγαζηήξηα ράξηνπ, θνπηηθήοξαπηηθήο, δηαθνζκεηηθψλ ηερλψλ, ρεηξνηερλίαο, κεραλνμπινπξγείν, ζηδεξνπξγείν,
ξαθείν θαη βαθείν81.
Σν κεραλνμπινπξγείν ήηαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαζηήξηα ηεο ρνιήο.
Σφζν νη καζεηέο ηεο Αζπξκαηνπνηίαο φζν θαη ηεο Γηαθνζκεηηθήο αζθνχληαλ ζηελ
θαηεξγαζία ηνπ μχινπ γηα ηελ νπνία, αλάινγα κε ηα έξγα κε ηα νπνία θαηαπηάλνληαλ,
δηδάζθνληαλ ζρεδίαζε, θνπή, ζπλδεζκνινγία, ζηίιβσζε, επηρξσκαηηζκφ, μπινγιππηηθή
θαη καξθεηεξί, θαζψο θαη ηε ρξήζε κεραλεκάησλ, ηνλ ηφξλν, ηε ζέγα, ηελ πιάλε, θ.ά.
Γηέζεηαλ ηελ ππνδνκή γηα λα επεθηαζνχλ ζηελ θαηαζθεπή «παληόο άιινπ αληηθεηκέλνπ
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Πξαθηηθά, πξάμηο 21ε, 23/06/1936.
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Πξαθηηθά, πξάμηο 16ε, 22/12/1934.
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Οθησβξίνπ 1951, ζ. 3.
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δπλακέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί εθ μύινπ», απφ έπηπια έσο βάξθεο, θαη λα επηδνζνχλ ζε
δηάθνξα επαγγέικαηα, φπσο ζηε ζηίιβσζε σο ινπζηξαδφξνη, ζηελ μπινγιππηηθή, ζηελ
μπινπξγηθή νηθνδνκψλ, ζηελ θαηαζθεπή θαξνζεξί απηνθηλήησλ, ζηε κεραλνμπινπξγηθή
–σο ζεγαδφξνη, ηνξλαδφξνη, πιαληαδφξνη, πξηνλνθνξδειάδεο– θαη ζε άιια. Αξθεηά
έπηπια ηεο ρνιήο θαηαζθεπάδνληαλ ζην κεραλνμπινπξγείν. Καηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο 1936, ιίγν πξηλ ηα εξγαζηήξηα απνδπλακσζνχλ, είρε πξνηαζεί λα εμνπιηζηνχλ κε
κεραλήκαηα ψζηε νη καζεηέο λα δηδάζθνληαη θαη ηελ θαηαζθεπή θνπθσκάησλ82.
Κξηηήξην γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ απνθνίηνπ ήηαλ νη ξφινη πνπ επέβαιιε ε
θνηλσλία ζην θχιν ηνπ θαζψο θαη ε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε.
Σν ξαθείν, πνπ ιεηηνπξγνχζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο πάληλεο θνχθιαο
θαη ηεο ξαθήο ηνπ ξνπρηζκνχ δηαθφξσλ ηχπσλ θνχθιαο, παξείρε γλψζεηο πνπ επέηξεπαλ
ζηνπο απφθνηηνπο λα επεθηαζνχλ ζηε ξαθή παηδηθψλ ξνχρσλ θαζψο θαη απιψλ
γπλαηθείσλ ελδπκάησλ83. Με ηελ ππνδνκή απηήλ ην 1940 ε ρνιή κεηαηξάπεθε ζε
ρνιή Ακθηέζεσο.
Σν ζηδεξνπξγείν, ήηαλ επηθνπξηθφ εξγαζηήξην πνπ θάιππηε αλάγθεο άιισλ
εξγαζηεξίσλ ηεο ρνιήο. ε απηφ θαηαζθεπάδνληαλ ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα ησλ
μχιηλσλ παηρληδηψλ, ηα θαινχπηα84 γηα ηηο ζηάκπεο ησλ πθαζκάησλ, αιιά θαη εξγαιεία
«ηδησηηθήο επηλνήζεσο», αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαλ, φηαλ ε αγνξά δελ
κπνξνχζε λα ηηο θαιχςεη.
Σν βαθείν, ήηαλ θαη απηφ επηθνπξηθφ εξγαζηήξην ζην νπνίν νη καζεηέο δηδάζθνληαλ
ηελ παξαζθεπή ησλ ρξσκάησλ ηα νπνία, ζηε ζπλέρεηα, ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα
ηππψζνπλ ηα κνηίβα ζηα πθάζκαηα ή λα απνδψζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηα παηρλίδηα.
Οη απφθνηηνη κπνξνχζαλ επίζεο λα εμειηρζνχλ σο ζρεδηαζηέο. Σν πξφγξακκα
πεξηιάκβαλε δηάθνξεο ηερληθέο ζρεδίαζεο, ελψ παξάιιεια δίδαζθε ζηνπο καζεηέο λα
παξαηεξνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα πξνζιακβάλνπλ εξεζίζκαηα σο πξνο ηνλ ηχπν
ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα θαηαζθεχαδαλ, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ή ην ζέκα. Σν πξφγξακκα ηεο
ρνιήο «δίλεη πξνζέηη ηελ ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγεί ν ή ε απόθνηηνο ηδίαο επηλνήζεσο θαη
ζπλζέζεσο πξντόλησλ, άθξσο ειιεληθνύ ραξαθηήξνο». Φπζηθά εξγάδνληαλ σο καθεηίζηεο
ζε πθαληνπξγηθέο κνλάδεο, κηαο θαη θχξηα εμεηδίθεπζε απνηεινχζε ε ζρεδίαζε θαη ε
εθηχπσζε κνηίβσλ ζε πθαζκάηηλεο επηθάλεηεο 85.
ηόσορ η καηαζκεςή ανηικειμένων ποιοηικών, πος να εκθπάζοςν ελληνικέρ αξίερ
ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο δφζεθε έκθαζε ζηελ ελαξκφληζε ηεο ρνιήο κε ηηο
δηεζλείο εμειίμεηο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ππήξρε δηάρπηε
ε άπνςε φηη ε ρψξα έπξεπε λα αλαβηψζεη ηηο ηέρλεο θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ πνιηηηζκψλ,
πνπ δηακφξθσλαλ ηελ πνιηηηζηηθή ηεο παξάδνζε θαη πνπ είραλ εθηνπηζζεί πξνο ράξηλ
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Πξαθηηθά, πξάμηο 21ε, 23/06/1936 θαη πξάμηο 23ε, 30/06/1936.
Πξαθηηθά, πξάμηο 14ε, 26/06/1939.
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ηνπ εθζπγρξνληζκνχ-εμεπξσπατζκνχ, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πξντφληα κε ειιεληθή
ηαπηφηεηα ηα νπνία ζα αληαγσλίδνληαλ ηα μέλα, φρη κφλνλ ζηελ εγρψξηα αιιά θαη ζηε
δηεζλή αγνξά. Μία ηέηνηα εμέιημε ζα ηφλσλε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ηελ
απηνπεπνίζεζε ησλ Διιήλσλ86.
Σηο κεηαξξπζκηζηηθέο απηέο αληηιήςεηο ελζηεξλίδνληαλ θαη ε Αχξα
Θενδσξνπνχινπ, ε νπνία ην 1901, καδί κε ηνλ Θσκά Θσκφπνπιν87, ηε Γάθλε
Καιαπνζάθε θαη ηε ηαπξνχια Πηεξξάθνπ ίδξπζαλ ζχιινγν, κε ηελ επσλπκία «Καη΄
νίθνλ ηέρλε», γηα ηελ πξνψζεζε εθείλσλ ησλ πξντφλησλ ηεο ειιεληθήο γπλαηθείαο
βηνηερλίαο πνπ ήηαλ «ζύκθσλα κε ηελ θύζηλ ηεο παηξίδαο», ην βπδαληηλφ θαη ην αξραίν
ειιεληθφ χθνο. Σν 1904 αθνινχζεζε ε ίδξπζε κίαο λέαο εηαηξείαο, απηήλ ηε θνξά κε ηελ
Δπγελία Εσγξάθνπ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ηα επφκελα ρξφληα εηζήγαγε ην κάζεκα
ηεο ζρεδίαζεο ζην ΚΔ, θαζεγεηήο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν Θσκφπνπινο. Δάλ νη θεληήηξηεο
θαη νη κνδίζηξεο κάζαηλαλ λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηφηε δελ ζα επαλαιάκβαλαλ «ην
ίδην κνλόηνλν, αλέθθξαζην ζρέδην» αιιά ζα «δηακόξθσλαλ έλαλ λέν ειιεληθό ξπζκό
ειεύζεξν από θάζε κίκεζε, απνηέιεζκα αηνκηθήο θαληαζίαο θαη εηιηθξηλνύο αλάγθεο» 88.
Δπηζηέγαζκα φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ήηαλ ε ρνιή Γηαθνζκεηηθήο θαη
Αζπξκάησλ.
Οη δηνξγαλσηέο θαηαλννχζαλ φηη ν «ζπξκφο», ηφζν ζηηο δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο φζν
θαη ζην παηρλίδη, ήηαλ «δηεζληθφο»89. Σα παηρλίδηα ηεο ρνιήο ήηαλ «ζύκθσλα κε ηηο λέεο
[δηεζλείο] παηδαγσγηθέο κεζόδνπο» ελψ νξηζκέλνη ηχπνη, φπσο ηα κεραληθά ηξαίλα, δελ
κπνξνχζαλ παξά λα αθνινπζνχλ ηα μέλα [δηεζλή] πξφηππα 90. πγθεθξηκέλα, γηα λα είλαη
ελαξκνληζκέλνη κε ηηο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ε δηνίθεζε δεηνχζε απφ
παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ηε γεξκαληθή Gebrüder Baus θαη ηε
βξεηαληθή Lines Brothers, λα ηνπο απνζηέιινπλ ηνπο εκπνξηθνχο θαηαιφγνπο ηνπο91.
Ωζηφζν, πίζηεπαλ φηη θάπνηνη άιινη ηχπνη παηρληδηψλ, φπσο ε θνχθια, γηα λα κηιήζνπλ
ζηελ ςπρή ησλ Διιελφπνπισλ έπξεπε λα πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηα ήζε
ηνπ: «Σν παηδί ζηελ θνύθια ζέιεη λα αλαγλσξίδεη ηε γηαγηά ηνπ, κε ηε ξόθα ηεο, θαη ηνλ
παππνύ ηνπ, κε ην ηζηκπνύθη ηνπ, ληπκέλνπο κε ηα ζπλεζηζκέλα ξνύρα ηνπο θαη όρη κε
θνξεζηέο νιαληέδηθεο ή ηζπαληθέο. … Σν θνξηηζάθη ζα πηνζεηήζεη ηελ θνύθια ηνπ, ζα ηε
ληύλεη θαη ζα ηε γδύλεη, γη’ απηό πξέπεη λα είλαη έλα παξάξηεκα ηεο δηθήο ηνπ δσήο. …από
ηε ρνιή ησλ Παηρληδηώλ ζα βγεη θαη ε ξσκαίηθε θνύθια πνπ δελ είλαη θαζόινπ
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απαξαίηεην λα είλαη ν θιαζηθόο εύδσλαο ηεο δεκνθξαηηθήο θξνπξάο, νύηε ε βιάρα ηνπ
Μεληδηνύ, αιιά όινη νη ηύπνη πνπ ηνπο αληηθξύδνπκε θάζε κέξα…»92.
Οη δάζθαινη ηεο ρνιήο παξφηξπλαλ ηνπο καζεηέο «πξώηα-πξώηα λα θνηηάδνπλ
γύξσ ηνπο»93 θαη λα παίξλνπλ εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. ηε
ρξηζηνπγελληάηηθε έθζεζε ηνπ 1933 ν θιάδνο ησλ παηρληδηψλ, πέξα απφ ηηο δπηηθφηξνπεο
θνχθιεο, παξνπζίαζε δψα θαη επαγγέικαηα ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ –«ην αξλάθη, ην
θαηζηθάθη, ην γατδνπξάθη, ηνλ αξγαιεηό, ηνλ ρελνβνζθό, θαη ηνλ ηζέιηγθα»– θαζψο θαη
αλάινγα ζέκαηα απφ ηε ιατθή αζηηθή ηάμε –«ηνλ κόξηε, ηνλ κπεθξή, ηνλ παζαηεκπά, ηνλ
γαιαηά» ή ηεο εζληθήο παξάδνζεο, φπσο ηνλ «θνπζηαλειά»94. Οη καζεηέο παξνηξχλνληαλ
επίζεο λα κειεηνχλ ηνπο αξραίνπο ειιεληθνχο ηχπνπο παηρληδηψλ95.
Με αλάινγε αληίιεςε ν Βαζηιείνπ, ζην κάζεκα ηνπ ειεχζεξνπ ζρεδίνπ κνηίβσλ γηα
πθάζκαηα, έδηλε αζθήζεηο γηα πξσηφηππεο ζπλζέζεηο κε πξφηππν ηα κνηίβα ηεο
αξραηφηεηαο, ελψ ηα θεληήκαηα ηεο θνξηλζηαθήο ελδπκαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
πξφηππν γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ κπνκπνληέξεο96.
Σο ππόγπαμμα
Σα καζήκαηα δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζεσξεηηθά θαη ζε ηερληθά. Σα ζεσξεηηθά ήηαλ
γεληθήο θαη εηδηθήο κφξθσζεο. ηε γεληθή κφξθσζε νη καζεηέο δηδάζθνληαλ ηα
καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κίαο μέλεο γιψζζαο, ηεο γαιιηθήο97. ηελ εηδηθή ζεσξεηηθή
κφξθσζε δηδάζθνληαλ καζήκαηα φπσο Ηζηνξία ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Δλδχκαηνο, θαζψο
πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο ρξεζηκφηεηαο, φπσο ηνηρεία Λνγηζηηθήο, Δκπνξεπκαηνινγία
(Σερλνινγία Τιηθψλ), Ννκηθά (Αξρέο Γεκφζηνπ, Αζηηθνχ θαη Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ)
θαζψο θαη Τγηεηλή (Γεληθή θαη Δπαγγεικαηηθή). ηα ηερληθά καζήκαηα, πέξα απφ ηελ
πξαθηηθή ζηα εξγαζηήξηα, ζπκπεξηιακβάλνληαλ ην ρέδην –Γεσκεηξηθφ, Σερληθφ,
Διεχζεξν θαη Γηαθνζκεηηθφ– Υξψκα, Γεσκεηξηθή Κνπηηθή, Υεηξνηερλία θαη Πιαζηηθή.
Σν πξφγξακκα ζπκπεξηειάκβαλε επίζεο θαη Οηθνθπξηθή98.
Σν πξψην εμάκελν γηλφηαλ ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ,
«ιόγσ ηεο παληεινύο ειιείςεσο εηδηθώλ γξαθείσλ», κε ηε δνθηκαζία ηνπο ζηα
εξγαζηήξηα ηεο ρνιήο99. Οη ζπνπδαζηέο μεθηλνχζαλ ην πξψην έηνο κε έλα
πξνθαηαξθηηθφ πξφγξακκα, κεηά ην νπνίν παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα νινέλα θαη πην
ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη πην ζχλζεηα ή κεγαιχηεξεο δπζθνιίαο. Ζ
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αλαινγία κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ καζεκάησλ ήηαλ γηα ηελ Α΄ ηάμε 1:3
ελψ γηα ηηο δχν επφκελεο ηάμεηο 1:4100.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ αλαθέξνληαη δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί πνπ
πξνέθππηαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο: έλα βαζηθφ δήηεκα ήηαλ ε κφληκε
δηακάρε κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ καζεκάησλ. Οξηζκέλνη θαζεγεηέο
εμέθξαδαλ ηελ άπνςε φηη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαηαιάκβαλαλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απφ φ,ηη έπξεπε θαη επηπιένλ φηη δελ πξνζέιθπαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ. Άιινη παξαπνληνχληαλ φηη ν ρξφλνο δελ επαξθνχζε, ηδηαίηεξα θαηά ηηο
πεξηφδνπο εληαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλσλ κε
ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε εζφδσλ. Ωζηφζν, επεηδή ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ήηαλ γεληθά
ρακειφ, ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θξίλνληαλ, ηειηθά, απαξαίηεηα. Πξνζαξκφδνληαλ ζην
επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη αξθεηά, φπσο ε Γεληθή Ηζηνξία θαη ε Γεσγξαθία, δηδάζθνληαλ
ζε «απινπζηάηε κνξθή». Σνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο, έσο
θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, αξθεηά πξνζθπγφπνπια δελ γλψξηδαλ θαιά ηελ
ειιεληθή γιψζζα, ελψ είραλ παληειή άγλνηα ηεο γαιιηθήο ε νπνία, σζηφζν, θξηλφηαλ
απαξαίηεηε γηα λα κπνξνχλ νη απφθνηηνη λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο,
δηαβάδνληαο μέλα πεξηνδηθά. Αγλννχζαλ επίζεο ζηνηρεηψδεηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο,
έιιεηςε πνπ δελ επέηξεπε ηε δηδαζθαιία ηνπ Γεσκεηξηθνχ ρεδίνπ101.
Έλα άιιν δήηεκα ήηαλ ε έιιεηςε εηδηθψλ βηβιίσλ θαη επνπηηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη
θαζεγεηέο έδηλαλ ζπλνπηηθέο ζεκεηψζεηο, εθηππσκέλεο ζηνλ πνιχγξαθν. ην κάζεκα
ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα πξνβιεζνχλ εηθφλεο γηα λα
απνθηήζνπλ νη καζεηέο άκεζε αληίιεςε γηα ηηο ηερλνηξνπίεο. Ζ χιε ζπρλά πεξηνξηδφηαλ
ζηα αληηθείκελα πνπ δηέζεηαλ ηα κνπζεία ηεο Αζήλαο102. Γηλφηαλ πξνζπάζεηα νη
παξαζηάζεηο ηνπο λα εκπινπηίδνληαη κε δηαιέμεηο, επηζθέςεηο ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο,
εθζέζεηο, επηδείμεηο κφδαο, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζην ζέαηξν, ζηελ χπαηζξν θαζψο θαη
ζε θάζε ρψξν πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο δψζεη εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ζην
νπνίν εξγάδνληαλ, αθφκα θαη ζε λαππεγεία103.
Σν πξφγξακκα ηεο ρνιήο ζεσξνχληαλ πξσηνπνξηαθφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο ηερληθήο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα104. Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο απφ ηελ απνπζία αλάινγεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηε ρψξα επηιπφηαλ απφ ηελ αξκνληθή δηνίθεζε θαη ζπλεξγαζία.
Γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ ζπζηήλνληαλ επηηξνπέο. Οη
επηηξνπέο εξεπλνχζαλ ην δήηεκα θαη γλσκνδνηνχζαλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην
νπνίν κεηά απφ ζχζθεςε ιάκβαλε ηηο απνθάζεηο 105.
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Πάγηα αξρή ήηαλ «ε δηδαζθαιία λα πξνζαξκόδεηαη ζηνλ ραξαθηήξα ηεο ζρνιήο».
Κχξηνο ζηφρνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ ήηαλ νη δχν θαηεπζχλζεηο λα
ζπληνλίδνληαη θαη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα λα δηδάζθνληαη κε ηξφπν ψζηε λα
πξνζθέξνπλ πξαθηηθή γλψζε: ζην κάζεκα ηνπ Διεχζεξνπ ρεδίνπ νη καζεηέο
ηρλνγξαθνχζαλ ηα δψα θαη ηα θπηά πνπ κειεηνχζαλ ζην κάζεκα ηεο Φπηνινγίαο θαη ηεο
Εσνινγίαο, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα απνδψζνπλ σο παηρλίδη ή δηαθνζκεηηθφ
κνηίβν. Αλάινγα, απφ ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο αληινχζαλ ρξήζηκα εηθαζηηθά
δείγκαηα, φπσο ηα πξντφληα ηεο Πεινπνλλήζνπ ή ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο ηεο ρψξαο. Σα
θείκελα ησλ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ, ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ, έπξεπε
λα επηιέγνληαη έηζη ψζηε λα απνηεινχλ αθελφο κελ ζεζαχξηζκα ησλ φξσλ πνπ νη
καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ άζθεζε ηεο ηέρλεο ηνπο, αθεηέξνπ πεγή παξαζηάζεσλ
γηα ηηο αζθήζεηο ηνπ ειεχζεξνπ ζρεδίνπ. Οη γπκλαζηηθέο αζθήζεηο είραλ επηιερζεί κε
ζηφρν λα πεξηνξίζνπλ ηε βιάβε πνπ πξνθαινχζε ζην ζψκα ε κφληκε ζηάζε πνπ
έπαηξλαλ νη καζεηέο, φηαλ δνχιεπαλ απνθιεηζηηθά κε ην δεμί ρέξη, ζηνλ πάγθν ηνπ
εξγαζηεξίνπ106.
Πέξα απφ ηε γλψζε πνπ απνθφκηδαλ, νη καζεηέο ηεο ρνιήο απνιάκβαλαλ θαη άιια
πξνλφκηα, ηα νπνία ήηαλ πνιχηηκα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη απηνί
πξνέξρνληαλ απφ πησρέο νηθνγέλεηεο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 νη πξσηνεηείο
καζεηέο δηαγλψζθνληαλ κε αλαηκία θαη ιαλζάλνπζα αδελνπάζεηα (πνζνζηφ 40%),
αδελνπάζεηα ελ ελεξγεία (12%), νθζαικηθή δηαηαξαρή (16%), ρξφλην ηξάρσκα
(βαθηεξηαθή ινίκσμε ησλ καηηψλ πνπ πξνθαιεί ηχθισζε: 5%) ή ρξφληα εινλνζία
(10%). Σν ίδξπκα βειηίσλε ηε ζσκαηηθή πγηεηλή θαη επεμία κε ηελ επηβνιή ηεο
πξνζσπηθήο θαζαξηφηεηαο ζηνπο ινπηήξεο ηεο ρνιήο, ηα ζπζζίηηα, ηηο γπκλαζηηθέο
αζθήζεηο θαη ηελ πξνζθνξά ζεξηλψλ δηαθνπψλ θαη εθδξνκψλ, θαζψο θαη ηελ ηαηξηθή
παξαθνινχζεζε απφ ηνλ ηαηξφ-πγηεηλνιφγν πνπ δηέζεηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Οη
καζεηέο εμεηάδνληαλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο αιιά θαη εθ πεξηηξνπήο θαηά ηε
δηάξθεηά ηνπ. Γηα βαξχηεξα πεξηζηαηηθά ε δηνίθεζε είρε εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ
λνζνθνκείνπ «Δπαγγειηζκφο» θαζψο θαη ηνπ ηαηξείνπ ηνπ ηξαηησηηθνχ Ηδξχκαηνο. «Ο
δείθηεο ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ κε ηελ πάξνδνλ ηνπ ρξόλνπ ελ ηε ρνιή αλεξρόκελνο,
πνιιάθηο θζάλεη εηο ηα θπζηνινγηθά όξηα». ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλνληαλ δεθηά θαη
παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο107.
ια ηα έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ γηα ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη καζεηέο ζηα εξγαζηήξηα, πξνέξρνληαλ απφ ην ηακείν ηεο
ρνιήο. Σα πξψηα έηε ε ρνιή θάιππηε επίζεο ηα εηζηηήξηα ζπγθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ
ελψ πξφζθεξε ξνπρηζκφ θαη ππνδήκαηα. Σν ζπζζίηην ήηαλ πξνζθνξά ηνπ Παηξησηηθνχ
Ηδξχκαηνο θαη ν καζεηήο πνπ επηζπκνχζε λα δηαηξέθεηαη ζηε ρνιή ζπκκεηείρε κε ην
αληίηηκν κφλνλ ηξηψλ δξαρκψλ108.
106

Πξαθηηθά, πξάμηο 19ε, 06/02/1935· πξάμηο 21ε, 23/06/1936. Ο θαζεγεηήο γπκλαζηηθήο πξφηεηλε νη
καζεηέο λα δηδάζθνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία θαη κε ηα δχν ρέξηα. Πξάμηο 22α, 14/02/1935.
107
Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 6.
108
Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 7·
«Παπαζηξάηεηνο Γεκνηηθή ρνιή», φ.π.
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Σέινο, ε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ απνηεινχζε θαη απηή κέξνο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. «… κεηά ηηλάο κήλαο από ηεο εηζόδνπ ησλ εηο ηελ ρνιήλ,
νη καζεηαί απνβάιινπλ θαθάο ζπλεζείαο θαη καλζάλνπλ λα κελ ςεύδσληαη, λα είλαη
πεξηζζόηεξνλ εηιηθξηλείο θαη αμηνπξεπείο θιπ.»109.
Οι διδάζκονηερ
Καηά ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο ε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε δηδαζθαιία ησλ
καζεκάησλ «ζρέδην θαη ηερληθή», είραλ αλαηεζεί ζηνλ Δξξίθν Υάλε, δηπισκαηνχρν ηεο
ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Μνλάρνπ θαη εηδηθφ ζηελ θαηαζθεπή παηρληδηψλ. Ο Υάλε
ζχληνκα απνρψξεζε γηα λα ζπλεξγαζζεί κε ηε ηβηηαλίδεην110. Μεηά ηελ απνρψξεζή
ηνπ, ηε δηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλέιαβε ε Μαξία (Μαξίθα)
Αλαγλσζηνπνχινπ-Βξαλίθα111.
ρέδην δίδαμαλ, αξρηθά, ν Πεξηθιήο Βπδάληηνο (1893-1972) θαη αξγφηεξα ν πχξνο
Βαζηιείνπ (1902/3-1985). Ο Βαζηιείνπ παξέκεηλε ζηε ρνιή κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1938
σο θαζεγεηήο ηνπ Διεχζεξνπ θαη ηνπ Σερληθνχ ρεδίνπ, ηνπ επηρξσκαηηζκνχ ησλ
μχιηλσλ παηρληδηψλ θαζψο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ πεπηεζκέλνπ ράξηνπ112. Σελ άλνημε ηνπ
1939 ηνλ δηαδέρζεθε ν Γεψξγηνο Μφζρνο (1906-1990), δσγξάθνο θαη ραξάθηεο113.
Σερληθφ ζρέδην δίδαμε επίζεο ν Ησάλλεο Βξέηηαο. Γεσκεηξηθφ ζρέδην δίδαμε ν
αξρηηέθηνλαο Κσλζηαληίλνο Λάζθνο θαη θαηφπηλ ν Γεψξγηνο Καλδχιεο. Σν κάζεκα ηεο
Πιαζηηθήο δίδαμε ν Αληψλεο ψρνο, κε βνεζφ ηνλ Ξάλζν Κνληαξίδε. Σνλ δηαδέρζεθε ν
Κσζηήο Παπαρξηζηφπνπινο, κε βνεζφ ηνλ Υξήζην Γηαηζίδε, πνπ απνρψξεζε ην 1936
θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε ε Διέλε Μνπδάθε114. ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε
ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε Αξ. Υξπζνρνΐδνπ. Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο
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Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 7.
«Ο δηνξγαλσηήο ηεο ηβηηαληδείνπ ρνιήο», Δκπξόο, 20/09/1929, ζ. 4. Δθ παξαδξνκήο ν ζπληάθηεο ηεο
εθεκεξίδαο αλαθέξεη ζηνλ ηίηιν ηε ηβηηαλίδεην.
111
Ζ δσγξάθνο Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ-Βξαλίθα (1902-1971) ήηαλ απφθνηηνο ηεο ΑΚΣ θαζψο θαη ηεο
Αλψηαηεο ρνιήο Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ ηνπ Μνλάρνπ (Studium an der Kunstgewerbeschule in München).
Δπηπιένλ, είρε εηδηθεπζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο πάληλεο θνχθιαο Lenci, πνπ ιεηηνχξγεζε ζην Σνξίλν
ηεο Ηηαιίαο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1910 θαη έσο ην 1944, απφ ηελ Elena (Lenci) König θαη ηνλ ζχδπγφ
ηεο Enrico Scavini. πσο ν πχξνο Βαζηιείνπ θαη ν Κσζηήο Παπαρξηζηφπνπινο, αλήθε ζηελ πξννδεπηηθή
«Οκάδα Σέρλε», ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαθνξνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ απφ ηελ αθαδεκατθή
θαιιηηερληθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο. Σν 1946 κεηείρε ζηελ επηηξνπή ηεο Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο
Γπλαηθψλ, καδί κε ηελ Μαξία Πνιπκελάθνπ θαη ηελ Αηθαηεξίλε Ναππιηψηνπ. Βι. «Σν Α΄ πλέδξην ηεο
Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ», Ρηδνζπάζηεο, 25/05/2003, έλζεηε έθδνζε 7 Ηκέξεο, ζ. 12. Γηα ηηο
θνχθιεο Lenci βι. «Lenci Boy and Girl Dolls», ζηελ ηζηνζειίδα V&A Childhood Museum,
http://www.vam.ac.uk/moc/article/lenci-boy-and-girl-dolls/.
112
«Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π., Πξαθηηθά, πξάμηο 15ε, 11/05/1937.
113
Φνίηεζε ζηελ ΑΚΣ, ζην εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ηνπ Παξζέλε θαη ραξαθηηθήο ηνπ Κεθαιιελνχ θαη
θαηφπηλ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζην Λνλδίλν θαη ζην Παξίζη (Α. Γηαλλαθίδνπ, «Γεψξγηνο
Μφζρνο»,
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Δζλνινγηθνχ
Μνπζείνπ
Θξάθεο,
ζην
http://database.emthrace.org/entities/view.cfm?areaid=1&Artid=334ee8d6-04b8-32eb-2e78
c54574f86951&NSPid=1.
114
Πξαθηηθά, πξάμηο 9ε, 17/10/1936.
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Σέρλεο δίδαζθε ε Μαξία σηεξίνπ115 θαη ησλ Ννκηθψλ ε Αγλή Ρνπζνπνχινπηνπδίηνπ116. Σν κάζεκα ηεο Γεληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Τγηεηλήο δίδαμε ν ηαηξφο Γξ.
Λεσλίδαο Πνιπκελάθνο.
ζνλ αθνξά ηα εξγαζηήξηα, ζε θάζε έλα απφ απηά ππήξρε έλαο δηεπζπληήο θαη έλαο
βνεζφο-επηκειεηήο, ζπρλά απφθνηηνο πνπ είρε δηαθξηζεί γηα ηελ επίδνζή ηνπ. Σα
καζήκαηα ηεο Γηαθνζκεηηθήο δίδαζθε ε Μαξίθα Αλαγλσζηνπνχινπ-Βξαλίθα, κε βνεζφ
ηελ επηκειήηξηα Αδακαληία Ναππιηψηνπ. Βνεζφο, ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ρξσκναεξνγξάθνπ ήηαλ, ζηηο αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο, ε Δπδνθία
Κνπινπκπή117. Υεηξνηερλία δίδαμε αξρηθά ε Δπγελία Δμάξρνπ (1905-1970;), απφθνηηνο
ηεο ΑΚΣ θαη θαηφπηλ ν Γεψξγηνο Μφζρνο. Κνπηηθή-ξαπηηθή δίδαμε ε Διέλε δξηλ118 κε
ηε βνήζεηα ηεο επηκειήηξηαο Καιιηφπεο Θενδσξίδνπ, ελψ αξγφηεξα, φηαλ
δεκηνπξγήζεθε ε ρνιή Ακθηέζεσο, ππεχζπλε ήηαλ ε Αηθαηεξίλε Ρνδαλνχ119.
Γηεπζπληήο ηνπ μπινπξγηθνχ εξγαζηεξίνπ ήηαλ αξρηθά ν Amleto Mougnai, ν νπνίνο ην
1935 απνρψξεζε θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε ν Ησάλλεο Βξέηηαο, πηπρηνχρνο ηεο Αλψηαηεο
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ηνπ Βεξνιίλνπ120. Γηδάζθαινο ηεο μπινηνξλεπηηθήο ήηαλ ν
Δκκαλνπήι Ηζηδσξφπνπινο θαη θαηφπηλ ν Μηραήι Μαξαγθφο. Σν 1932 ν κηζζφο ηνπ
δηδαζθάινπ ηεο μπινηνξλεπηηθήο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο θαη αλεξρφηαλ ζε 2.900 δξαρκέο.
Γηεπζπληήο ηνπ ζηδεξνπξγείνπ ήηαλ ν Αξγχξεο (;) Αξγπξίνπ, απφθνηηνο ηνπ
Οξθαλνηξνθείνπ Υαηδεθψλζηα.
Οι απόθοιηοι/-ερ και ηα πποϊόνηα
Ζ ρνιή δελ γλψξηζε κεγάινπο αξηζκνχο εγγξαθφκελσλ. Δπηπξνζζέησο, ην πνζνζηφ
ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηέιεηπαλ ην πξφγξακκα θαηά ην πξψην θαη δεχηεξν έηνο ήηαλ
115

Γηα ηελ θνξπθαία βπδαληηλνιφγν Μαξία σηεξίνπ βι. Γειηίνλ ΧΑΔ, πεξίνδνο Γ΄, η. 9 (1977-1979), ηε
κλήκε ηεο Μαξίαο Γεσξγίνπ σηεξίνπ (1888-1979), Αζήλα, 1979, ζ. δ΄- η΄.
116
Ζ Αγλή Ρνπζνπνχινπ (1901-1977) ήηαλ θφξε ηνπ ζσλα Ρνπζφπνπινπ θαη ηεο Διέλεο (Νανχκ)
Ρνπζζνπνχινπ. Σν έξγν ησλ γνλέσλ ηεο ήηαλ πνιπδηάζηαην. Ο παηέξαο ηεο ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, ηδξπηήο
ηεο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο ζρνιήο «Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Αθαδεκία» (Πεηξαηάο 1894). Ζ κεηέξα
ηεο ήηαλ ζπλεξγάηεο ηεο Καιιηξξφεο Παξξέλ ζην Λχθεην Διιελίδσλ, αληηπξφεδξνο ζην πκβνχιην
Διιελίδσλ θαη ππεχζπλε έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ Διιελίο. Ζ Αγλή ήηαλ απφ ηηο πξψηεο Διιελίδεο
δηθεγφξνπο. Αθνχ απνθνίηεζε απφ ηε Ννκηθή ρνιή Αζελψλ, πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην
Δξγαηηθφ Γίθαην ζηε Λεηςία θαη ζην Ρφηζεζηεξ. ηαλ επέζηξεςε ζηελ Αζήλα απνηέιεζε ζεκαληηθή κνξθή
ζην γπλαηθείν θίλεκα. Σν 1929 άζθεζε πξνζθπγή ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο, επεηδή ε αίηεζή ηεο γηα
πξφζιεςε ζην λενζχζηαην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο απνξξίθζεθε κε ηελ αηηηνινγία φηη ήηαλ γπλαίθα.
Ήηαλ ζπλεξγάηεο ηνπ Αιέμαλδξνπ βψινπ (Βι. Άλλα Ίαζκε, «Τπφζεζε Αγλήο Ρνπζνπνχινπ: έκθπιεο
ηεξαξρίεο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ», ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Οκίινπ ‘Αξηζηφβνπινο
Μάλεζεο’, http://constitutionalism.gr/site/wp-content/mgdata/pdf/asmisvolos2162010.pdf.
117
Πξνζιήθζεθε ην 1934 κε εκεξνκίζζην 22 δξαρκέο. Σν πνζφ θξίζεθε ρακειφ θαη πξνηάζεθε λα απμεζεί
ζηηο 32 δξαρκέο. Πξαθηηθά, πξάμηο 15ε, 22/12/1934.
118
Ζ Διέλε δξηλ ήηαλ απφθνηηνο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη κε ππνηξνθία ηνπ θιεξνδνηήκαηνο
ηεο νηθνθπξηθήο ζρνιήο είρε κεηεθπαηδεπζεί ζηηο ΖΠΑ. ηαλ επέζηξεςε ζηελ Διιάδα πξνζειήθζε σο
θαζεγήηξηα ζην Υαξνθφπεην (Α. Μπαθαιάθε – Δ. Διεγκίηνπ, Δθπαίδεπζε, ζ. 190, ζεκ. 2). ηελ
Παπαζηξάηεην, ην φλνκά ηεο αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ απφ ην 1935.
119
Πξαθηηθά, πξάμηο 7ε, 27/10/1941.
120
Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30 Οθησβξίνπ 1951.
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πςειφ121. Ωζηφζν, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηχπν, γηα ηε θήκε ηεο ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνίεζε
ηηο θνηλσληθέο ηεο δηαζπλδέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο, ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ
ηεο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
απνθνίησλ.
Ζ ρνιή δηέζεηε ηα πξντφληα ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ζηελ αγνξά, κέζα απφ ηηο δχν
εθζέζεηο πνπ δηνξγάλσλε θάζε έηνο –ε πξψηε ιίγν πξηλ απφ ηηο ενξηέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη ε δεχηεξε ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο– ζε πξαηήξην πνπ είρε
δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζηελ νδφ Ακεξηθήο 2, πιαηεία Κνινθνηξψλε 2, θαζψο
θαη κέζσ άιισλ θνξέσλ, φπσο ζηα πξαηήξηα ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο, ζε Αζήλα θαη
Θεζζαινλίθε, ζηνλ χλδεζκν Διιεληθήο Υεηξνηερλίαο, ζηελ Διιεληθή ηξαηησηηθή
Έλσζε θαη αιινχ122.
Σα πξντφληα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γηαθνζκεηηθήο απεπζχλνληαλ ζηα αλψηεξα
θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ απνδεηνχζαλ αληηθείκελα πξσηφηππα, θαιιηηερληθά, αιιά θαη
ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο κφδαο. Σν 1932 κία εζάξπα θφζηηδε πεξίπνπ 147
δξαρκέο123, πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ εβδνκαδηαία ακνηβή κίαο βηνκεραληθήο
εξγάηξηαο.
Ζ ρνιή πξφβαιε ηα πξντφληα ηεο ζε δηάθνξεο εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ: ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, φπνπ απέζπαζε βξαβεία θαη δηαθξίζεηο
θαηά ηα έηε 1933, 1934 θαη 1935· ζηε δηεζλή έθζεζε ησλ Παξηζίσλ Exposition
Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne (1937), φπνπ ηηκήζεθε κε ην
ρξπζφ κεηάιιην· ζηελ έθζεζε ηνπ Μπάξη ηεο Ηηαιίαο ην 1936124.
Σν έηνο 1933 ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα εξγαζηήξηα μεπεξλνχζε
ην ζεβαζηφ πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ δξαρκψλ 125. Σα παηρλίδηα ήηαλ εθείλν ην πξντφλ
ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ρνιήο πνπ παξήρζε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Σελ πεληαεηία ηεο
121

Καηά ηελ έξεπλα δελ εληνπίζηεθε ζπγθξνηεκέλν κεηξψν καζεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάδνπκε είλαη ζπνξαδηθά. Καηά ην πξψην έηνο, ην 1929, ελεγξάθεζαλ 78 καζεηέο/-ηξηεο, απφ ηνπο
νπνίνπο ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο νη 65· («Δπαγγεικαηηθή ρνιή», φ.π.). Σν 1932, φηαλ ν πξψηνο ηξηεηήο
θχθινο ζπνπδψλ είρε νινθιεξσζεί, απεθνίηεζαλ νη πξψηνη πηπρηνχρνη ηεο ζρνιήο, ζπλνιηθά 28 άηνκα
(Μεηξών Μαζεηνινγίνπ Απνθνηηεζάλησλ θαη Δγγξαθέλησλ ζηε ρνιή Μαζεηώλ θαηά ηα έηε 1929-1932).
χκθσλα κε άιιε αλαθνξά, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 είραλ απνθνηηήζεη, αθνχ είραλ
παξαθνινπζήζεη ηνλ ηξηεηή θχθιν ζπνπδψλ θαζψο θαη ηε δηεηή εμάζθεζε ζηα πξφηππα εξγαζηήξηα, 47
ζπλνιηθά καζεηέο (Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη
Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 4). Ο Μφζρνο, πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αξρεία ηεο ζρνιήο, αλαθέξεη φηη ηελ πεληαεηία
1932-1937 ελεγξάθεζαλ 554 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο 86 έιαβαλ πηπρίν ηνπ ηξηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ θαη
61 πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηα εξγαζηήξηα (Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο
θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30 Οθησβξίνπ 1951, ζ. 9). Σν 1938-1939 ελεγξάθεζαλ 52 καζεηέο, αξηζκφο κεγαιχηεξνο
απφ φ,ηη πεξίκελε ε δηνίθεζε. Απφ απηνχο 12 εγθαηέιεηςαλ ην πξφγξακκα ζην πξψην έηνο ζπνπδψλ ελψ 6
έκεηλαλ κεηεμεηαζηένη (Πξαθηηθά, πξάμηο 14ε, 26/06/1939).
122
Πξαθηηθά, πξάμηο 92α, 17/11/1932· Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο,
30/10/1951, ζ. 7.
123
Πξαθηηθά, πξάμηο 92α, 17/11/1932.
124
Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30 Οθησβξίνπ 1951. Ζ πηζηνπνίεζε θαη
ε απφδνζε ηεο πιήξνπο επσλπκίαο ησλ εθζέζεσλ έγηλε απφ ηε ζπγγξαθέα. Ζ έθζεζε ζην Μπάξη δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα πηζηνπνηεζεί.
125
Πεξίπνπ 2.000 ρξπζέο ιίξεο, ζήκεξα 500.000 επξψ.
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ιεηηνπξγίαο ησλ πξνηχπσλ εξγαζηεξίσλ (1932-1937), θαηαζθεπάζζεθαλ παηγλίδηα
μχιηλα (6.500 ηεκάρηα), θνχθιεο (6.300 ηεκάρηα), παηγλίδηα απφ πεπηεζκέλν ραξηί (400
ηεκάρηα) θαη θνηηγηφλ (6.500 ηεκάρηα). Γηαθφζκεζαλ επίζεο 1.500 πήρεηο πθάζκαηνο
(πεξίπνπ 1.000 κέηξα)126.
Οη απφςεηο δηίζηαληαη φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε πνπ έραηξαλ νη απφθνηηνη/-εο ηεο
ρνιήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη ζπληειεζηέο ηεο ρνιήο κηινχλ γηα ηε ζξηακβεπηηθή
απνξξφθεζή ηνπο: ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 απφ ηνπο 47 απφθνηηνπο/-εο, νη
πεξηζζφηεξνη («όινη πιελ 2-3») είηε είραλ ηδξχζεη δηθή ηνπο επηρείξεζε, είηε
απαζρνινχληαλ «εηο ζρεηηθά κε ηαο εηδηθόηεηάο ησλ εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα θαηόπηλ
θξνληίδσλ ηεο ρνιήο»127. Ο Μφζρνο, ζην ηζηνξηθφ ηεο ρνιήο ην 1951, αλαθέξεη φηη
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζέιαβαλ απφθνηηνπο σο ηερλίηεο, ηερλίηξηεο αιιά θαη
πξντζηακέλνπο, ήηαλ πθαληνπξγηθέο κνλάδεο –φπσο ε «Α.Δ. Μεηαμνπξγείνλ ε
‘Υξπζαιιίο’», ε «Μεηαμνβηνκεραλία βνιφπνπινπ θαη Κνπηξνπκπή, ‘Βφκβπμ’ Α.Δ.», ε
«Αλψλπκνο Μεηαμνυθαληνπξγηθή Δηαηξία ‘Νίθε’», θαη ε «Διιεληθή Μεηαμνβηνκεραλία
Γ. Ναζαλαήι θαη ία, Α.Δ.»– εξγνζηάζηα αγγεηνπιαζηηθήο φπσο «Κεξακεηθφο» θαη
«Κηνπηάρεηα», κνλάδεο ζπζθεπαζίαο φπσο ε ΔΒΔΚ Αλψλπκνο Βηνκεραληθή Δηαηξεία
σιελαξίσλ θαη Κπηηνπνηίαο, κνλάδεο θαηαζθεπήο θνξληδψλ φπσο ε γεξκαληθή «Masa»,
εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο παηρληδηψλ φπσο ηνπ Αλησλίνπ Φξάγθνπ (εηθ. 7-8), ησλ
Αδειθψλ Κνληνχδνγινπ θαη ηεο Παλειιελίνπ Αγνξάο, θαζψο θαη κνλάδεο απφ άιινπο
θιάδνπο φπσο ε «Α.Δ. Βηνκεραλία Κανπηζνχθ ‘Καξζαία’», πνπ παξήγε είδε απφ
ειαζηηθφ θαη απφ εβνλίηε128. Απφ ηελ άιιε, ζηα πξαθηηθά ηεο ρνιήο έρεη επίζεο
θαηαγξαθεί ε θξηηηθή ηεο κεηαμνυθαληνπξγίαο ‘Υξπζαιιίο’, φηη νη απφθνηηνη κε ηνπο
νπνίνπο ε εηαηξεία ζπλεξγάζηεθε «δελ είραλ αξθεηήλ πείξαλ δηά ηελ ππεξεζίαλ ησλ»129.
Μεηαμχ ησλ πξψησλ πηπρηνχρσλ ηεο ρνιήο, ην θαινθαίξη ηνπ 1932, ήηαλ ν Ξάλζνο
Κνληαξίδεο (κχξλε, 1912-Πίηζκπνπξγθ, ΖΠΑ, 1994) ν Νίθνο Αθχ/ίινγινπ (πάξηε
Πηζηδίαο, 1913- Αζήλα, 2005) θαη ν Υξήζηνο Γηαηζίδεο130. Ο Ξάλζνο Κνληαξίδεο, αθνχ
δεκηνχξγεζε εξγαζηήξην πνπ θαηαζθεχαδε θνχθιεο ζηε Νέα Ησλία, κεηνίθεζε ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζηηο ΖΠΑ φπνπ κε ην φλνκα Xanthos Kontis δεκηνχξγεζε λέν
εξγαζηήξην. Σν θεθάιη ηεο θνχθιαο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν κε ηερληθή πνπ είρε επηλνήζεη
ν ίδηνο –αλαθέξεηαη σο «emaillé ηδίαο επηλνήζεσο» ζε έγγξαθν ζηα αξρεία ηεο
Παπαζηξαηείνπ131 (εηθ. 10.) Ο Νίθνο Αθίινγινπ (Αθχιιαο) δεκηνχξγεζε ζίαζν
καξηνλέηαο (θνπθινζέαηξν), αξρηθά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ Υξήζην
126

Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30 Οθησβξίνπ 1951, ζ. 9.
Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 4.
128
Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ: Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30
Οθησβξίνπ 1951. Ζ πηζηνπνίεζε θαη ε απφδνζε ηεο πιήξνπο επσλπκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ έγηλε απφ ηε
ζπγγξαθέα, κε ηε βνήζεηα ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνύ νδεγνύ Α. Παλαγησηόπνπινπ θαη ία, 1938, ρ.η., ρ.ρ.,
129
Πξαθηηθά, πξάμηο 15ε, 15/11/1935.
130
Δθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη αιιηψο, ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ: Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή
Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30 Οθησβξίνπ 1951, ζζ. 10-11.
131
B. Millman, «X Marks the Spot», Doll News, Fall 2007, ζ. 50-53· (επραξηζηψ ηελ Alethea Kontis γηα
ηελ ππφδεημε ηνπ άξζξνπ)· Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Ακθηέζεσο θαη Γηαθνζκεηηθήο, 30 Οθησβξίνπ
1951, ζ. 10.
127

Παπαςτράτειοσ χολή Διακοςμητικήσ και Παιδικών Αθυρμάτων

Γηαηζίδε. Οη δχν ζπλεξγάηεο θαηαζθεχαδαλ ηηο καξηνλέηεο θαη ηηο θηλνχζαλ ζηελ
παξάζηαζε, ελψ κηινχζαλ ή ηξαγνπδνχζαλ εζνπνηνί ηεο πξφδαο θαη ηεο Λπξηθήο
θελήο. Ο ζίαζνο είρε ηελ επσλπκία «Εσληαλέο Κνχθιεο ηνπ Εαππείνπ», επεηδή ε
παξάζηαζε δηλφηαλ ζην Εάππεην. Σελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ν Αθίινγνπ ζπλέρηζε λα
δίλεη παξαζηάζεηο γηα ηα παηδηά, ηα «αεηφπνπια» ηεο ΔΠΟΝ θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ηνπ
πνιέκνπ132. Μαξηνλέηεο ηνπ Αθίινγινπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηε ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ
Μπελάθε. Σα επφκελα ρξφληα ν Αθχιιαο δεκηνχξγεζε κνλάδα θαηαζθεπήο
δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ θαη θνκβίσλ. Ο Γηαηζίδεο κεηνίθεζε ζηε Βηέλλε φπνπ ζπλέρηζε λα
θαηαζθεπάδεη καξηνλέηεο, ελψ εξγάζηεθε θαη σο ζθελνγξάθνο.
Επίλογορ
Μφιηο πέληε ρξφληα κεηά ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ, ην Μεηαμηθφ θαζεζηψο αλέηξεςε ηελ
πνξεία ηεο ρνιήο. Μφιηο κεηά απφ επηά ρξφληα θεξχρζεθε ν πφιεκνο ελψ ιίγν
αξγφηεξα απνθαζίζηεθε ε ππνβάζκηζε ηεο ρνιήο θαηαζθεπήο παηγληδηψλ θαη ε
κεηαζηξνθή ζηε ξαθή ελδπκάησλ. Ο θιάδνο ηεο θαηαζθεπήο παηγληδηψλ άλζεζε ζηε
ρψξα κεηαπνιεκηθά, σζηφζν ην φξακα ηνπ ΓΓ εμέιεηπε.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ133 ήηαλ ππνηππψδεο ιφγσ ησλ
πξνβιεκάησλ ζηε ζπγθνηλσλία θαη ησλ θαθνπρηψλ ησλ καζεηψλ· παξά ην γεγνλφο φηη ε
ρνιή ζπλέρηζε λα πξνζθέξεη ζπζζίηην, ε πξνζέιεπζε δελ ήηαλ ηαθηηθή. Σν 1940-1941
ην θηίξην θηινμέλεζε ηκήκαηα ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο ΔΟΝ, ελψ ην ππφγεην ιεηηνπξγνχζε
σο θαηαθχγην γηα ηνπο βνκβαξδηζκνχο. Λφγσ ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ εξγαζηεξίσλ, ην
θηίξην θαηειήθζε απφ ηηο ηηαιηθέο θαη ηηο γεξκαληθέο αξρέο θαηνρήο. Δλδηάκεζα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο θηινμελήζεθαλ, θαηά πεξηφδνπο, ην 1ν θαη ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν
Τκεηηνχ ελψ ηελ πεξίνδν ησλ Γεθεκβξηαλψλ (Γεθέκβξηνο 1944-Ηαλνπάξηνο 1945)
ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο θαη άιια ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, γηα λα θηινμελήζεη
ηνπο ηξαπκαηίεο ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ ρνιή επαλαιεηηνχξγεζε ην εαξηλφ
εμάκελν ηνπ 1951, κεηά απφ παξέκβαζε ησλ αδειθψλ Παπαζηξάηνπ, πνπ δήηεζαλ απφ
ηελ θπβέξλεζε Πιαζηήξα θαη ηνλ ππνπξγφ Βηνκεραλίαο Αζαλαζηάδε-Νφβα134 ην θηίξην
λα απνδεζκεπηεί απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζε απηφ. Ξεθίλεζε
ηφηε έλα λέν θεθάιαην.
Ζ πεξίνδνο πνπ εμεηάδνπκε είλαη πνιχ ζχληνκε θαη επηπιένλ ηδηφηππε, δηφηη ζηε
δηάξθεηά ηεο ε ρνιή πξνζπάζεζε λα εδξαηψζεη έλα θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο. ηνλ βαζκφ πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ πνξεία ηεο ρνιήο θαη λα αμηνινγήζνπκε ην έξγν ηεο, παξαηεξνχκε ηα εμήο:

132

Αλππφγξαθν, «Κάπνηεο θνχθιεο αιιηψηηθεο απφ ηηο άιιεο», Ρηδνζπάζηεο, 14/08/1999, ζ. 29· Αιίθε
Ξέλνπ-Βελάξδνπ, «Ζ ηειεπηαία παξάζηαζε ηνπ ‘ζπλαγσληζηή θνπθινζέαηξνπ’, Ρηδνζπάζηεο, 19/06/2005,
έλζεηε έθδνζε 7 Ηκέξεο, ζ. 4.
133
Πξαθηηθά, πξάμηο 2α, 10/06/1941· πξάμηο 20ε, 19/05/1942· πξάμηο 9ε, 17/02/1943· πξάμηο 13ε,
01/07/ 1943.
134
«Ζ ζρνιή ακθηέζεσλ», Δκπξόο, 07/12/1951, ζ. 6.
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Ζ Παπαζηξάηεηνο Γεκνζία ρνιή Παηρληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ίδξπκα ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο πνπ πέξαζε ζην Γεκφζην, απνηειεί κία απφ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο
πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ ζηελ
Διιάδα, σζηφζν απερεί φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηνκέα θαζψο θαη ην
κεηέσξν βήκα ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
πσο παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ηεο
εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ135, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία μεπέξαζε ηα ζηελά φξηα ησλ
θηιαλζξσπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ παξειζφληνο, ρξεζηκνπνίεζε
εηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζπγθξφηεζε πξφγξακκα ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο κε
καζήκαηα γεληθήο θαη εηδηθήο κφξθσζεο –εμεηδηθεπκέλα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά–
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, αιιά θαη ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ δηνίθεζε νξακαηηδφηαλ λα πεηχρεη πνηθίινπο εζληθνχο ζηφρνπο.
Οη ζηφρνη απηνί εθθξάδνπλ ην κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα απφ
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ην νπνίν απερεί ηε θηινζνθία ηνπ δηεζλνχο θηλήκαηνο ηεο
Καιιηηερλίαο θαη Παξαδνζηαθήο Υεηξνηερλίαο 136.
ζνλ αθνξά ηα Διιελφπνπια ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ, νη ζηφρνη ηεο ρνιήο ήηαλ:
λα ηνπο δψζεη εθφδηα λα βηνπνξηζζνχλ κε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ
εμεηδηθεπκέλνπ ηερλίηε πνπ παξάγεη πνηνηηθά πξντφληα. Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε ηαχηηδε
ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ εξγαηψλ φρη κε ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ παξαγσγή,
πξνζέγγηζε πνπ ζα απερνχζε αιιά θαη ζα δηαηψληδε ηελ απνζηξνθή ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο γηα ηηο «βάλαπζεο ηέρλεο», αιιά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε ζηα
πιαίζηα απηήο. «Ο απξηαλόο εξγάηεο θαη εξγάηξηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ αληίιεςε όηη
εξγάδνληαη γηα λα δήζνπλ θαιά», έιεγε ε Αχξα Θενδσξνπνχινπ137. Παξφηη ε ρνιή
ηδξχζεθε απφ ηνλ ΓΓ, πνπ αξρηθά είρε δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε,
απεπζπλφηαλ θαη ζηα δχν θχια, ψζηε λα κε γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. Έδεημε επίζεο
κέξηκλα λα βνεζήζεη ηνπο λεαξνχο καζεηέο/-ηξηεο λα δηακνξθψζνπλ ελάξεην
ραξαθηήξα, δίλνληαο δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα απφ φ,ηη ελδερνκέλσο πξφζθεξε ην
πεξηβάιινλ ηνπο.
ζνλ αθνξά ηε ρψξα, ε ρνιή έζεζε σο ζηφρν: λα αλπςψζεη ην επίπεδν ηεο
ηερληθήο εθπαίδεπζεο· λα ζπκβάιιεη ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αχμεζε ηεο ειιεληθήο
παξαγσγήο· λα εηζάγεη λένπο θιάδνπο παξαγσγήο, άγλσζηνπο κέρξη ηφηε· λα βειηηψζεη
ηα ειιεληθά πξντφληα· λα δεκηνπξγήζεη ειιεληθφ ληηδάτλ· λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκία κε
ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ βψινπ επαχμαλε ηνλ ιφγν
ηεο Θενδσξνπνχινπ ιέγνληαο φηη ζθνπφο ηεο ρνιήο ήηαλ λα «δεκηνπξγήζεη βηνηέρλεο
πνπ λάλαη ηειείσο θύξηνη ηεο ηέρλεο ηνπο» θαζψο θαη «ηερλίηεο αξηίσο θαηεξηηζκέλνπο [ζε
θιάδνπο πνπ αξρίδνπλ λα θαιιηεξγνύληαη ζηνλ ηόπν καο]» … «αθόκε δε θαη λα αλνίμεη
θαηά ην δπλαηόλ λένπο δξόκνπο ζηε βηνκεραλία εηζάγνληαο ζπζηήκαηα εξγαζίαο, λέαο
κεζόδνπο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο θιπ.»138.
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Ε. αιίκπα, Γπλαίθεο εξγάηξηεο, ζ. 261.
Δ. Ρνχπα, Δθαξκνζκέλεο ηέρλεο, φ.π.
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«Ζ ρνιή Παηρληδηψλ θαη Γηαθνζκεηηθήο», φ.π.
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«Δπαγγεικαηηθή ζρνιή», φ.π.
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Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ήηαλ θαη ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ
ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κε ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ ειιεληθήο παξαγσγήο,
πνηνηηθψλ, πνπ παξάιιεια λα εθθξάδνπλ ειιεληθέο αμίεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα
ζρφιηα ηεο Αχξαο Θενδσξνπνχινπ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ηερλνηξνπηψλ
απνηχπσζεο δηαθφζκεζεο ζε επηθάλεηεο: «πνιιαπιαζηάδνπλ γξήγνξα θαη εύθνια ην
ζρέδην θαη ην ηππώλνπλ απάλσ ζε δηάθνξα αληηθείκελα, πεηζέηεο, ηξαπεδνκάληεια,
θνξέκαηα θηι. Απηή είλαη ε εθιαΐθεπζε ηεο δηαθνζκεηηθήο· Η νκνξθηά, ην ρξώκα θαη ην
ζρέδην, θηελά, πξνζηηά ζ΄ όιν ηνλ θόζκν»139.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ζηφρνη ήηαλ πην θηιφδνμνη απφ φ,ηη ε ρνιή, θάησ απφ
ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο, κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη. Κχξηα πξνυπφζεζε ηεο ηερληθήο
εθπαίδεπζεο είλαη ε αλαλέσζε θαη ε εμέιημε. Ωο ίδξπκα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ
ήηαλ, ε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο ηαιαληδφηαλ ζπλερψο απφ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Πφζν
ζα άληεραλ νη δπλάκεηο ηεο ηδησηηθήο δηνίθεζεο θαη ζε πνηφ βαζκφ κπνξνχζαλ λα
επηθέξνπλ θαηαιπηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά θαη ζηελ παξαγσγή, νχησο ψζηε λα
επηβάιινπλ ηα πξντφληα θαη ηνπο απφθνηηνπο; Ήδε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ε
δηνίθεζε παξαηεξνχζε φηη «ην έξγνλ ηεο ρνιήο ζα νινθιεξνύην κόλνλ εθ΄ όζνλ ην
Κξάηνο ζα αλειάκβαλελ όιε ηελ δαπάλελ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνλ πιήξε εμνπιηζκόλ
ηεο εηο κεραλήκαηα, εξγαιεία, θ.ι.π., ώζηε λα παξαθνινπζνύληαη αη λέαη ηερληθαί
ηειεηνπνηήζεηο εθάζηεο εηδηθόηεηνο. Καη επηπιένλ όηαλ ζπκπιεξσκαηηθώο αλειάκβαλε ηελ
ελίζρπζηλ ηεο λέαο απηήο βηνηερλίαο. Ούησ ζα έπξεπε λα ηδξπζή έλαο κηθξόο απηόλνκνο
νξγαληζκόο, σο π.ρ. ν ηαπεηνπξγηθόο, ν νπνίνο λα αλαιάβε π.ρ. λα ρνξεγή κηθξνδάλεηα εηο
ηνπο βηνηέρλαο απηνύο, είηε αηνκηθώο είηε νξγαλσκέλνπο νκαδηθώο εηο ζπλεηαηξηζκνύο
παξαγσγήο ή λα θαηαβάιε πνζνζηόλ έλαληη ησλ πξντόλησλ ησλ θαη λα δηνρεηεύε ηαύηα εηο
ηελ αγνξάλ, λα ηα δηαθεκίδε, λα νξγαλώλε εθζέζεηο θιπ.»140.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γελλάηαη ην εξψηεκα: φηαλ ε ρνιή έγηλε ίδξπκα θξαηηθφ,
κπνξνχζε ην ειιεληθφ θξάηνο –κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ ην ραξαθηεξίδεη θαη ηελ
αζπλέρεηα πνπ απηή ζπλεπάγεηαη– λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλερή αλνδηθή πνξεία ηεο; Δίρε ην
Γεκφζην ηελ επειημία λα πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηηο
λέεο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ; Θα ήηαλ δπλαηφλ λα
πξνβάιιεηαη ην έξγν ηεο ρνιήο γηα λα δηαηεξεί ηε θήκε ηεο, ρσξίο ηελ πξνζσπηθή
κέξηκλα κίαο επψλπκεο θαη δπλακηθήο δηνίθεζεο κε φξακα θαη δηαζπλδέζεηο; Γπζηπρψο
δελ ππήξρε ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ απάληεζε ζην δήηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο
πνπ ηέζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1936 γηα ηνπο δχν απφ ηνπο ηξεηο ηφξλνπο πνπ παξνπζίαδαλ
πξφβιεκα, γηα ην θνκπξεζέξ ηνπ ρξσκναεξνγξάθνπ πνπ θξίζεθε μεπεξαζκέλν, θαζψο
θαη γηα ηελ αλάγθε απφθηεζεο δπγαξηάο αθξηβείαο γηα ηε κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ
ζπζηαηηθψλ θαηά ηε κίμε ησλ ρξσκάησλ141. Ηθαλνπνηήζεθαλ άξαγε απηά ηα αηηήκαηα θαη
κε πνηά ηαρχηεηα;
Θα πξέπεη επίζεο εδψ λα αλαθεξζνχλ ηα ζλεζηγελή ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζίαδε
ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρνιήο θαη πνπ απέηξεπαλ ηελ αλαλέσζε.
139

«Ζ ρνιή Παηρληδηψλ θαη Γηαθνζκεηηθήο», φ.π.
Έθζεζηο ηεο Παπαζηξαηείνπ Γεκνζίαο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Παηγληδίσλ θαη Γηαθνζκεηηθήο, ζ. 4-5.
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Πξαθηηθά, πξάμηο 23ε, 30/06/1936.
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Έλα πξψην δήηεκα είλαη ε πξνζθφιιεζε ηεο ρνιήο ζηελ αλαβίσζε ηεο ειιεληθήο
παξάδνζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξφηξπλε ηνπο καζεηέο
«πξώηα-πξώηα λα θνηηάδνπλ γύξσ ηνπο», αλ εξκελεχζνπκε ηα πξντφληα ηεο ρνιήο φπσο
απηά πξνβάιινληαλ ζηνλ ηχπν, κνηάδεη νη καζεηέο λα έβιεπαλ ζην αζελατθφ αζηηθφ
πεξηβάιινλ θπξίσο ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ θαησηέξσλ ηάμεσλ ηεο
πφιεο. Απφ ηα πξντφληα απνπζηάδνπλ ή είλαη πεξηνξηζκέλεο νη αλαθνξέο ζηηο ζχγρξνλεο
εμειίμεηο, θαζψο θαη δεκηνπξγηθνί απηνζρεδηαζκνί πνπ ζα άλνηγαλ ηνλ δξφκν γηα
κειινληηθέο. ε απηήλ ηελ ίδηα θαηεγνξία, ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αλαλέσζεο, ζα πξέπεη λα
εληαρζνχλ επίζεο ε κνληκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ρσξίο πεξηνδηθή αμηνιφγεζε, θαη ε
πξφζιεςε ησλ δηαθεθξηκέλσλ απνθνίησλ ηεο ρνιήο σο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ο
αλαδσνγνλεηηθφο άλεκνο πνπ έθεξαλ ε Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ, κεηά ηελ εμάζθεζή
ηεο ζε Μφλαρν θαη Σνξίλν, ν πχξνο Βαζηιείνπ κε ηελ αληίιεςε ηεο πξσηνπνξηαθήο
νκάδαο «Σέρλε» θαη ν Ησάλλεο Βξέηηαοκε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζην Βεξνιίλν, ζα έπξεπε
λα δηαηεξεζεί.
Μία άιιε ηξνρνπέδε γηα ηελ εμέιημε ηεο ρνιήο θαη ηνλ θιάδν ήηαλ ε ηαχηηζε ησλ
εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ κε καζεηέο/-ηξηεο εθεβηθήο ειηθίαο, απφ ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο.
Σελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηεο ρνιήο ε ηερληθή εθπαίδεπζε ήηαλ ππνθαηάζηαην ηεο γεληθήο
εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ θαη φρη πξνζσπηθή επηινγή. Σν πξψην
εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη πφζν επεξέαδε ην λεαξφλ ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ, πνπ ήηαλ
αθφκα αζρεκάηηζηα πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά, ζηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
δεκηνπξγηθνί ηερλίηεο; Τπάξρνπλ αλαθνξέο φηη ε εκηηειήο ζσκαηηθή δηάπιαζε ησλ
παηδηψλ ζπρλά πεξηφξηδε ηελ απφδνζή ηνπο ζην μπινπξγείν. Οκνίσο, φηαλ ν Γεψξγηνο
Μφζρνο δήηεζε νη καζεηέο, ζην κάζεκα ηνπ Διεχζεξνπ ρεδίνπ, λα ζρεδηάδνπλ «από
κλήκεο θαη θαηά βνύιεζε», ε δηεπζχληξηα απνθξίζεθε φηη απηφ δελ ήηαλ «δπλαηόλ λα
γίλεηαη εηο παηδία ειηθίαο 13-14 εηώλ θαη κάιηζηα θησρόπαηδα», ηα νπνία δελ είραλ
πνιιέο παξαζηάζεηο142.
Βέβαηα, απηφ ήηαλ ην πλεχκα ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία ε ρνιή δεκηνπξγήζεθε: ε
δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη ε πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ εξγαηψλ, ζε κία
επνρή πνπ ν θνζκνπνιηηηζκφο, νη πξφζθπγεο θαη ε εξγαηηθή ηάμε αλαπηχζζνληαλ ζε
παξάιιειεο ηξνρηέο. Μφλν κία ζπλνιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ηεο ρνιήο, πνπ ζα
ζπκπεξηιακβάλεη ηε κεηαπνιεκηθή ηεο πνξεία, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ηδησηηθέο ζρνιέο
πνπ ηδξχζεθαλ κεηαπνιεκηθά, ζα καο επηηξέςεη λα απνθαλζνχκε αλ ηειηθά νη
πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ηεο εμέιημήο ηεο.
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Πξαθηηθά, πξάμηο 18ε, 25/06/1938· πξάμηο 16ε, 13/04/1942.
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Efrosyni Roupa
The Papastrateios School for Decorative Arts and Toys:
The period 1929-1940
Summary

As we enter the 20th century, technical-vocational education for young women in
Greece was restricted to training in sartorial arts. Such a background enabled young
women, depending on the program they attended, to either seek for employment in
workshops and domestic service or to excel in their duties as housewives. Given the
reputable female manual dexterity it may be that women were also employed in various
other crafts, such as detailed wood carving or pyrography, for example.
The League for Women Rights was founded in 1920 by women with progressive,
democratic values. Two years later, the Greek-Turkish War forced 1.5 million people of
Greek descent to seek refuge from Asia Minor in Greece. Female vocational education
was one of the League’s main concerns. Beginning in 1922 the League organized four
different educational institutions. The School for Decorative Arts and Toys, later to be
known as Papastrateios, was the last one and it was founded in 1929. It accepted students
of both sexes.
Already by the end of the 19th century applied arts and in particular decorative arts
were flourishing and their products were much in demand by consumers. As a result,
ideological concerns regarding Greek manufacturing and consumption were raised. One
of the issues was whether Greeks should be cosmopolitans –i.e. manufacture and
consume products of European aesthetics and values– or whether they should produce
consume, and even export to the international market, products with Greek aesthetics and
values, thus preserving and promoting their national identity. The issue of Greekness was
of meager importance when it came to toys, the means through which values are
conveyed to the next generation.
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