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εγκυκλίους (1924-1974)

443

Ανδρέας Ανδρέου - Σοφία Ηλιάδου-Τάχου
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1 Πρόκειται για εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στο ΚΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (25-27
Μαΐου 2007), αλλά για τεχνικούς λόγους δεν συμπεριελήφθησαν στον αντίστοιχο τόμο των Πρακτικών.

Αγγελική Μουζακίτη
Οι σερβοκροατικές σχέσεις και το ζήτημα της οργάνωσης
και διακυβέρνησης του Γιουγκοσλαβικού κράτους κατά τη δεκαετία
του’30: Ο ρόλος των διανοουμένων
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Αστέριος Αθ. Μπουζιάς
Η Χερσόνησος του Αίμου ως περιοχή σύγκλισης των πολιτισμών
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Παρασκευή 16 Μαΐου 2008
Αίθουσα Τελετών Παλαιού Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
19:00

Τελετή έναρξης

19:15

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
Από τον φιλευθερισμό στον νεοφιλελευθερισμό
Εισηγήτρια: Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, τ. Πρύτανις
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδημαϊκός
Συντονίστρια: Βασιλική Παπούλια, Ομ. Καθηγήτρια

Σάββατο 17 Μαΐου 2008
Αίθουσα 112 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
09:00

Γενική Συνέλευση

10:00

Διάλειμμα

10:30

Π. Ανδρούδης και Σ. Ντιντιούμη, Παναγία Καστριανών - Το καθολικό
της μονής του όσιου Χριστόδουλου στο Παλιό Πυλί της Κω.

10:45

Μ. Καμπούρη-Βαμβούκου, Το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα της παράστασης της σφαγής των νηπίων από τον Ναό του Προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης.

11:00

Α. Τάντσης, Διαπιστώσεις γύρω από την αρχιτεκτονική ταυτότητα του
Προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης.

11:15

Ε. Χεκίμογλου, Άγνωστος ναός του αγίου Βλασίου στη Θεσσαλονίκη
(15ος – 16ος αιώνας).

11:30

Κ. Σ. Χατζηκυριακίδης, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ευόσμου. Νέος Κουκλουτζάς – Εύοσμος Θεσσαλονίκης (1926-δεκαετία 1960). Από την προσφυγική αγροτική εγκατάσταση στον εξαστισμό.

11:45

Συζήτηση

12:00

Διάλειμμα

12
12:15

Ι. Μ. Μπακιρτζής, Στοιχεία για την ιστορία της θρακικής κωμόπολης
της Βιζύης κατά την οθωμανική κυριαρχία.

12:30

Α. Γρηγορίου, Ο ελληνιστής D’ansse de Villoison και το ταξίδι του στο
Άγιο Όρος το 1785.

12:45

Β. Μήλιος, Κρήνες, συντριβάνια και λουτρά στα οθωμανικά Γιαννιτσά.

13:00

Φ. Π. Κοτζαγεώργης, Οθωμανικές πηγές και ελληνικά επαναστατικά
κινήματα: Μια πρώτη προσέγγιση.

13:15

Α. Μπουζιάς, Η συνταγματική και κοινοβουλευτική εξέλιξη της Ελλάδας και της Σερβίας (19ος – αρχές 20ου αι.). Συγκριτική θεώρηση.

13:30

Συζήτηση

Αίθουσα 101 του Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
10:30

Δ. Μισίου, Πράσινοι και Βένετοι. Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.

10:45

Δ. Ζάννη, Μεταξύ «φόρμας» και «περιεχομένου»: φιλοσοφία της ιστορίας του Αππιαννού στις εικόνες του Bellum civile (βιβλίο IV).

11:00

Γ. Καρδαράς, Όψεις συμβίωσης, συνεργασίας και επιδράσεων μεταξύ
Αβάρων και Σλάβων, 6ος - 9ος αι.

11:15

Η. Γιαννάκης, Οι Έλληνες της Συρίας κατά τις ισλαμικές κατακτήσεις:
Η περίπτωση της πόλης Ba albek (Ηλιούπολις).

11:30

Θ. Ζαμπάκη, Οι συνθήκες που σύναψε ο Προφήτης Μωάμεθ: Μοντέλο
για τις συνθήκες των ισλαμικών κατακτήσεων;

11:45

Συζήτηση

12:00

Διάλειμμα

12:15

Α. Μέντζος, Λέων-Λεόντιος: Σχόλιο στα ψηφιδωτά και στην ιστορία του
ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

12:30

Π. Κατσώνη, Οικονομική σημασία και φορολογία βαφικών υλών στην
ύστερη βυζαντινή περίοδο.

12:45

Α. Γκουτζιουκώστας, Παρατηρήσεις για τον χρυσ(ο)επιλέκτη.

13:00

Χ. Σταύρου, Προβλήματα και παρατηρήσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία
του Νικηφόρου Μελισσηνού.

13:15

Ε. Τούντα, Αντίληψη της διαφορετικότητας - Διαφορετικότητα της αντίληψης: Η εικόνα των Νορμανδών εισβολέων στη Νότια Ιταλία μέσα από
τις σύγχρονες μεσαιωνικές και βυζαντινές πηγές.

13:30

Συζήτηση

13

Σάββατο Απόγευμα
Αίθουσα 112 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
18:00

Σ. Ηλιάδου-Τάχου και Α. Ανδρέου, Φεγγαράκι μου λαμπρό. Τυπολογική
ταξινόμηση, Curriculum και εγχειρίδια στα «κρυφά σχολεία» του ρουμ
μιλλέτ (1453-1922).

18:15

Ε. Θ. Βαχάρογλου, «Ο παιδαγωγός οφείλει να διδάξη τον τρόφιμόν του
ουχί μόνον γράμματα και επιστήμας, αλλά και το τιμίως ζην»: Η επίδραση
του έργου του Φραγκίσκου Σοαύιου «Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής
και Ηθικής» στην ελληνική εκπαίδευση στις αρχές του 19ου αιώνα.

18:30

Ι. Σκούρτης, Τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία (Φιλιππουπόλεως) το σχολικό
έτος 1895-1896. Άγνωστο χειρόγραφο του Γυμνασιάρχη Α. Ζαμαρία.

18:45

Π. Βασιλειάδης, Η διαμόρφωση της μολδαβικής ταυτότητας. Προβλήματα και προοπτικές.

19:00

Φ. Φ. Κωνσταντίνου, Η θέση του Ελληνισμού της Μολδοβλαχίας αμέσως μετά την αποτυχία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Επανάστασης
του 1821 στις Ηγεμονίες.

19:15

Ν. Τόμπρος, Το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των Μεσσήνιων Φιλικών.

19: 30 Συζήτηση

Αίθουσα 101 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
18:00

Α. Παπαγεωργίου, Το υπομνηστικόν του Μιχαήλ Χωνιάτη και οι καστρηνοί.

18:15

Η. Γιαρένης, Τα βυζαντινά εγκώμια της Νίκαιας ως πηγές της πολιτικής
και πνευματικής ιστορίας. Συγγένειες και αποκλίσεις.

18:30

Φ. Πέρρα, Ο Λέων της Μικράς Αρμενίας και ο Λέων της Βενετίας. Σχέσειςτου Ρουπενίδη Λεόντα Β΄ του Μεγάλου με τη Βενετική ναυτική Δημοκρατία στις αρχές του 13ου αιώνα.

18:45

Γ. Μέριανος και Κ. Σακορράφου, Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος. Η μετάφραση των επιστολών του Θεοφύλακτου
Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο.

19:00

Ν. Θ. Γεωργιάδης, Θησαυροί παλαιολόγειων νομισμάτων. Ιστορική και
αρχαιολογική προσέγγιση.

14
19:15

Ε. Βέτσιος, Οι εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία και η διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κέρκυρα κατά το πρώτο
μισό του 18ου αιώνα. Η έκθεση του γενικού προβλεπτή της θάλασσας
Agostin Sagredo (1752).

Κυριακή 18 Μαΐου 2008
Αίθουσα 112 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
09:30

Χ. Π. Ίντος, Πληροφορίες για την ιστορία και τον κοινωνικό βίο της
Γουμένισσας και της επαρχίας της από τοπικό Κώδικα Διαθηκών του
1908.

09:45

Ι. Βαμβακίδου, Ήταν μια φορά ένας κοινοτάρχης, ο Χρήστος Τανιμανίδης: Οικογενειακό αρχείο Ελευθερίας Τανιμανίδη-Μπαλτατζή.

10:00

Ε. Γεωργανόπουλος, Συμβολή στη σύγχρονη ιστορία ενός ξεχασμένου
λαού: Οι προσπάθειες των Ασσυρίων για δημιουργία ανεξάρτητου κράτους κατά το Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι το 1919.

10:15

Σ. Κεκρίδης, Τα τενάγη των Φιλίππων: Η αποξήρανσή τους ως μέτρο
αποκατάστασης Θρακιωτών προσφύγων (1919-1920).

10:30

Π. Γκόλια, Ε. Τραϊανού και Ι. Βαμβακίδου, Περί Εθνολογίας της Ξάνθης: Έκθεσις και Καταστατικός πίναξ του πληθυσμού του Υποπροξενείου προς το ΥΠΕΞ εν έτει 1912.

10:45

Συζήτηση

11:00

Διάλειμμα

11:30

Α. Μ. Τσέτλακα, Μύθοι και πραγματικότητα. Δύο παραδείγματα σχετιζόμενα με τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους της Δυτικής Μακεδονίας.

11:45

Κ. Τσιούμης, Αντικεμαλικό Κίνημα στη Δυτική Θράκη: Ο ρόλος της
εφημερίδας Yarin (1927-1930).

12:00

Μ. Γ. Βαρβούνης, Σκηνές από τη διαφυγή των Σαμίων στη Μέση Ανατολή (1941-1943): Η περίπτωση του Ali Bey Denizel.

12:15

Χ. Βαρλάμη και Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά, Ο ρόλος της ασθένειας στη
διαμόρφωση της πλοκής των Αισώπειων μύθων.

12:30

Τ. Η. Κωτόπουλος, Το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη. Η «κατασκευασμένη
αληθοφάνεια» της ιστορικής αφήγησης και η προσωπική μαρτυρία ως
παράγοντας αναδιοργάνωσης της ιστορικής πραγματικότητας.

12:45

Συζήτηση
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Αίθουσα 101 Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
09:30

Δ. Α. Δρογίδης, Η διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας στην Εκπαίδευση.

09:45

Β. Χανή-Μωυσίδου, Η συμμετοχή των Βουλγάρων στην Ελληνική Επανάσταση.

10:00

Ε. Ναξίδου, Η Βουλγαρική Εξαρχία και η Εκκλησία της Ρωσίας (18681872).

10:15

Β. Α. Πλατής, Δημιουργώντας σύνορα στη Μακεδονία τον 19ο αιώνα. Η
ελληνική διάσταση.

10:30

Α. Αγγελοπούλου, Αναζητώντας εθνική ταυτότητα, ανακαλύπτοντας την
ιστορική μνήμη: εικόνες ιστορίας από τη σλαβομακεδονική εθνική θεωρία στις αρχές του 20ού αιώνα.

10:45

Συζήτηση

11:00

Διάλειμμα

11:30

Β. Παπαγεωργίου, Πολυεθνική πολιτιστική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη του 1900.

11:45

Α. Α. Χοτζίδης, Έγκλημα και τιμωρία: Τα πολιτικά εγκλήματα και η δίωξή τους στη Μακεδονία (1908-1912).

12:00

Α. Κλάψης, Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις: οι συνομιλίες Βενιζέλου-Μαρίνκοβιτς (Δεκέμβριος
1930-Ιανουάριος 1931).

12:15

Χ. Μ. Μανδατζής, Αναζητώντας ταυτότητα: Ελληνομακεδονικοί σύλλογοι στην Αυστραλία.

12:30

Δ. Γκότα, Αλληλεπιδράσεις στους διπλωματικούς χειρισμούς των ζητημάτων της Τεργέστης και του βαλκανικού συμφώνου του Bled (1945).

12:45

Κ. Καρακώστα, Όταν η "Ιερουσαλήμ των Βλάχων" συναντά την κοιλάδα του ποταμού Σίνβα. Οι εγκαταστάσεις των Μοσχοπολιτών στο Μίσκολτς μέσα από το δημοτικό αρχείο της ουγγρικής πόλης

13:00

Συζήτηση

Οι βυζαντινολογικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται στο περιοδικό "Βυζαντιακά"

Εισηγήσεις

Φωκίων Κοτζαγεώργης
Εξεγέρσεις στην Ελληνική χερσόνησο τον 16ο αιώνα
και Οθωμανικές πηγές: Μια πρώτη προσέγγιση

1. Οι πηγές
Η σχέση ανάμεσα στις εξεγέρσεις της ελληνικής χερσονήσου κατά την οθωμανική περίοδο και στις οθωμανικές πηγές γι’ αυτές μοιάζει σαν ένα σχήμα δύο ασύμπτωτων παράλληλων ευθειών. Το πρώτο θέμα έχει μελετηθεί διεξοδικά μέσα από τα
δυτικοευρωπαϊκά αρχεία (κυρίως βενετικά και ισπανικά) από έλληνες ιστορικούς1.
Στο δεύτερο δεν έχει ακόμη στρέψει το ενδιαφέρον της η ελληνική ιστοριογραφία,
καθώς για τη διεθνή είναι μάλλον ήσσονος σημασίας2.
Η αξία των οθωμανικών πηγών για το θέμα των εξεγέρσεων στην ελληνική
χερσόνησο δεν είναι αυτονόητη, ούτε αυταπόδεικτη. Οι πηγές αυτές υπόκεινται σε
ποικίλες δεσμεύσεις. Ειδικότερα για την περίοδο 1570-1620, οπότε συμβαίνουν οι
πρώτες ευρείας έκτασης εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο μετά την Άλωση, σώζεται ένα κύριο είδος οθωμανικής πηγής, οι κώδικες διαταγμάτων της Υψηλής Πύλης
(mühimme defterleri)3. Η μεθοδολογία, βέβαια, σύνταξης αυτών των πηγών δίνει και

1 Κατεξοχήν με τα επαναστατικά κινήματα στην ελληνική χερσόνησο ασχολήθηκαν σε διάφορες εργασίες τους οι τέως καθηγητές Μιχαήλ Λάσκαρις και Στέφανος Παπαδόπουλος και ο ομότιμος καθηγητής
του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Κ. Χασιώτης.
2 Για μια συνολική προσέγγιση των εξεγέρσεων και των ανταρσιών στην οθωμανική αυτοκρατορία
βλ. τον 8ο τόμο του περιοδικού International Journal of Turkish Studies του 2002, ο οποίος είναι αφιερωμένος στις εξεγέρσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία και εκδόθηκε με επιμέλεια της Jane Hathaway. Δυο
χρόνια μετά εκδόθηκε ως ξεχωριστός τόμος με τον τίτλο: J. Hathaway (επιμ.), Mutiny and Rebellion in the
Ottoman Empire, Winsconsin 2004.
3 Δεν έχουν σωθεί στο Πρωθυπουργικό Αρχείο (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) της Κωνσταντινούπολης οι εκθέσεις-αναφορές των επαρχιακών διοικητών προς το κέντρο. Το αρχείο του Τόπκαπι Σαραγιού
(Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi) ίσως περιέχει τέτοιου είδους πηγές, αλλά η πρόσβαση σ’ αυτό δεν είναι
εύκολη. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεμονωμένοι κώδικες διαταγμάτων (mühimme defterleri) έχουν σωθεί και σε άλλα αρχεία, όπως στου Τόπκαπι (από το έτος 951/1544-5) που έχει δημοσιευτεί
(H. Sahillioğlu [επιμ.], Topkapı Sarayı Arşivi H. 951-952 Tarihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri,
Κωνσταντινούπολη 2002) και στης Κρατικής Βιβλιοθήκης Βιέννης, το οποίο έχει ανακοινωθεί σε συνέδριο (C. Römer, “An unknown 16th Century Mühimme Defteri at the Austrian National Library”, στο: 18ο
συνέδριο της Commité Internationale des Etudes Pre-ottomanes et ottomanes, Σμύρνη 2004). Ένας άλλος
τόμος βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Τόπκαπι, στη συλλογή Koğuşlar, αρ. 888. Εκτός αυτών μεμονωμένοι
τόμοι διαταγών βρίσκονται και σε άλλες συλλογές του ίδιου Πρωθυπουργικού Αρχείου της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, στο Πρωθυπουργικό Αρχείο υπάρχουν διεσπαρμένα στις διάφορες συλλογές μεμονωμένα έγγραφα που να είναι διαταγές του σουλτάνου ή του Μ. Βεζίρη. Ενδεχόμενως κάποια από αυτά
να αναφέρονται σε επαναστατικές κινήσεις στην ελληνική χερσόνησο. Συστηματική έρευνα για το θέμα
έστω στο Πρωθυπουργικό Αρχείο της Κωνσταντινούπολης δεν έχει γίνει ακόμη. Για τη συλλογή τέτοιων
κωδίκων στο Πρωθυπουργικό Αρχείο βλ.: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, β΄ έκδοση, Κωνσταντινού-
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το πλαίσιο της ερευνητικής αξιοποίησής τους4. Οι κώδικες περιέχουν αντίγραφα των
διαταγών ή των προσχεδίων τους που στέλνονταν από το κέντρο προς τις επαρχίες.
Τα κείμενα αυτά καταχωρούνται μέσα στον κώδικα χωρίς τοπική διαφοροποίηση των
αποδεκτών τους. Το κείμενο των διαταγών είναι ιδιαιτέρως λιτό και προϋποθέτει τη
γνώση του περιεχομένου της σχετικής αναφοράς που υποβαλόταν από τους κατά τόπους αξιωματούχους, προκειμένου ο σύγχρονος μελετητής να εξαγάγει ένα ασφαλές
συμπέρασμα και να διαμορφώσει μια κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για μια υπόθεση. Επιπλέον, η διάσωση των κωδίκων στο «Πρωθυπουργικό Αρχείο» της Κωνσταντινούπολης (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) δεν έχει γίνει με απόλυτη χρονολογική
σειρά, ενώ το φαινόμενο της παρείσφρυσης σελίδων άλλου κώδικα σε κάποιον άλλο
δεν είναι σπάνιο. Εκτός αυτών, δεν υπάρχει ακριβής χρονολογία έκδοσης για το κάθε
διάταγμα. Αυτές οι δυσκολίες στην πράξη σημαίνουν ότι δεν είναι σαφές σε ποια
ακριβώς ημερομηνία εκδόθηκε ένα συγκεκριμένο διάταγμα, αλλά και σε ποια μορφή
αυτό τελικά παραδόθηκε στον αποδέκτη του.
Η άντληση πληροφοριών για εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο από «κώδικες
διαταγμάτων σημαντικών υποθέσεων» περιορίστηκε για τις ανάγκες της παρούσας
ανακοίνωσης δειγματοληπτικά σε δύο τέτοιους κώδικες, οι οποίοι περιέχουν διατάγματα που εκδόθηκαν ο πρώτος μεταξύ Σαφέρ 975 και Σαμπάν 976 (Αύγουστος
1567-Ιανουάριος 1569) και ο δεύτερος εν μέσω του δ΄ βενετο-οθωμανικού πολέμου,
του λεγόμενου «κυπριακού» και περιέχει καταχωρήσεις μεταξύ των μηνών Σεβάλ
977 και Ζίλχιτζε 979 (Μάρτιος 1570-Απρίλιος 1572)5. Οι χρονιές που καταλαμβάνουν αυτοί οι δύο κώδικες συμπίπτουν με περιόδους σημαντικών εξεγέρσεων στην
ελληνική χερσόνησο. Στόχος της ανακοίνωσης είναι να αξιολογηθεί το υλικό που
περιέχουν οι δύο αυτοί κώδικες συγκριτικά με τα όσα είναι γνωστά από δυτικές πηγές
για τις εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο, να συνοψιστεί η θεματολογία του και

πολη 2000, 7-23. Για μια πρώτη παρουσία των χωρών που μπορεί να βρει κανείς τόμους των mühimme
defterleri βλ. U. Heyd, Ottoman Documents on Palestine 1552-1615. A Study of the Firman according to
the Mühimme Defteri, Οξφόρδη 1960, σ.3-5.
4 Για μια κατατοπιστική παρουσίαση των ερευνητικών περιορισμών που είναι εγγενείς σ’ αυτού του
είδους την πηγή βλ. S. Faroqhi, “Mühimme Defterleri”, Encyclopaedia of Islam, β΄ έκδοση, τ. VII, Λέιντεν
1993, σ. 470-472. Επίσης: Heyd, Ottoman Documents, σ.3-39· M. Kütükoğlu, “Mühimme Defterlerindeki
Muamele Kayıdları Üzerine”, στο: Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, Κωνσταντινούπολη 1988, σ.95-112.
5 Ο πρώτος κώδικας έχει εκδοθεί από τη «Διεύθυνση των Κρατικών Αρχείων» (Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü) της Τουρκίας: 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569). <Özet- Transkripsiyonİndeks>, τ. Ι-ΙV, Άγκυρα 1998-1999· 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569). <Tıpkıbasım>,
τ. Ι-ΙΙ, Άγκυρα 1997 [στο εξής: MD 7 και οι παραπομπές στα διατάγματα, όπως και στον κώδικα 12]. Για
τον άλλο κώδικα βλ. την υποσημ. 5.
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να διατυπωθούν κάποιες πρώτες σκέψεις για το πόσο μπορούν να βοηθήσουν οι οθωμανικές πηγές στη μελέτη του υπό πραγμάτευση θέματος.

2. Τα γεγονότα
Οι πληροφορίες των δύο κωδίκων για τα επαναστατικά γεγονότα στην ελληνική
χερσόνησο αφορούν κυρίως την Πελοπόννησο και την Ήπειρο, ενώ ευάριθμες είναι
οι πληροφορίες για άλλες μεμονωμένες περιοχές. Οι δύο κώδικες, όπως ειπώθηκε,
περιλαμβάνουν διατάγματα δύο περιόδων, που συμπίπτουν με βασικές φάσεις των
εξεγέρσεων σε Μάνη και Χιμάρα. Στη Μάνη η εξέγερση σύμφωνα με τις πληροφορίες του κώδικα, εκδηλώθηκε ήδη από το φθινόπωρο του 1567, όταν με τη βοήθεια
είκοσι πέντε ισπανικών γαλερών, στις οποίες είχαν επιβιβαστεί και χριστιανοί από
την περιοχή Ιωαννίνων, εξεγέρθηκαν οι χριστιανοί του ναχιγιέ της Μεγάλης Μάνης.
Λόγω των ανεπιτυχών προσπαθειών να κατασταλεί η εξέγερση, ο καδής Μεθώνης
και ταυτόχρονα οικονομικός επιθεωρητής του Μοριά πρότεινε την άνοιξη του 1568
να χτιστεί κάστρο στη Μάνη, προκειμένου να περιοριστούν οι στασιαστές. Η πρότασή του έγινε αποδεκτή, το κάστρο χτίστηκε το καλοκαίρι του 1569 και μετά η πρώτη
φάση της εξέγερσης φαίνεται ότι έληξε (φθινόπωρο 1567-καλοκαίρι 1569).
Κατά τη δεύτερη φάση (αρχές 1570-καλοκαίρι 1571), οι Μανιάτες εκπόρθησαν το
κάστρο της Μάνης μαζί με τους Βενετούς (καλοκαίρι του 1570), αλλά οι επιχειρήσεις
δεν είχαν συνέχεια, γιατί οι Βενετοί ήταν απασχολημένοι με τον πόλεμο της Κρήτης.
Οθωμανικά διατάγματα μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 1571 αποδεικνύουν ότι η
εξέγερση δεν είχε λήξει, απλά ενδεχομένως βρισκόταν σε ύφεση. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με βενετικές πηγές στις 4 Μαρτίου 1571 οι Μανιάτες εξεγέρθηκαν. Η δυσμενής
για τους Βενετούς κατάληξη του πολέμου είχε ως συνέπεια να στραφούν οι Μανιάτες
στους Ισπανούς.
Η τρίτη και τελευταία φάση της εξέγερσης στη Μάνη σχετίζεται με τη δράση του
μητροπολίτη Μονεμβασιάς Μακάριου Μελισσηνού και του αδελφού του Θεόδωρου,
οι οποίοι είχαν καταφύγει στη Μάνη στο τέλος του 1571 και είχαν αρχίσει επαφές με
Ισπανούς και Βενετούς ταυτόχρονα. Ενώ είχαν αρχίσει συνομιλίες με ισπανούς απεσταλμένους το Φεβρουάριο του 1572, οι οθωμανικές διαταγές πληροφορούν ότι τουλάχιστον τον Απρίλιο του 1572 είχε εκδηλωθεί εξέγερση σε δυο χωριά στη Μάνη και τη
Μονεμβασιά. Η αντιπαλότητα Βενετών και Ισπανών εμπόδισε την ανάληψη ουσιαστικής δράσης στη Μάνη και μόνο το καλοκαίρι του 1572 έγιναν σποραδικές αψιμαχίες
μεταξύ ισπανικού και οθωμανικού στόλου. Το τέλος της τρίτης και τελευταίας φάσης
της εξέγερσης τοποθετείται τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όταν μια ισπανική ναυτική
μοίρα απέτυχε να αποβιβαστεί στην Πύλο και τη Μεθώνη και αποχώρησε.
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Στην Ήπειρο, το κέντρο της επαναστατικής δράσης ήταν η περιοχή της Χιμάρας,
που στις οθωμανικές πηγές αναφέρεται ως ναχιγιές Κουρβελεσιού, από την επίσημη διοικητική μονάδα, στην οποία ανήκαν τα χωριά της Χιμάρας. Και σ’ αυτή την
περιοχή διακρίνονται φάσεις στην εξέγερση. Για την πρώτη (τέλη 1565 - καλοκαίρι
του 1568) είναι γνωστό ότι ο οθωμανός ναύαρχος Πιγιαλέ Πασά διενήργησε επίθεση
στις ηπειρωτικές ακτές τον Σεπτέμβριο του 1566 και οι Χιμαριώτες τραβήχτηκαν
στα βουνά. Αλλά σύντομα η εξέγερση αναζωπυρώθηκε, όπως μας πληροφορούν τα
οθωμανικά διατάγματα, το καλοκαίρι του 1567 και επεκτάθηκε σε πολλά χωριά με
αφορμή τη διενέργεια γενικής φορολογικής απογραφής στο σαντζάκι του Δελβίνου
(φθινόπωρο 1567). Τον Ιανουάριο του 1568 οι στασιαστές είχαν επιτεθεί ανεπιτυχώς
εναντίον του κάστρου της Νίβιτσας.
Η δεύτερη φάση (άνοιξη 1570 – άνοιξη 1572) ήταν επιτυχής για τους Χιμαριώτες,
οι οποίοι βοηθήθηκαν σημαντικά από τους Βενετούς. Τον Απρίλιο του 1570 πολιόρκησαν ανεπιτυχώς το κάστρο του Σοποτού, το οποίο τελικά κατέλαβαν δυο μήνες
αργότερα. Όπως μας πληροφορούν τα οθωμανικά διατάγματα οι μάχες συνεχίζονταν.
Τον Ιούλιο του 1570 οι στασιαστές επιτέθηκαν ανεπιτυχώς εναντίον του κάστρου του
Μαργαριτιού, ενώ τον Απρίλιο του επόμενου έτους διατάχθηκαν οι τοπικές οθωμανικές αρχές να επανδρώσουν το κάστρο του Μαργαριτιού, προφανώς φοβούμενες
επικείμενη επίθεση. Την ίδια εποχή οθωμανικό διάταγμα πληροφορεί ότι είχε προσβληθεί η πόλη του Δελβίνου, πρωτεύουσα της ομώνυμης διοικητικής περιφέρειας,
και κινδύνεψε και το κάστρο. Μετά την κατάληψη του κάστρου της Νίβιτσας από
τις συνασπισμένες δυνάμεις Βενετών και ντόπιων (Μάρτιος 1571), οι Βενετοί είχαν
κυριαρχήσει στην περιοχή και η κατάληψη του κάστρου του Μαργαριτιού το Νοέμβριο θα δώσει το χαριστικό χτύπημα στους Οθωμανούς. Παρ’ όλο που οι στασιαστές
δεν ηττήθηκαν, με τη λήξη του βενετο-οθωμανικού πολέμου αναγκάστηκαν από τους
Βενετούς να παραδώσουν το φρούριο του Σοποτού και έτσι να λήξει άδοξα και η δική
τους εξέγερση.
Εκτός από τις περιοχές Μάνης και Ηπείρου, οι δύο κώδικες προσφέρουν πληροφορίες και για άλλες εν δυνάμει εξεγέρσεις, σαφώς μικρότερου βεληνεκούς. Τον
Απρίλιο του 1571 οι χριστιανοί της Αίγινας εξεγέρθηκαν, ενώ σε διάταγμα του Μαΐου του 1571 δηλώνεται ότι οι χριστιανοί της Νάξου αρνούνταν να πληρώσουν τον
κεφαλικό τους φόρο εδώ και δυο χρόνια. Τέλος, τον Μάρτιο του 1572, στον απόηχο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, οι Λευκαδίτες επίσης εξεγέρθηκαν, έχοντας και
την υποστήριξη κάποιων βενετικών πλοίων που κινούνταν στην περιοχή του κόλπου
της Πρέβεζας. Ένα από τα τελευταία διατάγματα του δεύτερου κώδικα αφορά μια
αμάρτυρη από αλλού υπόθεση συνωμοτικής κίνησης. Ο σαντζάκμπεης Ιωαννίνων
είχε πληροφορήσει την Πύλη ότι σύμφωνα με απελευθερωθέντες μουσουλμάνους,
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που ήταν πριν φυλακισμένοι των δυτικών, οι χριστιανοί των Ιωαννίνων είχαν έρθει
σε μυστικές συνεννοήσεις με Βενετούς και Κερκυραίους, προφανώς προκειμένου να
καταλάβουν την πόλη. Ο μπέης πληροφορούσε ότι στο κάστρο των Ιωαννίνων εκτός
από τον διοικητή, τον επιστάτη του (kethüda), τον ιμάμη και δυο-τρεις στρατιώτες
δεν κατοικούσαν μουσουλμάνοι, παρά μόνο χριστιανοί. Γι’ αυτό το λόγο ζητούσε να
εκδιωχθούν οι χριστιανοί από το κάστρο για να μην προκληθεί ζημία. Ο σουλτάνος
διατάζει τον Μάιο του 1572 την εκδίωξη των χριστιανών από το κάστρο και την εγκατάσταση σ’ αυτό μουσουλμάνων. Το περιστατικό είναι ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ότι
το μέτρο που έλαβε η οθωμανική διοίκηση μετά την αποτυχία του γνωστού κινήματος
του Διονυσίου Φιλοσόφου/Σκυλοσόφου το 1611 είχε συζητηθεί αρκετά χρόνια πριν
από τους τοπικούς αξιωματούχους και επρόκειτο για ένα στοιχειώδες μέτρο για την
αποτελεσματική άμυνα της πόλης. Η εκδίωξη των χριστιανών από το κάστρο είχε για
τους Οθωμανούς πρωτίστως στρατηγική-πολιτική σημασία.

3. Η θεματολογία των εγγράφων.
Ο μηχανισμός της εξέγερσης, όπως αποτυπώνεται στα οθωμανικά διατάγματα,
σχετίζεται με την καταβολή φόρων, που ως αίτιο είναι γνωστό στην ελληνική βιβλιογραφία6. Έτσι, το 1567 σύμφωνα με διάταγμα προς τον σαντζάκμπεη Μοριά, οι
Μανιάτες εξεγέρθηκαν κατά την εποχή συλλογής του κεφαλικού φόρου (cizye cemı
zamanı geldükde). Η φορολογία αναφέρεται ως αιτία και για την εξέγερση των χριστιανών στα σαντζάκια Δελβίνου και Ιωαννίνων. Από διάφορα διατάγματα προκύπτει
ότι οι χριστιανοί της περιοχής είχαν αρνηθεί να πληρώσουν τον κεφαλικό φόρο, στη
συνέχεια συνασπίστηκαν με τους Βενετούς και αποδύθηκαν σε πράξεις λεηλασίας
και επιθετικές ενέργειες στα οθωμανικά εδάφη7.

6 Βλ. ενδεικτικά την περίπτωση της εξέγερσης των Χιμαριωτών το 1565 λόγω της αδυναμίας τους
καταβολής του κεφαλικού φόρου (Σ.Ι. Παπαδόπουλος, Απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας, πανεπιστημιακές παραδόσεις, τχ. Α΄ (1453-1669), Θεσσαλονίκη 1969, σ.83). Η δυσαρέσκεια
για τη φορολογία υπήρχε και στους πληθυσμούς της Πελοποννήσου κατά τις παραμονές του δ΄ βενετοοθωμανικού πολέμου (Ι.Κ. Χασιώτης, Οι Έλληνες στις παραμονές της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, Θεσσαλονίκη 1970, σ.46).
7 MD 12, I, 208-9/315-6 (2 Ζίλχιτζε 978/27.4.1571). Η πρώτη διαταγή απευθύνεται στον μπεηλέρμπεη της Ρούμελης και η δεύτερη στον σαντζάκμπεη των Ιωαννίνων, στην οποία εντίθεται το κείμενο της
διαταγής προς τον μπεηλέρμπεη Ρούμελης. Ο τελευταίος, ο Αχμέτ πασάς, στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη με 2.000 στρατιώτες (silahdârlar, sekbanlar, sol-ulûfeciler) για να βοηθήσει τον σαντζάκμπεη
Ιωαννίνων και Δελβίνου. Και στις δυο διαταγές επισημαίνεται να γίνει αυστηρή σύσταση στον σαντζάκμπεη Ιωαννίνων για να καθαρίσει την τάφρο (hendek) του κάστρου της Πρέβεζας. Η εξέγερση αυτή αφορά
προφανώς τους Χιμαριώτες, όπως φαίνεται από βενετικές πηγές (Χασιώτης, Οι Έλληνες, 145-160 και 213,
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Εκτός από την είσπραξη αυτών των κρατικών φόρων, η διενέργεια γενικής φορολογικής απογραφής μιας περιοχής θα μπορούσε επίσης να είναι αφορμή για εξέγερση.
Το έτος 975/1567 ήταν μια τέτοια χρονιά. Σε διατάγματα που εκδόθηκαν ως απάντηση στις επιστολές του διενεργούντος την φορολογική απογραφή του σαντζακιού
Δελβίνου, καδή Μοναστηρίου Μουχιεντίν, γίνεται λόγος για την εξέγερση των χριστιανών του ναχιγιέ Κουρβελεσίου (Kurveleş) με αφορμή την απογραφή8.
Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο της δράσης των ντόπιων πληθυσμών, όπως προκύπτει από τις συγκεκριμένες διαταγές, ήταν η ανέγερση κτιρίων στις παραλίες, προκειμένου να προμηθεύουν με τρόφιμα τους Βενετούς. Η διακοπή της παροχής τροφίμων στον εχθρό ήταν καίριας στρατηγικής σημασίας για το οθωμανικό κράτος9.
Σχετικά μ’ αυτή την πρακτική των ντόπιων το κράτος απάντησε με διαταγές, με τις
οποίες απαγορευόταν να δίνονται τιμάρια παραθαλάσσιων περιοχών σε υψηλά ιστάμενους κρατικούς αξιωματούχους, παρά μόνο σε μέλη των φρουρών των γειτονικών
κάστρων. Προφανώς θεωρήθηκε ότι οι σπαχήδες και οι καστροφύλακες ως η εντόπια
στρατιωτική δύναμη, που είχε άμεσα τοπικά συμφέροντα στην περιοχή, θα ήταν σε
θέση να προστατεύσουν καλύτερα τις περιουσίες τους απ’ ό,τι οι «απόμακροι» στρατιωτικοί διοικητές, οι οποίοι προφανώς δε διέμεναν καν στον Μοριά. Με το μέτρο
αυτό το κράτος πετύχαινε τον άμεσο έλεγχο των ακτών και την αποτελεσματικότερη
φύλαξή τους από την προσάραξη εχθρικών πλοίων.
Μέσα από το υλικό αναδεικνύονται και παράμετροι, που έπαιζαν σημαντικό ρόλο
στη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των εξεγερμένων. Στα οθωμανικά διατάγματα αναφέρεται ότι οι περιοχές Μάνης και Κουρβελεσιού ήταν πετρώδεις και ως εκ τούτου δύσκολα μπορούσαν να κινηθούν άλογα εκεί10. Αυτό στην
πράξη σήμαινε ότι αχρηστευόταν το ιππικό των σπαχήδων, το οποίο συνήθως σήκωνε

όπου αναφορά στην επιτυχή επιχείρηση κατάληψη του κάστρου της Νίβιτσας από Βενετούς και Χιμαριώτες) και από την πληροφορία των οθωμανικών διαταγών ότι τα εξεγερθέντα χωριά βρίσκονταν στην παραλία των σχετικών περιοχών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι η άρνηση πληρωμής του κεφαλικού
φόρου ήταν ένα παρεπόμενο της όλης επαναστατικής δράσης των Χιμαριωτών, οι οποίοι είχαν αρχίσει
συζητήσεις με τους Βενετούς ήδη από τις αρχές του 1570.
8 MD 7, Ι, 234-5/476-7 (25 Τζεμαζιουλέβελ 975/27.11.1567)· 225/455 και 263/537 (18 Τζεμαζιουλάχιρ 975/20.12.1567). Βλ. και τη διαταγή MD 7, Ι, 235/477 (25 Τζεμαζιουλέβελ 975/27.11.1567) προς τον
σαντζάκμπεη Αυλώνας για το ίδιο θέμα.
9 MD 7, Ι, 227/459 (17 Τζεμαζιουλέβελ 975/19.11.1567)· ΙΙ, 56-7/1301 (21 Σεβάλ 975/19.4.1568),
προς τον σαντζάκμπεη Μοριά. Στα διατάγματα μια από τις κατηγορίες εναντίον των χριστιανών του ναχιγιέ
Μεγαλομάνης είναι ότι έδιναν προμήθειες και τρόφιμα σε ισπανικά και μαλτέζικα πλοία (zahire virüp και
zad ü zevadelerin virüp).
10 MD 7, Ι, 14-5/37 (7 Σαφέρ 975/13.8.1567, για το Κουρβελέσι)· 227/459 (17 Τζεμαζιουλέβελ
975/19.11.1567, για τη Μάνη).
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το βάρος της καταστολής τέτοιων εξεγέρσεων. Γι’ αυτό το λόγο το κέντρο διέταζε
τους διοικητές των γειτονικών φρουρίων να διαθέσουν από το προσωπικό τους πεζούς
τυφεκιοφόρους, οι οποίοι θα επιχειρούσαν αποτελεσματικότερα σ’ αυτές τις περιοχές.
Ύστερα από τις αρχικές διαταγές, όμως, άρχιζε μια διαπραγμάτευση μεταξύ κέντρου
και διοικητών φρουρίων σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτών που θα έστελναν στο
πεδίο της μάχης. Το μοτίβο ήταν οι διοικητές να διαμαρτύρονται για λειψανδρία και
το κέντρο να ζητά παρ’ όλα αυτά συγκεκριμένους αριθμούς στρατιωτών.
Στο οθωμανικό κράτος δικαίωμα να φέρουν όπλα είχαν μόνο τα μέλη της στρατιωτικής τάξης (askeri). Η παράνομη κυκλοφορία όπλων μεταξύ των ραγιάδων και
ειδικά των χριστιανών ήταν ένα από τα κύρια μελήματα της κεντρικής εξουσίας11. Σε
περίοδο πολέμου ή και σε ευαίσθητες στρατιωτικά περιοχές το κράτος διενεργούσε
τακτικούς ελέγχους για τον αφοπλισμό των πληθυσμών. Η επαφή των χριστιανών με
δυτικές δυνάμεις είχε μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την προμήθεια από αυτές οπλισμού. Ασφαλώς η οπλοκατοχή μπορεί να θεωρηθεί στασιαστική ενέργεια. Σε τρεις
ταυτόχρονες διαταγές γίνεται αναφορά σε αποθήκευση όπλων σε μοναστήρια.

4. Συμπεράσματα
Το μελετηθέν δείγμα είναι μικρό για να εξαχθούν ευρείας ισχύος συμπεράσματα.
Ωστόσο, κάποιες τάσεις στη χρήση οθωμανικών πηγών για τις εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο έχουν ήδη διαφανεί. Τα «διατάγματα σημαντικών υποθέσεων» προσφέρουν τη δυνατότητα στο μελετητή να δει την οπτική του κράτους έναντι τέτοιων
κινήσεων. Ενδιαφέρουσα και σημαντική λεπτομέρεια γι’ αυτή την οπτική είναι η χρήση της φορολογίας, η οποία διαφοροποιούσε έναν μη μουσουλμάνο οθωμανό υπήκοο
από έναν μουσουλμάνο. Κατά συνέπεια, στις εξεγέρσεις τέτοιων πληθυσμών, όπως
οι χριστιανικοί, κομβικό σημείο είναι η στάση έναντι του κεφαλικού φόρου. Η μη
πληρωμή του κεφαλικού φόρου σήμαινε για το οθωμανικό κράτος ότι οι χριστιανικοί
εν προκειμένω πληθυσμοί αρνούνταν την προστασία που τους πρόσφερε ο σουλτάνος
εντός του πλαισίου του ισλαμικού κράτους12. Εκτός από την παραπάνω διάσταση, η
φορολογία ως αιτία εξέγερσης είχε και την καθαρά πρακτική-οικονομική διάσταση,
δηλαδή την ακώλυτη εισροή χρημάτων στο κρατικό θησαυροφυλάκιο. Και μ’ αυτό

11 Πρβλ. και το ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η οθωμανική διοίκηση στην Παλαιστίνη στο
δεύτερο μισό του 16ου αι. ήταν η παράνομη κυκλοφορία όπλων (Heyd, Ottoman Documents, σ.79-80).
12 Για το ότι η πληρωμή του κεφαλικού φόρου αποτελούσε σημάδι υποταγής των χριστιανικών πληθυσμών στους Οθωμανούς βλ. την περίπτωση της Κρήτης στο: N. Adıyeke, N. Adıyeke, E. Balta, “The Poll
Tax in the Years of the Cretan War. Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance”, Θησαυρίσματα
31 (2001), σ.331-332.
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τον τρόπο, συνεπώς, μπορεί να ερμηνευτεί η σπουδή του κέντρου να εξασφαλίσει την
είσπραξη ειδικά των κρατικών φόρων στις εξεγερμένες περιοχές13.
Η αντιμετώπιση των στασιαστών από την κεντρική εξουσία αποτυπώνεται στη
χρησιμοποιούμενη ορολογία για να χαρακτηρίσει αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες.
Στο γενικότερο οθωμανικό πλαίσιο, οι όροι fesad και ısyan είχαν ευρύ περιεχόμενο
και χρησιμοποιούνταν χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ τους, για να δηλώσουν γενικά την απείθεια έναντι της οθωμανικής εξουσίας, είτε αυτή προερχόταν από
μέλη της στρατιωτικής τάξης – οπότε η απείθεια οδηγούσε σε ανταρσία (mutiny), είτε
από απλούς ανθρώπους – οπότε οδηγούσε σε κοινωνική διαμαρτυρία (social protest).
Αυτή η ρευστότητα στη χρήση των όρων ερμηνεύθηκε με το ότι στην οθωμανική κοινωνία «τα όρια μεταξύ στρατιωτικής εξέγερσης και κοινωνικής διαμαρτυρίας ήταν
εξαιρετικά ρευστά»14. Στο υλικό που μελετήθηκε για την παρούσα ανακοίνωση, ısyân
και âsî είναι οι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τους συμμετέχοντες στις εξεγέρσεις και οι οποίοι σημαίνουν γενικά τον «στασιαστή»15. Λιγότερο
συχνά χρησιμοποιείται ο όρος ehl-i fesad, ο οποίος προσδιορίζει γενικά τον «κακοποιό», τον «ληστή» και αναφέρεται και σε μουσουλμάνους. Οι δύο πρώτοι όροι
έχουν σαφώς πολιτικό περιεχόμενο σε αντίθεση με τον τελευταίο – που μπορεί να
έχει και ποινικό – και αφορούν συμμετέχοντες σε κινήσεις αμφισβήτησης της οθωμανικής εξουσίας. Συναφές πρόβλημα με τη χρήση της ορολογίας είναι κι αυτό της
αρχικής στιγμής εκδήλωσης μιας εξέγερσης, ώστε οι πληθυσμοί να θεωρηθούν âsî.
Πότε εκδηλώνεται μια εξέγερση; Πώς εκτιμά η κεντρική εξουσία ότι η συμπεριφορά
κάποιων κατοίκων έναντί της συνιστά εξέγερση; Ποιο είναι τελικά το περιεχόμενο –
και ο ορισμός – της «εξέγερσης» για τους Οθωμανούς, τους δυτικούς και τους ίδιους
τους στασιαστές; Πώς εντάσσονται οι υπό πραγμάτευση εξεγέρσεις στο γενικότερο
πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που
καλείται η έρευνα να απαντήσει16.

13 Υπενθυμίζω ότι και ο φόρος επί των προβάτων ήταν από αυτούς που συνήθως εισπραττόταν για
λογαριασμό του κρατικού ταμείου. Βλ. παραπάνω υποσημ. 20.
14 J. Hathaway, “Introduction”, International Journal of Turkish Studies 8 [2002], σ.3.
15 Πρόκειται για δύο παράγωγα από την ίδια αραβική ρίζα ٬asa ( )ﻰﺼﻋπου σημαίνει αντίσταση.
16 Η διεθνής βιβλιογραφία έχει τυποποιήσει μια συγκεκριμένη ορολογία στη χρήση τέτοιων φαινομένων. Revolution, revolt, rebellion, mutiny, uprising, sedition, riot είναι μερικοί όροι, που περιγράφουν τέτοια φαινόμενα και οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πώς μπορούν να ενταχθούν σε
ένα τυπολογικό σχήμα οι εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο, οι οποίες φαινομενικά έχουν εθνοτικά
χαρακτηριστικά; Πώς μπορούν να ερμηνευτούν ή να διαφοροποιηθούν από την άποψη ότι «τοπικισμός
και εθνοτική διαφορετικότητα» αποτελούν δύο κομβικούς παράγοντες για να προσεγγιστούν οι εξεγέρσεις
στην οθωμανική αυτοκρατορία κατά τη μέση περίοδο (Hathaway, “Introduction”, σ.10).
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό που προκύπτει από τις πηγές είναι η σαφής διάκριση
που κάνει η κεντρική εξουσία, τουλάχιστον στη ρητορική που χρησιμοποιεί, μεταξύ
του εχθρού και των υπηκόων του κράτους. Η χρησιμοποιούμενη ορολογία είναι διαφορετική για τους χριστιανούς της Βενετίας και της Ισπανίας και διαφορετική για
τους χριστιανούς οθωμανούς υπηκόους. Ενώ οι πρώτοι είναι ο κατ’ εξοχήν «εχθρός»
(küffâr-ı hâksâr, a‘dâ), οι δεύτεροι απλά είναι εξεγερμένοι υπήκοοι (âsî). Αν οι πρώτοι
πρέπει να θανατωθούν πάση θυσία, οι δεύτεροι πρέπει να τιμωρηθούν με παιδαγωγικό τρόπο, για να μην αποτελέσουν κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους υπηκόους
του σουλτάνου.
Τα οθωμανικά διατάγματα ως κατ’ εξοχήν διοικητικής φύσεως έγγραφα, είναι
βοηθητικά στην αποτύπωση της διοικητικής πλευράς των εξεγέρσεων, ή για να παραφράσουμε τον τίτλο ενός βιβλίου που στηρίχθηκε σ’ αυτά τα διατάγματα, της «διαχείρισης της εξέγερσης» (“the administration of the revolt”)17. Από το μελετηθέν
υλικό εξάγονται τα μέτρα που έλαβε η κεντρική εξουσία για να αντιμετωπίσει τους
επαναστάτες (χτίσιμο κάστρου, ενίσχυση του προσωπικού των υπαρχόντων κάστρων
με αποσπάσεις από τις γειτονικές φρουρές, απόδοση παραλιακών γαιών σε σπαχήδες,
προκειμένου να αυξηθεί ο έλεγχος επί των γαιών και να αποφευχθούν φαινόμενα
παράνομης τροφοδοσίας του εχθρού από τους ντόπιους, προσφορά εισοδημάτων εξεγερμένης περιοχής σε σαντζάκμπεη απομακρυσμένης προκειμένου ο τελευταίος να
χρηματοδοτήσει την ανέγερση κάστρου στην εξεγερμένη περιοχή). Φαίνεται, επίσης,
ότι οι δυσκολίες στην καταστολή των κινημάτων οφείλονταν μεταξύ άλλων και σε
φαινόμενα λιποταξίας των φρουρών των κάστρων και συνεργασίας των ντόπιων σπαχήδων με τον εχθρό18.
Οι πληροφορίες για τις κινήσεις των εξεγερμένων είναι περιορισμένες και αποσπασματικές λόγω της φύσης του μελετηθέντος υλικού. Κάποια ονόματα χωριών ή
στασιαστών (π.χ. Μουζάλου στη Μάνη), ημερομηνίες κινήσεων (καταλήψεις ή επιθέσεις σε κάστρα), εξεγέρσεις σε άλλες περιοχές πέραν της Ηπείρου και της Μάνης
είναι ορισμένα από τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από το μελετηθέν υλικό. Πάντως, κάποιες φορές υπάρχει φαινομενική αντίφαση ή αναντιστοιχία των γνωστών
από δυτικές πηγές γεγονότων με αυτά που παραδίδουν τα συγκεκριμένα διατάγματα.

17 Αναφέρομαι στο βιβλίο της C. Finkel, The Administration of Warfare. The Ottoman Military Campaigns in Hungary, 2 τόμοι, Βιέννη 1988.
18 Βλ. αντίστοιχα τέτοιες διαταγές: MD 12, Ι, 185-6/270 (17 Ζίλκαντε 978/12.4.1571) και 164/227 (7
Σεβάλ 978/4.3.1571). Στο πρώτο διάταγμα αναφέρεται η περίπτωση των λιποτακτών του κάστρου Μάνης
και στη δεύτερη η συνεργασία των σπαχήδων των χωριών Kuşbolı (Κονίσπολη;) και Şaşkı του Δελβίνου
με Βενετούς.
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Σε άλλες περιπτώσεις, οι οθωμανικές πηγές φαίνεται ότι προσφέρουν νέα στοιχεία.
Οι απόψεις των Οθωμανών αξιωματούχων ή και της ίδιας της κεντρικής εξουσίας για τις εξεγέρσεις θα ήταν πολύτιμης σημασίας για τον ιστορικό. Ωστόσο, αυτού
του είδους οι πηγές δεν περιέχουν κρίσεις ή εκτιμήσεις. Πρόκειται για πηγές που τις
ενδιαφέρει η «διαδικαστική» πλευρά της εξέγερσης. Μέσα στη λιτότητά τους δίνουν
εντολές για κινήσεις στρατευμάτων και για αποσόβηση επιθέσεων από την πλευρά
των στασιαστών. Ερωτήματα όπως, πώς αξιολογούσαν οι Οθωμανοί την επικινδυνότητα μιας εξέγερσης στη Μάνη, ή πώς αντιμετώπιζαν τη σχέση των εξεγερμένων με
τους δυτικούς εχθρούς, δεν πρόκειται να απαντηθούν από αυτές τις πηγές. Ερώτημα,
επίσης, παραμένει σε ποιο βαθμό γνώριζε το κέντρο για τους πολιτικούς στόχους των
στασιαστών, όσοι από αυτούς, βέβαια, ήταν σαφείς19.
Έτσι, συμπερασματικά η αξία των οθωμανικών διαταγών έγκειται στην αποτύπωση γεγονότων, εφόσον, βέβαια, δε μελετηθούν αποσπασματικά, κάτι που είναι ένα
μεγάλο ζητούμενο για τις οθωμανικές πηγές. Δεν επιβεβαιώνουν απλά γεγονότα που
είναι γνωστά από τις δυτικές πηγές, αλλά και εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για την
ιστορία των εξεγέρσεων. Ίσως το σημαντικότερο είναι ότι η οπτική του κέντρου έναντι αυτών των εξεγέρσεων ερμηνεύει τη συμπεριφορά και την ακολουθούμενη διαδικασία των εξεγερμένων. Η φαινομενική απαξίωση από το κέντρο των χριστιανών
στασιαστών της ελληνικής χερσονήσου, αν συγκριθεί ο όγκος και η σφοδρότητα των
διαταγών προς αυτούς με αντίστοιχες σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, δε θα
πρέπει να ξενίζει. Εκτός του ότι το οθωμανικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει σημαντικότερα και πιο επικίνδυνα κινήματα σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, επιπλέον
δεν έβλεπε στην πλευρά των συγκεκριμένων στασιαστών έναν επικίνδυνο εχθρό, ο
οποίος θα μπορούσε να αποσπάσει οθωμανικό έδαφος για λογαριασμό του20. Η σχέση
των τελευταίων με τις δυτικές δυνάμεις ήταν το διακύβευμα για τη στάση των Οθωμανών απέναντι στις εξεγέρσεις της ελληνικής χερσονήσου. Όσο οι δυτικοί γίνονταν

19 Βλ. για παράδειγμα στο κείμενο της έκκλησης των Μανιατών προς τον βενετό δόγη το 1571, στο
οποίο ζητούν οι εξεγερμένοι να γίνουν «φράγκοι λίμπεροι», δηλαδή αφορολόγητοι, από τους Βενετούς,
αν ευοδωθεί ο αγώνας τους και ενταχθούν στο βενετικό κράτος ως υπήκοοί του (Χασιώτης, Οι Έλληνες,
σ.242, σειρές 37-42).
20 Θυμίζω ότι ουσιαστικά δεν είχαν εκδηλωθεί άλλες εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο με τόση
ένταση. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι στασιαστές ακόμη δεν αντιμετωπιζόταν από την κεντρική εξουσία με
εθνοτικούς όρους. Από την άλλη, φαίνεται ότι και οι ίδιοι οι εξεγερμένοι δεν είχαν εθνοτικούς στόχους,
όπως φαίνεται από τα κείμενα των αιτήσεών τους προς τις δυτικές δυνάμεις. Το κρίσιμο στοιχείο γι’ αυτούς
ήταν να ζουν υπό προνομιακό καθεστώς μέσα σε βενετική επικράτεια, αφού η οθωμανική δε μπορούσε (ή
δεν ήθελε) να τους το εξασφαλίσει πια. Πρόκειται μάλλον για τη λογική της «διαπραγμάτευσης» (bargaining) και όχι της «εθνικού» περιεχομένου εξέγερσης.
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απειλητικοί για την οθωμανική δύναμη στην περιοχή, τόσο τέτοιες εξεγέρσεις βάραιναν περισσότερο στην οπτική της κεντρικής εξουσίας. Και η περίοδος αμέσως μετά
τη ναυμαχία της Ναυπάκτου μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια21.

21 Δεν φαίνεται ότι το οθωμανικό κράτος αντιμετώπισε τόσο αδιάφορα την ήττα και τη διάλυση του
στόλου του στη Ναύπακτο, όπως υποστηρίχτηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία (A. Hess, “The Battle of Lepanto and its Place in Mediterranean History”, Past and Present 57 [1972], 53-73· O. Yıldırım, “The Battle
of Lepanto and its Impact on Ottoman History and Historiography”, στο: C. Rossella (επιμ.), Mediterraneo
in armi/secc XV-XVIII, τ. 2, Παλέρμο 2007, σ.533-556). Τα κείμενα των παραπάνω διαταγών δείχνουν μια
μάλλον διαφορετική εικόνα.

Ευάγγελος Χεκίμογλου
Ἄγνωστος ναὸς τοῦ ἁγίου Βλασίου στὴ Θεσσαλονίκη
(15ος-16ος αἰ.)

Σημειώσεις σὲ κώδικες φυλασσόμενους στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη μαρτυροῦν
τὴν ὕπαρξη λησμονηθέντος ναοῦ στὴ Θεσσαλονίκη, ἀφιερωμένου στὸν ἅγιο
Βλάσιο.
Στὸν ἐν λόγῳ ναὸ ἀνῆκαν χαρτῶοι κώδικες καὶ συγκεκριμένως ὁ κώδικας
2036, ὅπου σημειώνεται «τοῦ ἁγίου Βλασίου». ἐπίσης ὁ κώδικας 2102, ὅπου
σημειώνεται “τὸ παρὸν βιβλίον ὑπάρχει τοῦ ἁγίου Βλασίου”. Ἀμφότεροι οἱ κώδικες προέρχονται ἀπὸ τὴ συλλογὴ τοῦ ἑλληνικοῦ γυμνασίου τῆς πόλεως. Οἱ
σημειώσεις προέρχονται ἀπὸ χέρι ἀνακαινιστῆ τοῦ 16ου αἰ., στὸν ὁποῖον ἀποδίδεται ἡ ἀνακαίνιση καὶ ἄλλων χειρογράφων τῆς Θεσσαλονίκης.1.
Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σημειώσεις ἀφοροῦν ναὸ τῆς Θεσσαλονίκης (καὶ ὄχι ἄλλου
τόπου) πιστοποιεῖται ἀπὸ ἄλλη σημείωση στὸν κώδικα 2009 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης –τῆς αὐτῆς προελεύσεως μὲ τοὺς προαναφερθέντες- ἡ ὁποία ἔχει ὡς
ἐξῆς:
«Εἰς δό(ξ)αν Χ(ριστο)ῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θ(ε)οῦ ἡμῶν αυπ΄ [=1480] μηνὶ μ(α)
ρ(τίῳ) ιη΄ ἔφθασα ἐγὼ Δημήτριος Γιαλέας ὁ πρωτοψάλτης τῆς ἁγίας πόλεως
Ἱ(ερουσα)λήμ εἰς Θεσσαλονίκ(ην) καὶ ἤκοισα [=οἴκησα] ἐν τῳ ναῷ τοῦ ἁγίου
ἱερομάρτ(υ)ρ(ο)ς Βλασίου μετὰ τιμιωτ(ά)τ(ου) ὁσιοτ(ά)τ(ου) πν(ευματι)κοῦ
π(ατ)ρ(ὸ)ς κυρ(οῦ) Σωφρονίου τοῦ κ(α)τ(ὰ) κόσμον Γαυρᾶ»2.
Δηλαδή, ὁ ἱεροψάλτης Δημήτριος Γιαλέας ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ἐγκαταστάθηκε στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Βλασίου τῆς Θεσσαλονίκης, μαζὶ μὲ τὸν ἱερέα ἢ ἱερομόναχο Σωφρόνιο Γαυρᾶ, στὶς 18 Μαρτίου 1480.
Ἡ παρουσία αὐτῶν τῶν προσώπων στὴ Θεσσαλονίκη ἐπιβεβαιώνεται καὶ
ἀπὸ ἄλλη πηγὴ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ κολοβό καὶ ἀγνώστου χρονολογίας
ὀθωμανικὸ κατάστιχο, τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε πρὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴ Βουλγαρικὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν καὶ στὴ συνέχεια τμῆμα του ἐπανεκδόθηκε διορθωμένο ἀπὸ

1 Λ. Πολίτης, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, Πραγμα
τεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 54, Ἀθῆναι 1991 σσ. 88 καὶ 139. Περὶ τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἑλληνικοῦ
γυμνασίου Θεσσαλονίκης βλ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, «Σχολικές βιβλιοθῆκες στὴ Θεσ
σαλονίκη κατὰ τὴν τελευταία περίοδο τῆς τουρκοκρατίας», Θεσσαλονικέων Πόλις 5 (Μάιος 2001),
σ. 176-180.
2 Λ. Πολίτης, αὐτόθι, σ. 75.
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τὸν καθ. Βασίλειο Δημητριάδη3. Στὸ ἐν λόγῳ κατάστιχο μεταξὺ τῶν κατοίκων
τῆς συνοικίας τοῦ Ἱπποδρομίου περιλαμβάνονται καὶ οἱ ἑξῆς:
(α) Πρόσωπο τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα οἱ Βούλγαροι ἐκδότες διάβασαν «Σοφοργκόντ καλόγερος», ἐνῶ ὁ Β. Δημητριάδης «Σωφρόνιος καλόγερος»4.
(β) Πρόσωπο ὑπὸ τὸ ὄνομα «Δημήτρης ξένος»5.
Σημειωτέον ὅτι στὸν ἀνωτέρω κατάλογο δὲν ἀναφέρεται ἄλλο πρόσωπο μὲ
τὴν ὀνομασία Σωφρόνιος. Ὑφίσταται ὅμως στὴν ἴδια συνοικία πρόσωπο ποὺ
ἔφερε τὸ ἴδιο προσωνύμιο μὲ τὸν Σωφρόνιο, ὁ Μιχαὴλ Γαυρᾶς, πιθανῶς συγγενής του. Ἐπίσης δὲν ἀναγράφεται στὸ κατάστιχο ἄλλος «Δημήτρης ξένος»
(δηλαδὴ ἄλλος νεοεγκατεστημένος μὲ τὸ ὄνομα Δημήτριος).
Ἐντοπίζονται συνεπῶς στὴν αὐτὴ συνοικία τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ περιγράφει ἡ σημείωση τοῦ Δημητρίου Γιαλέα στὸν κώδικα τοῦ ἁγίου Βλασίου:
ἕνας καὶ μόνον ἕνας μοναχὸς μὲ τό ὄνομα Σωφρόνιος καὶ ἕνας καὶ μόνον ἕνας
λαϊκὸς καὶ νεοεγκατεστημένος μὲ τὸ ὄνομα Δημήτριος, ὁ ὁποῖος -ὅπως καὶ ἄλλα
23 πρόσωπα στὸ ἴδιο κατάστιχο- κατεγράφη ἀπὸ τὸν ὀθωμανὸ ἀπογραφέα ὡς
«ξένος», διότι ἡ ἰδιότητά του ὡς νεοεγκατασταθέντος ἐπισκίασε ὁποιοδήποτε
ἄλλο ἐπαγγελματικὸ ἢ προσωπικὸ χαρακτηριστικὸ του6.
Τίθεται ὡστόσο τὸ ζήτημα τῆς χρονικῆς σχέσεως μεταξὺ τῶν δύο πηγῶν, δηλαδὴ τῆς σημειώσεως στὸν κώδικα 2009 -ἡ ὁποία χρονολογεῖται ἐπακριβῶς στὰ
1480- καὶ τοῦ κολοβοῦ καταστίχου, ἡ χρονολόγηση τοῦ ὁποίου εἶναι προβληματική. Οἱ Βούλγαροι ἐκδότες πρότειναν ἐνδεικτικῶς τὴν πρώτη εἰκοσιπενταετία τοῦ 16ου αἰώνα. Ὁ Β. Δημητριάδης συμφώνησε μὲ αυτὴ τὴ χρονολόγηση,
διότι: (α) στὸ κατάστιχο ἀναγράφεται κάποιος Ἰωάννης Αργυροπούλος καὶ
(β) ὁ ἀρχαιολόγος Πέτρος Παπαγεωργίου (1859-1914) εἶχε βρεῖ ἐπιτύμβια ἐπι-

3 Fontes Turcici Historiae Bulgaricae, ΧVΙ-ΙΙΙ, (editit et comentarium fecit Bistra A. Cvetkova),
"Fragment de registre detaille des habitants de Salonique, datant du debut du XVIe s.". Izvori za Bulgarskata Istorija, 16: Turski Izvoru za Bulgarskata Istorija, III (=Faksimileta), Sofijia (Bulgarska Akademija na Naukite), 1972, σ. 383-405. Β. Δημητριάδης, «Ὁ κανουναμέ καὶ οἱ χριστιανοὶ κάτοικοι τῆς
Θεσσαλονίκης γύρω στὰ 1525», Μακεδονικά 19 (1979), σ. 328-395. Γιὰ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία
βλ. Εὐ. Χεκίμογλου, «Ἡ τύχη τῶν κατοίκων τῆς συνοικίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου μετὰ τὸ 1478»,
Θεσσαλονικέων Πόλις 11 (Σεπτ. 2003), σ. 99-107.
4 Β. Δημητριάδης, ὅ.π. σ. 353.
5 Αὐτόθι, σ. 354.
6 Ἀκριβῶς τὸ ἤμισυ τῶν «ξένων» ἦταν συγκεντρωμένοι στὴν περιοχὴ τοῦ Ἱπποδρομίου. Έκτὸς
ἀπὸ τοὺς ρητῶς ἀναφερομένους ὡς ξένους, τέσσερα πρόσωπα ἀναγνωρίστηκαν μὲ γεωγραφικὸ
προσωνύμιο, ἐνῶ μεγάλος ἀριθμὸς ὡς «γαμπροὶ» παλαιότερων κατοίκων.
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γραφὴ Θεσσαλονικέως μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάννης Αργυροπούλος καὶ τὴν εἶχε χρονολογήσει στὰ τέλη τοῦ 15ου αἰ. Πιθανολόγησε συνεπῶς ὁ Β. Δημητριάδης ὅτι
ὁ Ἰωάννης Ἀργυρόπουλος τοῦ καταστίχου ἦταν ἐγγονὸς τοῦ ἀποθανόντος στὰ
τέλη τοῦ 15ου αἰώνα7. Ὡστόσο, τὸ ἐπιχείρημα εἶναι ἀσθενὲς, διότι ἐνδεχομένως
νὰ πρόκειται περί συνωνύμων ἢ περὶ τοῦ ἴδιου προσώπου.
Προσφάτως ὁ γράφων πρότεινε τὴ χρονολόγηση τοῦ καταστίχου στὰ τέλη
τοῦ 15ου αἰ. μὲ βάση τὴν ἀντιπαραβολή του μὲ ἄλλο φορολογικὸ κατάστιχο
χρονολογημένο στὰ 14788. Στὴ συνέχεια προσδιόρισε τὴ χρονολόγηση μεταξὺ
τῶν ἐτῶν 1492 καὶ 1502. Τὸ μὲν 1492 λόγῳ τῆς ἐγκαταστάσεως στὴν ὀθωμανική
αὐτοκρατορία Ἑβραίων Σεφαράντ, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στὸ κατάστιχο ὡς
ξεχωριστὴ ὁμάδα ἀπὸ τοὺς Ασκεναζίμ ἑβραίους, τὸ δὲ 1502 διότι κατὰ τὸ ἔτος
ἐκεῖνο ἀπεβίωσε πρόσωπο ἀναφερόμενο στὸ κατάστιχο9.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἱεροψάλτης Δημήτριος μνημονεύεται στὸ κατάστιχο ὡς
«ξένος» -ἄρα νέος κάτοικος- εὐνοεῖ τὴν ἀνωτέρω χρονολόγηση καὶ μάλιστα
πρὸς τὸ κατώτερο χρονικὸ ὅριό της (1492). Ἐπίσης ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ
χαρακτηρισμὸς «ξένος» εἶχε δημοσιονομικὴ σημασία, δεδομένου ὅτι εἶχαν
μεσολαβήσει τουλάχιστον 12 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐγκατάσταση τοῦ Δημητρίου στὴ
Θεσσαλονίκη καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἦταν πλέον γνωστὸς μεταξὺ τῶν κατοίκων.
Μὲ βάση τὰ παραπάνω, μποροῦμε νὰ καταλήξουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ναὸς
τοῦ ἁγίου Βλασίου ἐξακολούθησε νὰ ὑφίσταται στὰ τέλη τοῦ 15ου αἰ., πιθανῶς
καὶ στὶς ἀρχές τοῦ 16ου, καὶ βρισκόταν στὸ Ἱπποδρόμιο.
Τὶ ἦταν ὅμως ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Βλασίου; Εἶναι λογικὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι
ὁ ἱεροψάλτης ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ἐγκαταστάθηκε τὸ 1480 ὄχι σὲ ἕναν ὁποιονδήποτε ναὸ, ἀλλά σὲ μετόχιο τοῦ Ἁγίου Τάφου στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ ὁποῖο
κατοικοῦσαν ἤδη μέλη τῆς ἁγιοταφικῆς ἀδελφότητος. Ἢ ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς
ἐγκαταστάσεως ἁγιοταφιτῶν στὸν ἅγιο Βλάσιο, ὁ ναός αὐτὸς μετατράπηκε σὲ
μετόχιο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Δὲν διαθέτουμε εἰδήσεις γιὰ τὰ μετόχια τοῦ Παναγίου Τάφου στὴ Θεσσαλονίκη πρὶν ἀπὸ τὸν 18ο αἰ., ὁπότε καὶ ἀπαντοῦν δύο ταυτοχρόνως. Ἕνα ἀπὸ τὰ
δύο ἦταν νεότερο, διότι τόσο κατὰ τὸ ἔτος 1719 ὅσο καὶ κατὰ τὸ 1721 ὑπῆρχε

7 Αὐτόθι, σ. 342.
8 Εὐ. Χεκίμογλου, ὅ.π.
9 Τοῦ ἰδίου, «Συμπληρωματικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ κανουναμέ τῆς Θεσσαλονίκης»,
Θεσσαλονικέων Πόλις 12 (Δεκ. 2003), σ. 175-177.
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μόνον ἕνα ἁγιοταφιτικὸ μετόχι στὴ Θεσσαλονίκη10, ἐνῶ τὸ 1761 ὑπῆρχαν δύο
μετόχια. Συνεπῶς τὸ δεύτερο ἀποκτήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1722 καὶ 1761.
(α) Τὸ πρῶτο μετόχιο βρισκόταν δυτικῶς τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Μηνᾶ. Ἀναφέρεται σὲ σχετικὸ πρὸς τὸν ναὸ αὐτὸν ἔγγραφο τοῦ ἔτους 1760 («μία βακουφικὴ
οἰκία τῶν Ἱεροσολύμων)11. Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρεται σὲ ἔγγραφα τοῦ ἔτους
1891 (…τὸ οἰκόπεδον τοῦ ἁγίου Τάφου, τὸ κείμενον παρὰ τὸ οἰκόπεδον τοῦ
ἁγίου Μηνᾶ)12. Παραπλεύρως τοῦ ἁγιοταφιτικοῦ ὑπῆρχε καὶ μετόχιο τῆς μονῆς
τοῦ Σινᾶ13.
(β) Τὸ δεύτερο μετόχιο τοῦ Παναγίου Τάφου ἀπαντᾶ τὸ 1761, χωρὶς νὰ ἔχει
ταυτισθεῖ ὡς πρὸς τὴ θέση του. Τὸ ἔτος ἐκεῖνο τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων
μεταβίβασε τὸ μετόχιο στὴ μοναχὴ Διονυσία καὶ ἐκείνη στὴ μονὴ Χιλανδαρίου14. Τὰ σχετικὰ ἔγγραφα βρέθηκαν στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς Χιλανδαρίου, ἔνδειξη ὅτι ἡ μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε.
Εἶναι βέβαιο, συνεπῶς, ὅτι ἀφοῦ τὸ ἀνωτέρω μετόχιο περιῆλθε στὴ μονὴ
Χιλανδαρίου, δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ κτῆμα πλησίον τοῦ ἁγίου Μηνᾶ, δεδομένου
ὅτι τὸ τελευταῖο παρέμεινε στὴν κυριότητα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Ὁ ἅγιος Βλάσιος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ μετόχι δίπλα στὸν ἅγιο Μηνᾶ
διότι βρισκόταν στὸ Ἱπποδρόμιο. Μένει νὰ ἐξετάσουμε ἂν θὰ μποροῦσε νὰ
εἶναι τὸ πωληθὲν κατὰ τὸ ἔτος 1761. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν θὰ πρέπει νὰ ἐπιχειρήσουμε μία σύντομη ἀναδρομὴ στὰ μετόχια τῆς μονῆς Χιλανδαρίου στὴ
Θεσσαλονίκη .
(1) Κατὰ τὸν 13ο αἰώνα ἡ μονὴ Χιλανδαρίου διέθετε μετόχια στὴ Θεσσα-

10 Άθ. Ἠλίας, Τὰ μετόχια τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ τῆς Μονῆς Σινᾶ στὴν Ἑλλάδα (18301888), Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2003, σ. 105.
11 Thalia S. Mantopoulou-Panagiotopoulou, “The Monastery of Aghios Menas in Thessaloniki”,
Dumbarton Oaks Papers 50 (1996), σ. 250.
12 Ε. Χεκίμογλου, Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία καὶ Μεσοπόλεμος. Κείμενα γιὰ τὴν ἱστορία
καὶ τὴν τοπογραφία τῆς πόλης, Ἔκφραση / University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 137,
139-140.
13 Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Μακεδονίας. Κτηματολόγιον Ἑλληνικῆς Κοινότητος Θεσσαλονίκης, σ. 12:
«Οἰκία πρώην μετόχιον τοῦ Σινᾶ πρὸ ἐτῶν, ἤδη οἰκόπεδον παρά τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ἁγίου Μηνᾶ.
Ἠγοράσθη [ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα] τὸ 1888».
14 Β. Ἰ. Άναστασιάδης, Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου. Ἐπιτομὲς μεταβυζαντινῶν ἐγγράφων,
Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 9, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 2002,
σ. 75.
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λονίκη15. Ἀπὸ τὸν 14ο αἰώνα ὅμως δὲν γίνεται λόγος γι’ αὐτὰ στὰ ἀρχεῖα τῆς
μονῆς16. Δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἔνδειξη ὅτι ἡ μονὴ Χιλανδαρίου διατήρησε μετὰ τὸ 1430 τὰ ἀκίνητα ποὺ εἶχε ἀποκτήσει στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὴ
βυζαντινή περίοδο. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλα τὰ μετόχια τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους στὴν ἴδια πόλη. Παλαιότερα οἱ ἐρευνητὲς πίστευαν ὅτι οἱ ἁγιορειτικὲς
μονὲς διατήρησαν τὶς ἰδιοκτησίες τους καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν όθωμανική κατάκτηση, ἀλλὰ τουλάχιστον στὴ Θεσσαλονίκη κανένα ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ μετόχια δὲν
ἀπαντᾶ ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα, ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ γενικὴ «δήμευση» τῶν μοναστηριακῶν κτημάτων τὸ ἔτος 1568/6917. Εἰδικῶς γιὰ τὰ μετόχια τῆς μονῆς
Χιλανδαρίου στὴ Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε τὰ ἑξῆς:
(2) Τὸ 1590 ἡ μονὴ Χιλανδαρίου ἀγόρασε ἕνα ἀκίνητο στὴ συνοικία Ἀκτσὲ
Μεστζὶντ ἀντὶ 10.000 ἀκτσέδων. Πωλητὲς ἦταν ὁ Σέργιος, υἱὸς τοῦ Σίμου, καὶ ὁ
Ἀνδρέας, υἱὸς τοῦ Λάμπου. Ἡ μονὴ δανείσθηκε τὸ ποσὸν ἀπὸ κάποιο Σεϊμπάν,
υἱὸ Ἰμπραὴμ, μὲ τόκο 16 τοῖς ἑκατὸν ἐτησίως18.
(3) Τὸ 1622 ἡ μονὴ Χιλανδαρίου ἀγόρασε ἀπὸ κάποιον Ὁμὲρ μπέη υἱὸ
Ἀμπντουλλάχ (πιθανότατα προσφάτως ἐξισλαμισμένο χριστιανό) ἀντὶ 14.000
ἀκτσέδων ἕνα ἀκίνητο στὴ «συνοικία μὲ τὸν φαρδὺ δρόμο»19, δηλαδὴ στὸ
Ἱπποδρόμιο20.
Μετὰ ἀπὸ τὴν τελευταία αὐτὴ ἀγορά, στὰ ἀρχεῖα τῆς μονῆς γίνεται πλέον
λόγος μόνον γιὰ ἕνα μετόχι21. Το 1906 ὑπῆρχε στὴ συνοικία τῆς Ὑπαπαντῆς,
δηλαδὴ στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ Ἱπποδρομίου, ἕνα μετόχι τοῦ Χιλανδαρίου, τὸ

15 Mirjana Zinojinovič, “The Houses of Hilandar Monastery in Thessalonike during the Fourteenth Century”, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, Studies in Honour of Speros Vryonis Jr., Vol. I, Hellenic Antiquity and Byzantium (edited by J. S. Langdom et. al.), Published by Aristide D. Caratzas, New York
1993, 465-474. Σ. Κίσσας, Τὸ ιστορικὸ ὑπόβαθρο τῶν καλλιτεχνικῶν σχέσεων Θεσσαλονίκης καὶ
Σερβίας. Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ΙΒ΄ αἰώνα μέχρι τὸν θάνατο τοῦ Μιλιούτιν, Πολιτιστικὴ Ἑταιρεία
Ἐπιχειρηματιῶν Βορείου Ἑλλάδος - Κέντρο Πολιτιστικῶν Μελετῶν Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος,
Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 78-86 καὶ 113-114.
16 Александар фотиħ, Света Гора и Хиландар у Османском Цартву (XV-XVII век) Ьеоград 2000,
σ. 328.
17 John Alexander, "The Lord Giveth and the Lord Taketh Away: Athos and the Confiscation Affair of 1568-1569", Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 4, Ὁ Ἄθως στοὺς 14ο-16ο αἰῶνες, Ἀθῆναι 1997, σ. 149-200.
18 фотиħ, ὅ. π., σ. 328.
19 фотиħ, ὅ. π., σσ. 331-332.
20 Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τῆς Θεσσαλονίκης κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας 14301912, Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 61.
21 фотиħ, ὅ. π., σ. 332.
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ὁποῖο ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἐγνατία καὶ ἔφτανε μέχρι τὸ τέρμα τοῦ μικροῦ
δρόμου ποὺ ἔλαβε ἀργότερα τὴν ὀνομασία ὁδὸς Καμβουνίων. Σὲ αὐτὸ τὸ μεγάλο μετόχι λειτουργοῦσαν σερβικὰ σχολεῖα καὶ ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Σάββα22
(ὑφίσταται καὶ σήμερα παρεκκλήσιο στὸ ὑπόγειο τῆς πολυκατοικίας τῆς ὁδοῦ
Καμβουνίων 1).
Ἀφοῦ ὑπῆρχε μόνον ἕνα μετόχι τὸ 1906, τὶ ἀπέγιναν τὰ ὑπόλοιπα; Τὸ μετόχι
τοῦ 1590 καὶ ἐκεῖνο τοῦ 1622 βρίσκονταν στὴν ἴδια συνοικία (Ἀκτσὲ Μεστζὶντ
ἢ Ἱπποδρόμιο). Λόγῳ ἀφ’ ἑνὸς τοῦ μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος ποὺ χωρίζει
τὶς δύο ἀγορὲς ἀφ’ ἑτέρου τῆς ἐλλείψεως οἰασδήποτε μνείας περὶ ἐνδεχομένης
πωλήσεως τοῦ ἑνὸς γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ ἄλλου, τεκμαίρεται ὅτι ἡ ἀγορὰ τοῦ
δεύτερου ἔγινε γιὰ τὴ συμπλήρωση τοῦ πρώτου. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ βρίσκουμε ἕνα μόνο μετόχιο.
Στὸ ἐν λόγῳ συμπέρασμα συνηγορεῖ ἡ παλαιὰ πρακτικὴ τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου καὶ ἄλλων μονῶν νὰ σχηματίζουν μεγαλύτερα μετόχια μὲ διαδοχικὲς
ἀγορὲς γειτονικῶν ἀκινήτων. Συνηγορεῖ ἐπίσης ἡ ὕπαρξη μετοχίων καὶ ἄλλων
μονῶν στὴν ἴδια περιοχή. Τὸ οἰκοδομικὸ τετράπλευρο ὅπου βρισκόταν τὸ μετόχιο τοῦ 1906 (τὸ ὁποῖο θεωροῦμε ὡς προϊὸν συνενώσεως τῶν ἀγορῶν τοῦ 1590
και τοῦ 1622), εἶχε στὰ ἀνατολικὰ του μετόχιο τῆς μονῆς Σταυρονικήτα, στὰ
δυτικὰ του μετόχιο τῆς μονῆς Ἁγίας Άναστασίας, στὰ νοτιοδυτικὰ μετόχιο τῆς
μονῆς Βατοπεδίου, ἐνῶ στὰ νότια (ἔναντι τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου)
μετόχιο τῆς μονῆς Ζωγράφου. Ἐπίσης, ἀπὸ τὴ βόρεια πλευρὰ τῆς Ἐγνατίας
ὑπῆρχε μετόχιο τῆς μονῆς Διονυσίου23.
Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα εἶναι πολύ πιθανόν ὅτι ἡ μεταβίβαση τοῦ πρώην ἁγιοταφικοῦ μετοχίου πρὸς τὴ μονὴ Χιλανδαρίου ἐκ μέρους τῆς μοναχῆς Διονυσίας
ἀφοροῦσε ἀκίνητο στὸ ἴδιο οἰκοδομικὸ τετράπλευρο, τὸ ὁποῖο ἐνσωματώθηκε
στὸ μετόχι τῆς μονῆς. Διαφορετικὰ, θὰ εἴχαμε κάποια εἴδηση γιὰ τὴν τύχη τοῦ
ἀκινήτου αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον θὰ ἦταν δεύτερο κτῆμα τοῦ Χιλανδαρίου στὴ Θεσσαλονίκη.
Ἄν αὐτὸ τὸ συμπέρασμα εἶναι ὁρθό, ἡ θέση τοῦ ἁγίου Βλασίου βρισκόταν
στὸ χῶρο ποὺ κατέλαβε ἀργότερα τὸ ἑνιαῖο χιλανδαρινὸ μετόχι, δηλαδὴ μεταξὺ τῶν ὁδῶν Ἐγνατίας, Καμβουνίων καὶ Ἀγαπηνοῦ.

22 Β. Δημητριάδης, ὅ.π., σσ. 186, 269, 401.
23 Θάλεια Μαντοπούλου - Παναγιωτοπούλου & Εύάγγελος Χεκίμογλου, Κτηματολογικὲς
Πηγές. Τέλη 19ου, ἀρχὲς 20οῦ αἰώνα. Τόμος Β2 στὴ σειρὰ Ἱστορία τῆς Ἐπιχειρηματικότητας στὴ
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 250, 257, 259, 261, 283, 368.

Ελευθέριος Λ. Βέτσιος
Οι εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία και η διεξαγωγή
του διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κέρκυρα
κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα.
Η έκθεση του γενικού προβλεπτή της θάλασσας Agostin Sagredo (1752)

Η σημασία των «εκθέσεων», των αναφορών που υπέβαλλαν στις μητροπολιτικές
αρχές οι ανώτεροι βενετοί αξιωματούχοι-διοικητές των βενετικών κτήσεων της Ανατολής, για την ιστορία των ελληνικών περιοχών κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας
είναι γνωστή και επανειλημμένα έχει επισημανθεί με έμφαση από τους μελετητές της
εποχής. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι αναφορές των βενετών αξιωματούχων
δεν είναι απλώς και μόνο κείμενα που διαφωτίζουν με την ποικιλία του πληροφοριακού υλικού του περιεχομένου τους τη γενική κατάσταση σε καθεμιά από τις βενετικές
κτήσεις. Είναι κείμενα κατ’ εξοχήν πολιτικά, καθρεφτίζουν την πολιτική ιδεολογία
της Βενετίας και αναδεικνύουν την οπτική, μέσα από την οποία η κτισμένη στα ύδατα μαρκιανή πολιτεία αντιμετώπιζε τις περιοχές που συγκροτούσαν, σύμφωνα με τη
βενετική ορολογία της εποχής, το «κράτος της θάλασσας» 1.
Θέμα της μελέτης που ακολουθεί αποτελούν η δημοσίευση και ο ιστορικός
σχολιασμός της έκθεσης του Agostin Sagredo2, γενικού προβλεπτή3 της θάλασσας
(Ρrovveditor General da Mar)4, που υποβλήθηκε στη βενετική Γερουσία την 9η Νο-

1 Για τις αναφορές των βενετών αξιωματούχων μεταξύ άλλων βλ. Σ. Σπανάκης , Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, τ. IV , Ηράκλειο, σ. θ΄˙Δ. Αρβανιτάκης, Οι αναφορές των Βενετών προβλεπτών της Ζακύνθου (16ος-18ος αι.), Βενετία 2000, σσ. 9-36. Για άλλες εκθέσεις βενετών αξιωματούχων βλ. Σ. Σπανάκης,
«Η έκθεση του Γενικού Προβλεπτή της Κρήτης Iseppo Civran του 1639», Κρητικά Χρονικά 21 (1969), σσ.
365-458˙ ο ίδιος, «Έκθεση των Antonio Priuli και Antonio Barbaro (1667) », Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, τ. VΙ, Ηράκλειο 1976˙ Γ. Πλουμίδης, «Τα Χανιά στα τέλη του ΙΣΤ΄ αιώνα. Η έκθεση του B. Dolphin
(1598)», Δωδώνη 2 (1973), σσ. 72-102 όπου και σχετική βιβλιογραφία˙ Αναστασία Παπαδία, «Έκθεση του
Camillo Gonzaga για τα πρώτα χρόνια (1645-1647) του κρητικού πολέμου», Θησαυρίσματα 13 (1976), σσ.
152-194˙ M. Ντούρου – Ηλιοπούλου, «Η έκθεση του Καπετάνιου Gaspar Rhenerius (1563). Στοιχεία για
τη βενετοκρατούμενη Κρήτη και ιδιαίτερα για τον Χάνδακα», Παρουσία 1 (1982), σσ.138-163˙ Αναστασία
Παπαδία – Λάλα, «Το διαμέρισμα των Χανίων στα μέσα του ΙΣΤ΄ αιώνα. Η έκθεση του ρέκτορα Χανίων
Α. Barbarigo (1549)», Θησαυρίσματα 19 (1982), σσ. 62-77.
2 Ο Agostin Sagredo διετέλεσε Γενικός Προβλεπτής της Θάλασσας την περίοδο 12 Σεπτεμβρίου 1752
έως 15 Σεπτεμβρίου 1755, βλ. Κ. Μαχαιράς , Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797, Αθήναι 1951, σ. 315˙
Χ. Τσίτσας, Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (θεσμοί), Κέρκυρα 1989, σ. 123.
3 Από παλιότερους και νεότερους ιστορικούς χρησιμοποιείται ο όρος «Προβλεπτής» (μετάφρ. του
ιταλ. Provveditore) για τη δήλωση του «Προνοητή», του «πρεβεδούρου», όπως εύστοχα αποκαλείται στις
ελληνικές πηγές, του ανώτατου δηλαδή με αυξημένες δικαιοδοσίες βενετού αξιωματούχου, επιφορτισμένου να προνοεί (και όχι να προβλέπει) για την εύρυθμη λειτουργία του επαρχιακού διοικητικού μηχανισμού. Στην παρούσα εργασία, υιοθετήθηκε ο όρος «προβλεπτής», ως ο πλέον εν χρήσει σήμερα , καθώς η
προσπάθεια να επιβληθεί ο ορθότερος όρος «προνοητής» δεν ευδοκίμησε.
4 Ο Γενικός Προβλεπτής της Θάλασσας (Ρrovveditore General da Mar, Γ(γ)ενεράλης στις ελληνικές
πηγές) ήταν η ανώτατη διοικητική βενετική αρχή στις κτήσεις της Ανατολής. Διοριζόταν από τη βενετική
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εμβρίου 1952. Η έκθεση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μας δίνει πληροφορίες για
τις εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία και τη διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κέρκυρα κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα5. Η αναφορά
του Agostin Sagredo δε δημοσιεύτηκε ποτέ ως σήμερα στο σύνολό της, δηλαδή τόσο
το ιταλικό κείμενο της, όσο και κάποια μετάφραση της. Ωστόσο χρησιμοποιήθηκε
από τη νεότερη ιστοριογραφία της παρουσίας των Βενετών στο Ιόνιο κυρίως από το
ανέκδοτο χειρόγραφο της στη διαπραγμάτευση θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή
του βενετικού εμπορίου στην περιοχή του Ιονίου τη συγκεκριμένη περίοδο6.
Από τη συνθήκη του Passarowitz (ή Požarevac) του 17187 έως και το 1797 ο
χώρος του Ιονίου δεv δοκιμάσθηκε από σοβαρές εξωτερικές επιβουλές και γνώρισε
μακρόχρονη περίοδο ειρήνης και επιφανειακής ηρεμίας, που, όμως, δε συντέλεσε
σε ουσιαστική ανάπτυξη του8. Το βενετικό συγκεντρωτικό οικονομικό σύστημα και

Γερουσία, έμενε στην Κέρκυρα και είχε τον έλεγχο όλης της πολιτικής και δικαστικής εξουσίας στα Ιόνια
νησιά. Για τους Γενικούς προβλεπτές της Θάλασσας και τις αρμοδιότητές τους περισσότερα βλ. Κ. Λομβάρδος, Απομνημονεύματα προς καταρτισμόν της περί απελευθερώσεως της Επτανήσου ιστορίας, Ζάκυνθος
1871, σσ. 46-50˙ E. Bacchion, Il dominio Veneto su Corfù (1386-1797), Venezia 1958, σ. 158˙ Ε. Λούντζης,
Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών (φωτομηχανική ανατύπωση με τίτλο: Η Ενετοκρατία στα Εφτάνησα, Αθήνα 1969, σσ. 104-106)˙ Δ. Ρώμας, Ο σοπρακόμιτος, τ. 1, Αθήνα, (β΄ έκδ.) χ.χ.,
σσ. 433-437, όπου και χρήσιμες κριτικές παρατηρήσεις˙ Λ. Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου, Ζάκυνθος 2005
(Β΄ Έκδοση Αναστατική), σ. 121˙ Χ. Τσίτσας, ό.π., σσ. 72-91.
5 Η έκθεση περιέχεται στον ακόλουθο φάκελο Archivio di Stato di Venezia (A.S.V), Provveditori da
Terra e da Mar (P.T.M.), f. 996, Replicato No 10 (βλ. και Παράρτημα).
6 Βλ. Μ. Οικονόμου, Ο θεσμός του προξένου των Ελλήνων εμπόρων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας – Το εμπόριο του Αρχιπελάγους και το ελληνικό προξενείο της Βενετίας, (αν. διδ. διατρ.), τ. 1,
Αθήνα 1990, σσ. 200-203˙ Ε. Βέτσιος, Η διπλωματική και οικονομική παρουσία των Βενετών στην περιοχή
της Άρτας κατά τον 18ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 50-51, 390-391 όπου και δημοσιεύεται μέρος της
έκθεσης του Agostin Sagredo.
7 Η συνθήκη του Passarowitz, που αποτέλεσε την κατάληξη της μακράς σειράς των βενετοτουρκικών
συγκρούσεων και υποχρέωσε τη Βενετία να περιορισθεί στις κτήσεις της του Ιονίου, υπογράφτηκε στις
21 Ιουλίου 1718 από τον αυτοκράτορα της Αυστρίας Κάρολο ΣΤ΄ και τον σουλτάνο Αχμέτ Γ΄. Η ομώνυμη
εμπορική συνθήκη υπογράφτηκε λίγες μέρες αργότερα στις 27 Ιουλίου. Σχετικά βλ. V. Bianchi , Istorica
relazione della Pace di Posaroviz , Πάντοβα, Manfrè, 1719, σσ. 169-214 και 222-236˙ Raccolta dei Trattati
e delle principali convenzioni concernenti il commercio e la navigatione dei sudditi Austriaci negli stati
della Porta Ottomana , Βιέννη 1844, σσ. 4-32˙ G. Noradounghian , Recueil d’ actes internationaux de l’
Empire Ottoman, τ. 1 (1300-1789), Paris 1897, No 19 Traité de paix avec l’ Autriche, σσ. 208-216 και Νο
20 Traité de commerce et de navigation avec l’ Autriche σσ. 220-227˙ I. de Testa , Recueil des traités de
la Porte Ottomane avec les Puissances étrangère, τ. 9 (Autriche), Paris 1898, σσ. 73-89˙ Δ. Χατζόπουλος,
Ο τελευταίος Βενετο-Οθωμανικός πόλεμος 1714-1718, Αθήνα 2002 (Μετάφραση από τη γαλλική του
πρωτοτύπου με τίτλο : La dernière guerre entre la République de Venise et l’ Empire Ottoman (1714-1718),
Montréal, Centre d’ Études Helléniques – Collège Dawson , 19992 ), σσ. 456-481.
8 Μεταξύ άλλων βλ. Π. Χιώτης, Σειρά Ιστορικών Απομνημονευμάτων, τ. Γ΄, Ιστορία της Επτανήσου
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η κλειστή κοινωνική διάρθρωση, σε συνδυασμό με τις εγγενείς αδυναμίες των πολιτικών αρχών για τη λήψη μεταρρυθμιστικών μέτρων, δεν άφησαν περιθώρια για
την εκδήλωση δυναμικών κινήσεων, που θα προκαλούσαν εμφανή προβλήματα στο
πολιτικό οικοδόμημα, αλλά και θα απελευθέρωναν νέες, δημιουργικές κοινωνικές
και οικονομικές δυνάμεις.
Το ανθηρό εμπόριο της Ηπείρου διακινούνταν και κατά το 18ο αιώνα από δύο
μεγάλα κέντρα, τα Γιάννενα και την Άρτα. Τα προϊόντα του τόπου και εκείνα που
μεταφέρονταν δια ξηράς από τη Μακεδονία, Βλαχία, Μολδοβλαχία, το Βελιγράδι
και την Κωνσταντινούπολη με τα ηπειρωτικά καραβάνια, διοχετεύονταν στη Δύση
κυρίως μέσω Σαγιάδας-Κέρκυρας, αλλά και από τα λιμάνια του Αμβρακικού κόλπου
(Πρέβεζα και τα επίνεια της Άρτας Σαλαώρα και Κόπραινα)9. Ακριβώς στο χώρο του
Ιονίου και της Αδριατικής, μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε όλο της το μέγεθος
την υποχώρηση της Βενετίας και τα σημάδια της ολοκληρωτικής σχεδόν εμπορικής
παρακμής της στην Ανατολή˙ εκεί που επί αιώνες είχε επιβληθεί ως αποκλειστικός
φορέας στην εκμετάλλευση του εξωτερικού εμπορίου των χωρών της Βαλκανικής.
Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του προβλεπτή Agostin Sagredo στην αρχή της έκθεσής του: «Στην εποχή την τωρινή, με τις συνθήκες που ζούμε, κι ακόμα με όλα εκείνα
που συνοδεύουν πάντα τα ανθρώπινα πράγματα, η Γαληνότητά σας αισθάνεται κι
αυτό το βάρος που προκάλεσε στα έσοδα της η πλήρης παρακμή του εμπορίου με
τη γειτονική Τουρκία. Γιατί βέβαια γνωρίζετε πως το εμπόριο είναι σαν εκείνες τις
πηγές που αν στερέψει κάποτε το ρέμα τους, αποξηραίνονται τελείως˙ και πως δεν
είναι άλλο παρά το κέρδος και η άνεση των εμπόρων τα μόνα κατάλληλα μέσα για
να θέσουν το εμπόριο ξανά σε κίνηση κι ακόμα μεγαλύτερο να το κάμουν. Γνωρίζετε
παράλληλα πως εάν λείψουν τα δυο πράγματα που είπαμε, το εμπόριο συρρικνώνεται
και πια δεν ξανανιώνει, ιδίως σε τούτους τους καιρούς όπου κάθε έθνος είναι έτοιμο
να αγωνιστεί γι’ αυτό ώσπου να οικειοποιηθεί όλα τα οφέλη, παρέχοντας απλόχερα
τις ευκολίες που πείθουν τους ανθρώπους να ξεχνούν τους παλιούς συντρόφους τους
στα εμπορικά εγχειρήματα και να διαλέγουν νέους τρόπους στο έργο τους, μακριά
από τα εμπόδια που θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν στις αλλοτινές συναναστροφές
τους».
Ο Agostin Sagredo επισημαίνει στη συνέχεια ότι τα εμπορεύματα που διακινού-

και ιδίως της Ζακύνθου, Κέρκυρα 1863, σσ. 408-577˙ E. Bacchion, Il dominio Veneto su Corfu (13861797), Venezia 1956, σσ. 191-224.
9 Βλ. Κ. Μέρτζιος, «Το εν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον», Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 11 (1936), σσ.
257-284, 295-324. Για τα επίνεια της Άρτας τη Σαλαώρα και την Κόπραινα βλ. Ε. Βέτσιος, ό.π., σσ. 272274.
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σαν οι Γιαννιώτες έμποροι προς τη Δύση, κατευθύνονταν αποκλειστικά στη Βενετία
τουλάχιστον από την αρχή του 16ου αιώνα. Η σκάλα της Σαγιάδας10 αποτελούσε μάλιστα το πιο σημαντικό διαμετακομιστικό λιμάνι όλων των εμπορευμάτων από τα
Γιάννενα, αλλά και από άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως της
Βλαχίας και της Μολδαβίας προς τα λαζαρέτα της Κέρκυρας. Το νησί, αποτέλεσε
πράγματι το φυσικό καταληκτήριο τόπο για τα προϊόντα πολλών περιοχών της βαλκανικής χερσονήσου, που οι Ηπειρώτες έμποροι διοχέτευαν τότε προς τη Βενετία. Είναι
φανερό ότι οι έμποροι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν γνώριζαν για την αποστολή των εμπορευμάτων τους άλλο δρόμο και ούτε άλλο κέντρο εκτός της Βενετίας,
στο εμποροκρατικό σύστημα της οποίας έδειχναν μεγάλη εμπιστοσύνη. Μονάχα η
Μεσσήνη και η Απουλία11 μπορούσαν να συναγωνιστούν τη Γαληνότατη Δημοκρατία
και αυτές μόνο ως προς ορισμένους τύπους δερμάτων (cordovani και coiri).
Σπουδαίο ρόλο στη εδραίωση πυκνών και αποκλειστικών εμπορικών σχέσεων
της Ηπείρου με τη Βενετία έπαιξαν οι εγκατεστημένοι σ’ αυτήν Ηπειρώτες. Αυτοί παραλάμβαναν και διέθεταν στη βενετική αγορά εμπορεύματα που προωθούσαν μέσω
της Κέρκυρας οι συμπατριώτες τους, είτε ως παραγγελιοδόχοι τους είτε ως μέτοχοι
εταιρειών που είχαν ιδρύσει μαζί τους είτε ως εισαγωγείς, για δικό τους λογαριασμό.
Αντίστροφα εξήγαγαν στις τουρκοκρατούμενες χώρες τα βιομηχανικά προϊόντα της
Βενετίας12.
Τα εμπορεύματα που έφταναν από τη Σαγιάδα στην Κέρκυρα μέχρι τα τέλη του
16ου αιώνα, εξέτιαν την περίοδο της καραντίνας, λόγω έλλειψης λοιμοκαθαρτηρίου,
στο ύπαιθρο, σε δύο απομακρυσμένες από την πόλη νησίδες, του Petritino και του
Maliriero. Επειδή οι νησίδες αυτές δεν ήταν ασφαλείς, οι εξαγωγείς της Ηπείρου,
που δεν ήταν διατεθειμένοι να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και την περιουσία τους,
άρχισαν να παρακάμπτουν την Κέρκυρα και να καταφεύγουν σε άλλα ασφαλέστερα
λιμάνια της Αδριατικής (Ραγούζα, Allessio, Narenta, Gabella, Αυλώνα)13.
Τα έργα οικοδόμησης λοιμοκαθαρτηρίου στα δύο μεγάλα νησιά στα τέλη του
ου
16 αιώνα έδωσαν πάλι νέα πνοή στο διαμετακομιστικό εμπόριο μέσω Σαγιάδας. Οι
μεταφορές από τη Σαγιάδα στη Κέρκυρα συνεχίζονταν απασχολώντας κάποιο αριθμό

10 Για τη Σαγιάδα (βενετικά Bastia) βλ. Π. Αραβαντινός, Περιγραφή της Ηπείρου εις μέρη τρία, τ. 1,
Ιωάννινα 1984, σ. 39
11 Η Απουλία (ιταλ. Puglia) είναι περιφέρεια της Ιταλίας, στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας.
12 12 Για εξαγόμενα προϊόντα βλ. Κ. Μέρτζιος, ό.π., σσ. 257-284˙ Ε. Βέτσιος, ό.π., σσ. 320-334.
13 Σχετικά με τις ενέργειες των εμπόρων να κατασκευαστούν ασφαλείς κτηριακές εγκαταστάσεις
στην Κέρκυρα και τις βενετικές αποφάσεις για την οικοδόμηση των λοιμοκαθαρτηρίων βλ. Μ. Οικονόμου,
ό.π., σσ. 196-197. Τα λιμάνια της Αδριατικής αναφέρει σε σχετική έκθεσή του ο πρώην βάιλος A. Foscarini, A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 84, 28 Settembre 1588.
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μικρών πλοίων, ίσως 5-10. Οι μεταφορείς, λόγω του ελεύθερου συναγωνισμού, εξυπηρετούσαν με προθυμία και φτηνό κόμιστρο τους εμπόρους14.
Οι ομαλές συνθήκες που εξυπηρετούσαν την προαγωγή του διαμετακομιστικού
εμπορίου, μεταβλήθηκαν στις αρχές του 17ου αιώνα, εξαιτίας των παρεμβατικών
ενεργειών της περιφερειακής Διοίκησης. Συγκεκριμένα, το 1621, με απόφαση του
Γενικού προβλεπτή Δαλματίας, Αλβανίας, Αδριατικής και Νήσων Bellegno, οι μεταφορές από τη Σαγιάδα στην Κέρκυρα παραχωρήθηκαν για πρώτη φορά μονοπωλιακά στο Ταμείο (Camera) του νησιού και δημοπρατήθηκαν έναντι 451 δουκάτων
το χρόνο. Ο ενοικιαστής του τέλους αυτού, γνωστού ως dazio del traghetto di Bastia,
ήταν υποχρεωμένος να διατηρεί τέσσερα πλοιάρια για τη διενέργεια των μεταφορών.
Όλοι οι άλλοι μεταφορείς αποκλείστηκαν. Συγχρόνως, το κόμιστρο αυξήθηκε κατά
12 σολδία για κάθε δέμα. Με την ίδια απόφαση, ο Bellegno επιβάρυνε περαιτέρω το
εμπόριο, αυξάνοντας κατά 50% τα τέλη του λοιμοκαθαρτηρίου. Επιπλέον, διόγκωνε
τις σχετικές με τη φύλαξη των εμπορευμάτων δαπάνες, διορίζοντας έναν κερκυραίο
ως φύλακα, με ημερήσια αμοιβή μισό δουκάτο15.
Τα μέτρα του προβλεπτή Bellegno προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των εμπόρων της Ηπείρου. Οι Έλληνες και Εβραίοι έμποροι των Ιωαννίνων και άλλων ελληνι
κών περιοχών με υπόμνημα τους προς το δόγη (κατατέθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1621
m.v.) ζητούσαν την άρση όλων των επιβαρύνσεων. Όπως υποστήριζαν, οι αυξήσεις
επιβάρυναν δυσανάλογα το εμπόριο τους, ενώ η μονοπωλιακή εκμετάλλευση του
“περάσματος” επιβράδυνε τις μεταφορές. Προκειμένου να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς ‘ελευθερίας’, ήταν διατεθειμένοι να καταβάλλουν εξ ιδίων το ποσό
των 451 δουκάτων ετησίως στο δημόσιο Ταμείο. Δεν είναι γνωστό ποια διορθωτικά
μέτρα έλαβε τότε η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εμπόρων. Με
απόφαση της Γερουσίας που καταχωρήθηκε στις 16 Απριλίου 1622 ανατέθηκε η
εξέταση του θέματος και η λήψη αποφάσεων στο νεοεκλεγέντα Γενικό προβλεπτή
Antonio da Ponte16.

14 Οι έμποροι ανέφεραν ότι είχαν την ευχέρεια να βρίσκουν μεταφορικό μέσο ακόμη και για φορτίο
4-5 δεμάτων, A.S.V., Senato Mar, f. 235, 16 Aprile 1622, το υπόμνημα των εμπόρων (2 Ιανουαρίου 1621
m.v.).
15 Για τη φύλαξη των εμπορευμάτων, οι έμποροι είχαν τοποθετήσει στρατιώτες, τους οποίους πλήρωναν
με δικά τους χρήματα (A.S.V, Senato Mar, Fil. 101,1588, 10 Settebre όπου το υπόμνημα των εμπόρων και πληροφορίες για το περιεχόμενο της απόφασης του Bellegno). To 1697 μαρτυρείται εκμίσθωση των μεταφορών από
τη Σαγιάδα στην Κέρκυρα με τους ίδιους όρους: 451 δουκάτα ετήσιο μίσθωμα και τέσσερα καΐκια στην εκτέλεση μεταφορών, βλ. Α. Αρχοντίδης, Η Βενετοκρατία στη Δυτική Ελλάδα (1684-1699) – Συμβολή στην Ιστορία της
περιοχής του Αμβρακικού κόλπου και της Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 97, υποσ. 31.
16 Βλ. Μ. Οικονόμου, ό.π., σσ. 197-198.
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Στις 10 Σεπτεμβρίου 1637 ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του τελωνείου της Κέρκυρας (Dogana grande di Corfu). Στο άρθρο 3 ορίζονταν οι δασμοί για
τα διαμετακομιζόμενα μέσω του νησιού στο Εξωτερικό εμπορεύματα Ανατολής και
Δύσης17. Μέχρι τα τέλη του 17ου αι., οι εξαγωγές της Ηπείρου από τη Σαγιάδα κατευθύνονταν αποκλειστικά μέσω Κέρκυρας στη Βενετία18.
Ο Agostin Sagredo μας πληροφορεί ότι στην αρχή του 18ου αιώνα τα εμπορεύματα
που προοριζόταν για τη Βενετία εξακολουθούσαν να υποβάλλονται μόνο στο τέλος
της διαμετακόμισης (dazio del traghetto) που ανερχόταν σε 3 λίρες και 10 σολδία
ανά φορτίο και στα έξοδα του λοιμοκαθαρτηρίου19. Έτσι το τελικό ποσό καταβολής
έφτανε σε 3 λίρες και 12 σολδία για κάθε δέμα (il tutto monetta di Levante). Το κερί,
το βαμβάκι και τα σφουγγάρια απαλλάσσονταν από τα μισά έξοδα του λοιμοκαθαρτηρίου. Σκοπεύοντας αργότερα να ενισχύσουν την εμπορική κίνηση στη Βενετία, οι
αξιωματούχοι της Γαληνότατης πείστηκαν πως έπρεπε να επιβάλλουν σε εμπορεύματα που προορίζονταν για άλλες περιοχές, εκτός από τις παραπάνω εισφορές, φόρο
ύψους 6% που θα καταβαλλόταν στο ταμείο της πόλης, ενώ επιπλέον επιβαρύνθηκε
κατά 2% ο φόρος στα δέρματα (cordovani20). Το συνολικό ύψος της επιβάρυνσης,

17 A.S.V. , Cinque Savi alla Mercanzia, N. Serie, b. 180, quad. 100, αντίγραφο αχρονολόγητο με τίτλο
: Transito di Corfù ò sia Sajiada. Για τον τελωνειακό δασμό Dogana grande βλ. Α. Ανδρεάδης (Περί της
οικονομικής διοικήσεως της Επτανήσου επί βενετοκρατίας , τ. 2, Αθήναι 1914, σσ. 49-50.
18 Από το 1695 επισημαίνεται πάντως αύξηση των κατευθυνόμενων, μέσω Πρέβεζας, προς τη Βενετία εξαγωγών της Ηπείρου, ιδίως εκείνων από τα Γιάννενα, που μέχρι τότε ακολουθούσαν το δρόμο
Σαγιάδας-Κέρκυρας. O λόγος θεωρούμε ότι σχετίζεται με την απλούστευση της εξαγωγικής διαδικασίας.
Οι Βενετοί είχαν προάγει την Πρέβεζα σε εξαγωγικό εμπορικό κέντρο, με την εγκατάσταση τελωνείου και
την κατασκευή λοιμοκαθαρτηρίου και αποθηκών για τα εμπορεύματα, στοχεύοντας να παρασύρουν τις
εξαγωγές της οθωμανικής ενδοχώρας από την τουρκοκρατούμενη Άρτα. Οι ενέργειες τους πλαισιώνονταν
με την παράλληλη λήψη ορισμένων μέτρων που διευκόλυναν και ενίσχυαν το τοπικό εμπόριο. Ένα από
αυτά, η απαλλαγή των εξαγομένων από την Πρέβεζα και Λευκάδα εμπορευμάτων από το δασμό του transito, στον οποίο υποβάλλονταν μέχρι το 1692, σε συνδυασμό με τις λιμενικές διευκολύνσεις προσελκύουν
τους Γιαννιώτες εξαγωγείς στην Πρέβεζα. Από το λιμάνι της έχουν την ευχέρεια να εξάγουν κατευθείαν
στη Βενετία, χωρίς να περνούν υποχρεωτικά από το λοιμοκαθαρτήριο της Κέρκυρας, κερδίζοντας έτσι
χρόνο, κόπο και χρήμα. Το τελευταίο δεν έχει σχέση με τη δασμολογική διαφορά μεταξύ Πρέβεζας (4%)
και Σαγιάδας (6%), όπως πιστεύεται. Το 6%, που καταβαλλόταν στο τελωνείο της Κέρκυρας, επέβαλαν
οι Βενετοί το 1702 στα οθωμανικά εμπορεύματα που διαμετακομίζονταν από τη Σαγιάδα στην Κέρκυρα
με τελικό προορισμό ξένα κράτη, στοχεύοντας να διώξουν τους Γάλλους από την περιοχή και ταυτόχρονα
να προσελκύσουν τα οθωμανικά εμπορεύματα στη βενετική αγορά. Βλ. σχετικά Α. Αρχοντίδης , ό.π., σσ.
96-100.
19 Για τα τέλη διαμετακομίσεως και το Traghetto di Bastia βλ. Α. Ανδρεάδης ό.π. σσ. 53-54.
20 Cordovani : μαροκίνα : κατεργασμένα δέρματα αιγός ή τράγου που κατασκευάστηκαν για πρώτη
φορά στο Μαρόκο. Η ισπανική πόλη Κόρντοβα (Cordòba) στην Ανδαλουσία ήταν περίφημη για την κατασκευή των «μαροκινών» δερμάτων , των “corduan” (ιταλ. corduani, cordovani).
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μαζί με τα διάφορα πρόσθετα (aggionti), έφτανε το 11% επί της αξίας τους.
Όπως ήταν φυσικό, οι έμποροι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το μεγάλο βάρος. Εντούτοις, αν και είχαν αποφασίσει από τότε να σταματήσουν τις φορτώσεις
στη Σαγιάδα, ώστε να παρακάμψουν την Κέρκυρα, επί μία δεκαετία, μέχρι το 1712,
δεν παρατηρείται αλλαγή στην πορεία και τον τρόπο διενέργειας του εμπορίου τους.
Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Sagredo, στην αδυναμία τους να αλλάξουν αμέσως τους ανταποκριτές τους, χωρίς να βλάψουν με απότομες ενέργειες την αλυσίδα
στην οποία είχαν στηριγμένα τα συμφέροντά τους.. Στο μεταξύ, περιορίστηκαν στις
κατευθυνόμενες προς τη Μεσσήνη και την Απουλία εξαγωγές δερμάτων, που δασμολογούνταν λιγότερο, ενώ παράλληλα άρχισαν να επιδίδονται στο λαθρεμπόριο˙ σε
συνεννόηση με τους τελωνειακούς υπαλλήλους, δήλωναν ως δέρματα και άλλα είδη
που εξήγαν στους προαναφερόμενους τόπους. Τα ετήσια έσοδα του Δημοσίου από
αυτού του είδους τις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένου και του 6% του τελωνείου,
ανέρχονταν στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 500 τσεκινίων κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας 1702-1712. Αντίθετα, η ζημιά που υφίστατο από τη λειτουργία του
γαλλικού προξενείου στην Άρτα και τη γενική μείωση των προς τη Μεσσήνη ελληνικών εξαγωγών που δεν περνούσαν πια από την Κέρκυρα έφτανε τα 10.000 πιάστρα
το χρόνο21.
Οι ατασθαλίες των φοροεισπρακτόρων, η αδιαφορία και ο ηθικός ξεπεσμός των
βενετών διοικητών (Rettori), η απομάκρυνση του αρχιναυάρχου (Carica Primaria)
από την Κέρκυρα για ένα διάστημα και η επικείμενη απειλή του πολέμου, μεγέθυναν
την αταξία και την παρακμή του εμπορίου, καταστάσεις που συνεχίζονταν ως τις
μέρες του A. Sagredo. Μέχρι το 1718, τα έσοδα του Δημοσίου από το δασμό των
δερμάτων μειώθηκαν στο ελάχιστο και ποτέ δεν έφτασαν τα προ του 1712 επίπεδα. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε ως το 1721, αφού το κερκυραϊκό τελωνείο που
διεκδικούσε το μερίδιο του 6% παρέμενε εκτός λειτουργίας. Έτσι οι εξαγωγές της
Ηπείρου προς τη Δύση δε διενεργούνταν πια από την Κέρκυρα, αλλά από τη Σαγιάδα,
με καράβια της Γαλλίας και της Απουλίας. Στο νησί έφταναν μόνο όσα εμπορεύματα
προορίζονταν για τη Βενετία.
Οι Βενετοί, εντούτοις, δεν ήθελαν να απεμπολήσουν δικαιώματα που θεωρούσαν
κεκτημένα από αιώνες, πάνω στη μονοπωλιακή εκμετάλλευση των εξαγωγών της Σαγιάδας ή της διακίνησης τους προς τη Δύση μέσω της Κέρκυρας. Με την υποστήριξη
αφοσιωμένων σ’ αυτούς Γιαννιωτών εμπόρων που ήταν εγκατεστημένοι, στην Κέρ
κυρα, από όπου διεύθυναν τις συναλλαγές των συμπατριωτών τους, έπεισαν Ηπειρώ-

21

Βλ. Γ. Σιορόκας, Το γαλλικό προξενείο της Άρτας (1702-1789), Ιωάννινα 1981, σσ. 177-178.
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τες εμπόρους να συνεχίσουν να πληρώνουν φόρους για τα εξαγόμενα, απευθείας από
τη Σαγιάδα στη Δύση, εμπορεύματά τους. Οι δασμοί καταβάλλονταν στην Κέρκυρα
μετά τη φόρτωση των εμπορευμάτων στη Σαγιάδα.
Η δασμολόγηση όμως αυτή δεν έγινε αποδεκτή από όλους τους Γιαννιώτες
ανταποκριτές που έδρευαν στο νησί και, κατ’ ακολουθία, από τους εξαγωγείς που
εκείνοι εκπροσωπούσαν (o per invidia a questi primi loro corrispondenti o col pretesto d’ avvantaggiarli e meritarsi la loro corrispondenza). Ύστερα από διάβημα των
τελευταίων στην Πύλη, έφτασε απεσταλμένος της στην περιοχή, εξουσιοδοτημένος
να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Βενετίας και να διευθετήσει το ζήτημα. Κατά
τις συνομιλίες, μάλλον με το βενετό αρχιναύαρχο, ο τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε: α) ότι απορρίπτει τους βενετικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους οι
απαιτήσεις της Δημοκρατίας βασίζονταν στην κυριαρχία της θαλάσσιας περιοχής και
των "εισόδων (ανοίγματος) του λιμανιού", από τις οποίες διεξαγόταν η ναυσιπλοΐα,
β) ότι η Βενετία δεν είχε κανένα δικαίωμα να απαιτεί δασμούς από εμπορεύματα
τούρκων εμπόρων ή υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που φορτώνονταν σε
τουρκικές σκάλες, και γ) ότι μπορούσαν να μοιραστούν στη μέση τα δασμολογικά
δικαιώματα μεταξύ των δύο κρατών, εάν βέβαια θα ήταν δυνατόν να οριοθετηθούν
τα μεταξύ τους θαλάσσια σύνορα. Οι συνομιλίες τερματίστηκαν, χωρίς όμως να κα
θοριστεί το ποσοστό του φόρου που θα καταβαλλόταν στους Βενετούς. O εκπρόσωπος της Πύλης απλώς δέχτηκε ότι έπρεπε να καταβάλλεται κάποια μικρή εισφορά που
δεν προσδιορίστηκε22.

22 Ο διακανονισμός αυτός σχετιζόταν αποκλειστικά με τις εξαγωγές που πραγματοποιούνταν από τη
Σαγιάδα. Στην έκθεση δεν φαίνεται συσχετισμός με τη συμφωνία που ρύθμιζε τις δασμολογικές απαιτήσεις των Βενετών στον Αμβρακικό κόλπο και υπογράφηκε στις 2 Αυγούστου 1720 από τον βενετό γενικό
προβλεπτή της θάλασσας Zorzi Pasqualigo , το βοεβόδα της Άρτας Husayn ağa και το Γάλλο πρόξενο στην
Άρτα G. Dubroca (για τη συμφωνία αυτή βλ. A.S.V., P.T.M., f. 867, Copia No 1, Πρέβεζα 2 Αυγούστου
1720 , συνημμένη στο έγγραφο Νο 10, Λευκάδα 1 Ιουλίου 1726, που έστειλε ο έκτακτος προβλεπτής της
Λευκάδας Agostin da Riva στο δόγη. Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής υπάρχει και στη σειρά Cinque Savi
alla Mercanzia, Seconda serie, Consoli Veneti in Levante, b. 31, Quaderno 250˙ A.S.V., P.T.M., f. 991, No
17, 19 Νοεμβρίου 1746. Βλ. επίσης Κ. Μέρτζιος, «Το εν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον», σ. 291˙ ο ίδιος,
«Άρτα», Σκουφάς, τ. 1, σσ. 397-398˙ Γ. Σιορόκας, ό.π. σσ. 183-185˙ Ε. Βέτσιος, «Η δασμολογική πολιτική
των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου στις αρχές του 18ου αι. (με βάση τα βενετικά αρχεία)»,
Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ. 37-38 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2001), σσ. 45-50˙ ο ίδιος, Η διπλωματική και
οικονομική παρουσία των Βενετών στην περιοχή της Άρτας κατά τον 18ο αιώνα, σσ. 185-186). Η Μ. Οικονόμου (βλ. ό.π., σ. 338, υποσ. 23) αναφέρει σχετικά για το θέμα: «Παρά την επιφύλαξη που διατηρούμε,
επειδή η έκθεση του Sagredo είναι πολύ μεταγενέστερη και δεν έχουμε τη δυνατότητα να διασταυρώσουμε
τις συγκεκριμένες ειδήσεις από άλλες σύγχρονες πηγές, θα επισημάνουμε τα στοιχεία που συνηγορούν
υπέρ των δύο χωριστών διακανονισμών: α) Ο τούρκος αξιωματούχος έφτασε στην περιοχή ως απεσταλμένος της Πύλης "στο τέλος εκείνου του χρόνου", ίσως του 1721, ύστερα από προσφυγή Γιαννιωτών
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Από τότε άρχισε η εποχή της πλήρους παρακμής του διαμετακομιστικού εμπορίου της Ηπείρου στην Κέρκυρα. Τα εμπορεύματα αποστέλλονταν από τις οθωμανικές
ακτές σε όλες τις χώρες της Δύσης μέχρι τη Λισσαβώνα και όχι μόνο στα λιμάνια της
Νεάπολης και της Σικελίας αλλά και στα άλλα της Αδριατικής μέχρι την Τεργέστη.
Το κερί της Βλαχίας και Μολδοβλαχίας, που για χρόνια μεταφερόταν στην Κέρκυρα
από τις ακτές της Ηπείρου, μετά την ανακάλυψη των ευκολότερων και φθηνότερων
μεταφορών διά των ποταμών, κατέληγε στο Fiume και την Τεργέστη, από όπου διοχετευόταν στους τελικούς τόπους προορισμού. Στην Κέρκυρα έφταναν μόνο τα προοριζόμενα για τη Βενετία εμπορεύματα23.
Η ίδια κατάσταση συνεχιζόταν μέχρι και το 1752 που, ως αρχιναύαρχος, ανέλαβε τη διοίκηση των νησιών ο Agostin Sagredo. Αφού απέσπασε την υπόσχεση των
εδρευόντων στη Κέρκυρα ανταποκριτών της Ηπείρου ότι δεν επρόκειτο να θιγεί το
κατευθυνόμενο προς τη Βενετία διαμετακομιστικό εμπόριο, προσπάθησε να τους πείσει να χρησιμοποιήσουν την Κέρκυρα και για τις εξαγωγές προς τη Δύση.
Είναι βέβαιο ότι τα πλεονεκτήματα που πρόσφερε η Κέρκυρα και οι εγκαταστάσεις της για την ασφαλή, γρήγορη και εύκολη διακίνηση των εμπορευμάτων ήταν
πολύ δελεαστικά για τους εμπόρους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που η σκάλα της
Σαγιάδας, ανέκαθεν ανασφαλής, δυσπρόσιτη και χωρίς καλή οργάνωση, είχε αρχίσει
να προσβάλλεται από ληστρικές επιθέσεις. Οι λόγοι που καθιστούσαν την Κέρκυρα
απαγορευτική, επικεντρώνονταν στο δυσβάσταχτο δασμολογικό καθεστώς που είχε

εμπόρων. Στην περίπτωση της Άρτας, την Πύλη εκπροσώπησε ο τοπικός διοικητής β) Στις συνομιλίες
για τη Σαγιάδα δεν ορίστηκε το ποσοστό του δασμού που μπορούσαν να απαιτήσουν οι Βενετοί. Αντίθετα, στη ρύθμιση για τις εξαγωγές της Άρτας προβλεπόταν να πληρώνονται τα 3/4 του δασμού στον
τούρκο διοικητή της Άρτας και το 1/4 στην Πρέβεζα. Ο δασμός ήταν 3% για τους Γάλλους και 4% για
τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και γ) Όλο το ενδιαφέρον του Sagredo περιστρέφεται γύρω από τις δυνατότητες να αναβιώσει η σημασία της Κέρκυρας για το εξαγωγικό εμπόριο της Ηπείρου προς τα ευρωπαϊκά λιμάνια, το οποίο τότε διεξαγόταν από τη Σαγιάδα και την Άρτα. Κύριος στόχος του, να διενεργούνται οι εξαγωγές από την Κέρκυρα, προς την οποία θα κατευθύνονταν μόνο μέσω της Σαγιάδας.
Γι’ αυτό το λόγο προτείνει να προσανατολίζονται οι εξαγωγές της Άρτας προς τη Σαγιάδα και όχι προς
την Πρέβεζα».
23 Ο Α. Ανδρεάδης (ό.π., τ. 1, σ. 163) αναφέρει σχετικά: «Τα τέλη της διαμετακομίσεως θα ηδύναντο
να είχον ταμιευτικήν τινα σημασίαν, εάν η ολεθρία αρχή της Dominante, η υποχρέωσις δηλαδή να μετακομίζωνται εις Βενετίαν πάντα τα εισκομιζόμενα, δεν είχε τελείως σχεδόν νεκρώση, ιδία εν Κερκύρα, όπου
η αρχή εφηρμόζετο και αυστηρότερον, παν διαμετακομιστικόν εμπόριον. “Η Κέρκυρα, λέγει ο Γριμάνης,
έχει γεωγραφικήν θέσιν πολύ ανωτέραν της Λιβόρνου, εν τούτοις, η δευτέρα είναι κέντρον διαμετακομιστικού εμπορίου (piazza di distribuzione) και εν Κερκύρα όχι μόνον δεν αναπτύσσεται, αλλά βλέπει το
εμπόριόν της φθίνον…Εντός τεσσαράκοντα ετών (δηλαδή από του 1720-1760), ως προκύπτει εξ επιμελούς
στατιστικής εργασίας, το εξ Ηπείρου διαμετακονιστικόν εμπόριον ηλαττώθη κατά 2/3, εν ώ εξαγωγαί της
Ηπείρου εις Τεργέστην, Λιβόρνον, Αγκώναν κτλ. ηύξησαν ουσιωδώς”».
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επιβάλει η Βενετία σ’ αυτού του είδους τις εξαγωγές και στην εφαρμογή της αρχής
της Dominante, που τις δυσχέραινε περαιτέρω. Σχετικοί με τις επιβαρύνσεις αυτές,
ήταν και οι όροι που έθεσαν στον Sagredo οι εκπρόσωποι των εμπόρων, προκειμένου
να επιστρέψουν οι τελευταίοι στην Κέρκυρα. Ζητούσαν να τους αναγνωριστεί το
δικαίωμα να εξάγουν ελεύθερα τα εμπορεύματα τους σε οποιαδήποτε χώρα και να
μειωθούν στο ελάχιστο οι δασμοί εξαγωγής. Για τα εμπορεύματα που προοριζόταν
για ξένες χώρες υποστήριζαν επιπλέον ότι θα μπορούσαν να δασμολογηθούν με τις
συνηθισμένες 3 λίρες και 10 σολδία ως φόρος του μεταφορικού μέσου (dazio del
traghetto) ανά φορτίο, όσο και με τις 3 λίρες και 12 σολδία ανά φορτίο για ενοίκιο.
Ανέφεραν μάλιστα στον Sagredo πολλούς τρόπους δασμολογικών ελαφρύνσεων τους
οποίους εφαρμόζοντας οι ηγέτες της Δύσης προσέλκυαν στα κράτη τους το εμπόριο.
Προσθέτανε ακόμη «πως τους καιρούς που ζούμε συμφέρει πάντα να εκμεταλλεύεται
κανείς τις προσφορές, μια και τα κράτη όλα θα έκαναν γι’ αυτό μέχρι και πολέμους˙ κι
ακόμα πως αν η Βενετία εκμεταλλευτεί την κατάσταση στην Κέρκυρα και την μετατρέψει σε ένα ελεύθερο λιμάνι (porto franco) με κάποιες διευκολύνσεις στη πληρωμή
των φόρων θα γινόταν ελκυστικό το ταξίδι των εμπορικών πλοίων προς και από τη
Βενετία. Έτσι όλα θα συνέβαλλαν για να στηρίξουν με τον καιρό ακόμα σταθερότερα
αυτό το εμπόριο που θα συναγωνιζόταν κι ίσως θα ξεπερνούσε εκείνο των άλλων χωρών». Οι απόψεις «που εξέθεσαν δια μακρών» στον Sagredo, γύρω από τη μοντέρνα
εμπορική πολιτική των Ευρωπαίων, που, κατά τη γνώμη τους, όφειλε να ακολουθήσει
και η Βενετία, αν ήθελε να προσαρμοστεί στο πνεύμα και τις απαιτήσεις της επο
χής, είναι, νομίζουμε, ενδεικτικές της πολιτικής και κοινωνικής εξέλιξης των ισχυρών
Γιαννιωτών εμπόρων, όσο και της οικονομικής τους ευρωστίας24.
Με την πρότασή τους, να εκμεταλλευθούν την προνομιακή θέση της Κέρκυρας
οι Βενετοί, κηρύσσοντας «ελεύθερο» το λιμάνι της, συμφωνούσε και ο νεωτεριστής
Α. Sagredo. Το συνολικό σχέδιο που επεξεργάστηκε και παρουσίασε με την έκθεση
του στη βενετική ηγεσία, αυτόν είχε ως βασικό στόχο: Να καταστήσει το κερκυραϊκό λιμάνι ένα πολυσύχναστο διαμετακομιστικό σταθμό που θα απέδιδε στο κράτος
μακροπρόθεσμα άλλα σημαντικά κέρδη, βασισμένα στο πλήθος των διακινουμένων

24 Το 6%, που είχε επιβληθεί στα διερχόμενα από την Κέρκυρα ξένα εμπορεύματα το 1702 (καθιερώθηκε επίσημα, ως δασμός εισαγωγής των ξένων εμπορευμάτων με την απόφαση των Συνδίκων Εξεταστών
της Πελοποννήσου της 25ης Ιουνίου 1704) έφτανε, με όλα τα τέλη και τα πρόσθετα, στο 11%, όπως επισημάνθηκε. Από το 1706 που επιβλήθηκε, σε όλο το κράτος, το πρόσθετο των τριών σολδίων για κάθε λίρα
του καταβαλλομένου δασμού, αυξήθηκε κατά 15% , A.S.V., Senato Mar, f. 1097, 23 Febraio 1759 m.v., την
έκθεση του προβλεπτή και καπιτάνου της Κέρκυρας Vicenzo Gritti˙ Cinque Savi alla Mercanzia, N. Serie,
b. 180, Quad. 100, αντίγραφο αχρονολόγητο με τίτλο : Transito di Corfù ò sia Sajada.
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εμπορευμάτων και όχι στο ύψος των δασμών. Άλλωστε όπως δήλωνε, κριτικάροντας
έμμεσα τη συντηρητική και πολύπλοκη δασμολογική πολιτική της Βενετίας, βάσιζε
το σχέδιο του «στο γεγονός πως το καλύτερο μέσο για να έχει κανείς μεγάλα κέρδη
είναι το να μη θέλει να έχει κέρδη υπερβολικά, καθώς και το να ξέρει να χάνει επίτηδες, απλοποιώντας έτσι, διευκολύνοντας και σταθεροποιώντας τους κανόνες εμπορίου˙ καθώς και στο ότι δεν υπάρχει απόφαση πιο καταστρεπτική από το να επιβαρύνει
κανείς το εμπόριο με μέσα που απατηλά υπόσχονται οφέλη».
Το πρώτο από τα δύο σκέλη που διακρίνουμε στο σχέδιο του Sagredo, προέβλεπε τη μετατροπή του δασμολογίου της Κέρκυρας για τα διερχόμενα από το νησί
ξένα εμπορεύματα, υπό την έννοια της γενναίας μείωσης των βενετικών απαιτήσεων.
Με την παράλληλη καθιέρωση των ελεύθερων εξαγωγών για τους ξένους εμπόρους,
ολοκληρώνονταν, σε γενικές γραμμές, τα μέτρα που στόχευαν να αναζωογονήσουν
το κερκυραϊκό λιμάνι. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει στην έκθεσή του μεταξύ των άλλων : «Η πρόταση που έχω να κάνω θα αποδειχθεί επωφελής, αφού την τωρινή εποχή
είναι όλα χαμένα. Εάν εγκριθεί από την Εκλαμπρότητά σας, τότε θα ήταν καλό στο
νέο κανονισμό που θα διαμορφωθεί να συμπεριληφθεί η ρύθμιση ότι τα εμπορεύματα
που θα σημειώνονται στο σφραγισμένο βιβλίο του υπεύθυνου του λαζαρέτου την ίδια
μέρα που θα εισάγονται, εάν προορίζονται για τη Βενετία δε θα μπορούν να φορτωθούν για άλλα μέρη, αλλά και ότι οι έμποροι ιδιοκτήτες των εμπορευμάτων θα έχουν
κάθε ελευθερία για όσα εμπορεύματα προορίζονται για αλλού να αποφασίσουν εκ
νέου εάν θέλουν να τα στείλουν σε άλλη χώρα ή στη Βενετία, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Από αυτή τη ρύθμιση θα μπορούσαν ίσως να αισθανθούν τις συνέπειες
μονάχα οι διαχειριστές του τελωνείου αυτής της πόλης αφού θα τους προσαρτηθεί
το 6% της επιβάρυνσης. Ο φόρος του μεταφορικού μέσου (dazio del traghetto) που
είναι ενωμένος με εκείνον των δερμάτων (dazio dei cordovani) πηγαίνει τη σημερινή
εποχή στο δημόσιο ταμείο…Θα πρέπει να αποσυρθεί, λοιπόν, εντελώς το τελωνείο
από τη διεκδίκηση αυτής της εισφοράς και να διαμορφωθεί ένας φόρος χωριστός που
θα εισπράττεται από την Camera Fiscale ή όπως αλλιώς αρέσει στη Γαληνότητά σας,
καθώς το τελωνείο έχει ήδη άλλες πηγές στις οποίες μπορεί να στηρίζεται για τα εισοδήματά του. Όταν θα γίνουν όλα αυτά βάσει του σχεδίου, θα επανεκτιμηθεί ο τρόπος
διακίνησης των εμπορευμάτων από και προς την Τουρκία. Λόγω της αυξημένης και
έντονης κίνησης των ξένων πλοίων στο κερκυραϊκό λιμάνι, τα διάφορα εμπορεύματα
που διακινούνται με αυτά, εάν διοχετεύονται στη ντόπια αγορά θα συντελέσουν στην
αύξηση των τελωνειακών εισπράξεων. Έτσι με τα ιδιωτικά συμφέροντα σε κίνηση θα
αυξηθούν και οι εισπράξεις από τα δικαιώματα του δημοσίου».
Στο δεύτερο μέρος, αναλύονται οι προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν να προσανατολιστούν προς την Κέρκυρα και οι διενεργούμενες από την Άρτα εξαγωγές της Ηπεί-
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ρου και της νότιας Αλβανίας. Απαραίτητος όρος, κατά τον A. Sagredo, ήταν η σοβαρή
και έγκυρη προξενική εκπροσώπηση της Βενετίας στα κυριότερα οθωμανικά κέντρα.
Ειδικότερα κρινόταν αναγκαία η εγκατάσταση ενός βενετού προξένου, αναμφισβήτητης ικανότητας και κύρους, στην Άρτα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μια τόσο
σημαντική σκάλα, όπως η Άρτα, στην οποία συγκεντρωνόταν πλήθος εμπορευμάτων
απ’ όλα τα μέρη του ευρωπαϊκού τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην
οποία είχαν εγκαταστήσει προξένους όλα σχεδόν τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, ήταν
επιβλαβές για τα βενετικά συμφέροντα να αποτελεί έδρα ενός απλού υποπροξένου,
που εξαρτιόταν μάλιστα και από τον πρόξενο της Γαλλίας. Αναρωτιόταν ο Sagredo,
γιατί δε λαμβανόταν μια απόφαση για εγκατάσταση στην Άρτα ενός προξένου, όπως
έκαναν και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ο οποίος θα φρόντιζε επάξια για τα βενετικά
συμφέροντα και θα αντιπροσώπευε τη Βενετία με αξιοπρέπεια απέναντι σε όλους
εκείνους που διοικούσαν την περιοχή. Πρότεινε ακόμη, εάν ο σχεδιασμός αυτός τελεσφορούσε, να ιδρυθούν και δύο υποπροξενεία, ένα στα Γιάννενα και ένα στην
Αυλώνα (Valona)25, που θα εξαρτιόνταν από το προξενείο της Άρτας. Με τον τρόπο
αυτό ο νέος πρόξενος της Άρτας θα είχε κάτω από τον έλεγχό του όλο το οδικό δίκτυο
που οδηγούσε στη Σαγιάδα, λιμάνι που προτιμούσαν οι έμποροι λόγω των χαμηλών
τελωνειακών δασμών, και στα επίνεια του Αμβρακικού κόλπου, με αποτέλεσμα να
διοχετεύει πιο εύκολα τα εμπορεύματα σε βενετικά πλοία που θα ήταν αγκυροβολημένα εκεί για να τα μεταφέρουν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης26.
Οι ρεαλιστικές και ολοκληρωμένες προτάσεις του A. Sagredo είχαν θετική απήχηση στη βενετική ηγεσία. Τα μέτρα που ελήφθησαν τότε είχαν θεαματικά αποτελέσματα, αν κρίνουμε από την εμπορική κίνηση που παρουσίασε το κερκυραϊκό λιμάνι
λίγα χρόνια αργότερα27. Αντίθετα, η πρόταση για ίδρυση προξενείου στην Άρτα, που
θα ενίσχυε τον γαλλοβενετικό ανταγωνισμό στην περιοχή, δεν υλοποιήθηκε. Πι-

25 Η Αυλώνα (Valona) είναι το δεύτερο σε σπουδαιότητα λιμάνι της νότιας Αλβανίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης διοικητικής περιφέρειας , σε απόσταση 100 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τιράνων.
Η Αυλώνα εμφανίζεται και με τα ονόματα Avlonya(γαλλικά) ή Vlorë (αλβαν.) , βλ. G. Veinstein , «Un
paradoxe séculaire», στον τόμο G. Veinstein (επιμ.), Salonique, 1850-1918. La ville des Juifs et le réveil
des Balkans , Paris 1992 , σσ. 42-62 , βλ. σ. 50.
26
Ε. Βέτσιος, Η διπλωματική και οικονομική παρουσία των Βενετών στην περιοχή της Άρτας κατά
τον 18ο αιώνα , σσ. 50-52.
27 Κατά το χρονικό διάστημα 1756-1759, το οποίο καλύπτεται από την έκθεση του προβλεπτή και
καπιτάνου της Κέρκυρας Vicenzo Gritti προάγεται εξαιρετικά το «ξένο» διαμετακομιστικό εμπόριο. Το
γεγονός, αυτό σε συνδυασμό με την προϊούσα εγκατάλειψη της Σαγιάδας, την ίδια περίοδο, υποδηλώνει
την ολοκληρωτική εκτροπή του Ηπειρωτικού εμπορίου από το οθωμανικό προς το βενετικό λιμάνι, Cinque
Savi alla Mercanzia, N. Serie, b. 180, Quad. 100, αντίγραφο αχρονολόγητο με τίτλο : Transito di Corfù ò
sia Sajada.
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θανόν δεν εγκαταστάθηκαν οι προτεινόμενες από τον A. Sagredo προξενικές αρχές,
επειδή δεν είχαν τα εχέγγυα (κύρος, γόητρο, οργάνωση) για να συναγωνιστούν με
επιτυχία τη γαλλική παρουσία και επιρροή στην περιοχή. Εξάλλου ο ηθικός ξεπεσμός
που παρακολουθούσε την υποχώρηση της άρχουσας βενετικής τάξης κατά τον 18ο
αιώνα, επηρεάζοντας αρνητικά και τη λειτουργία του δημόσιου βίου, συχνά δρούσε
ανασταλτικά στην πραγμάτωση ή την ολοκλήρωση περιφερειακών ιδίως σχεδίων28.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της έκθεσης του Agostin Sagredo, επισημαίνουμε την ιστορική της αξία, αφού μέσα στις σελίδες της αποτυπώνει με ρεαλισμό
τη μορφή και τα προβλήματα που απασχολούν τη Βενετία στην περιοχή της Δυτικής
Ελλάδας κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο της ιστορίας της. Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή είναι από τις λίγες που υπάρχουν για
την περίοδο αυτή. Όπως γίνεται σαφές από τα αναφερόμενα στην έκθεση, η Βενετία
στο Ιόνιο περνά μια μεγάλη κρίση οικονομική. Ο ανώτερος αξιωματούχος με επιμονή ζητά από τη Βενετική Γερουσία να λάβει μέτρα για την αναδιοργάνωση των
συνθηκών της διεξαγωγής του εμπορίου στην περιοχή. Κάποιες από τις προτάσεις
που γίνονται συναντώνται σε παλιότερες, αλλά και σε μεταγενέστερες αναφορές. Η
επανάληψη δείχνει ότι η Βενετία βρίσκεται σε τέτοια διοικητική και οικονομική παρακμή, ώστε δεν είναι σε θέση να διορθώσει τα κακά που τόσο έντονα επισημαίνουν
οι απεσταλμένοι της.

28 Συνοπτικά για το φαινόμενο, τα αίτια και τις συνέπειές του, βλ. R. Cessi, Storia della Rebubica di
Venezia , σσ. 677-680.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ AGOSTIN SAGREDO, PROVVEDITOR
GENERAL DA MAR
Archivio di Stato di Venezia, Provveditori da Terra e da Mar, f. 996,
Rep(lica)to n.° 10
Ser(enissi)mo Prencipe
Dal tempo, dalle circostanze e da quelle vicende che sempre accompagnano le
cose umane, rissente V(ostr)a S(ereni)tà anche da questa parte non leggiero discapito
nelle sue rendite, caggionato dalla total decadenza di quella porzion di comercio della
vicina Turchia. Esaminato con quell’ impegno che mi anima per i pub(lic)i vantaggi per ogni parte scopro quest' affare non cosi indifferente che meritar non possa i
sapientiss(i)mi rifflessi dell’ Ecc(ellentissi)mo Senato; anzi parmi che posto nella sua
vera luce possa dirriggersi e meglio determinarsi al suo ottimo effetto. Tratto questa
materia con quella confidenza che mi somministrano la virtù e la penetraz(io)ne di
V(ostre) E(ccellenze), che ben intendono essere il comercio a quisa di quelle sorgenti,
alle quali disalveato una volta il corso, si disseccano e non esservi, se non il profitto ed
il commodo de commercianti, i soli mezi capaci a conciliarlo, rimetterlo ed ingrandirlo. E sanno ancora che, cessati questi due riguardi, tutto il comercio insensibilmente
si ritira e più non rittorna, particolarmente in questo tempo, nel quale / purtroppo sono
pronte le nazioni ad insidiarlo ed approffittarsi, aprendo quelle facilità che persuadono
gì’ uomini a non curarsi più delle loro antiche corrispondenze, vedendo sempre sussistere quelle difficoltà che nelle nuove non incontrano.
La scala della Saiada nella vicina opposta T(erra) F(erma) Otto(ma)na, che si
abbocca per V(ostr)a S(ereni)tà sotto il titolo del dazio della Bastia, tramandava
una volta con affluenza copiosa tutte le merci di Gianina e delle altre parti della più
remota Turchia, sino quelle di Valachia e Moldavia, in questi lazaretti di Corfù. Non
conoscevano allora i mercanti della Turchia altra strada ne altra piazza che quella
di Ven(eti)a, celebre per la fede de corrispondenti e per la purità delle manifatture,
a risserva di Messina e Puglia, ma per soli cordovani e coiri. La pub(lic)a prudenza
secondo le circostanze di quel tempo aggevolò anco il benefficio del transito per le
merci destinate per la Dominante, assoggettandole puram(en)te al dazio del traghetto
a lire 3 soldi 10 per somma ed a gl’ affitto del lazaretto a lire 3 soldi 12 per / collo, il
tutto monetta di Levante, oltre le cere, cottoni e spugne riddotti alla metta degl’ affitti.
L’ oggetto poi di accrescere la confluenza tutta alla piazza di Ven(eti)a persuase allora
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la mente pub(lic)a d’ aggiungere alle merci destinate per terre aliene, oltre gl’ indicati
pesi, un gravoso dazio di 6 per cento verso questa dogana grande e 2 per cento verso il
dazio de cordovani; sicche tutto compreso cogl’ aggionti, faceva assendere l’ aggravio
di 11 per cento incirca.
Non hanno potuto reggere alla notizia di questo grave peso quei mercanti e tutto
che studiassero sino da quel tempo a sottrarsene e che bastimenti francesi e dalla Puglia si presentassero al carico alla scala di Saiada. Ad ogni modo sovra un tal piede ha
proceduto questo traffico dall’ anno 1702 sino a 1712, perche non compliva ancora a
med(esi)mi alterar le loro corrispondenze per non dar subito un’ urto pericoloso alla
concatenaz(io)ne de loro interessi. Il nervo pero maggiore in questo luogo incominciò
a consistere e solamente per Messina e Puglia in cor-/dovani e coiri; sotto il qual dazio passava artificiosamente coll’ assenso de conduttori ogni altra specia di merce; e
tutta volta non era sprezzabile la somma di zec(chi)ni 500 incirca, che entravano nella
pub(lic)a cassa, compresa pero la tangente della dogana grande sopra il 6 per cento.
Dall’ indiretta condotta de dazieri, che si approffittavano sotto il velo d’ un tale
dirritto, dalla negligenza de Rettori, dalla lontananza allora della Carica Primaria e
dalla sopravenienza della guerra, s’ accrebbe la decadenza che ridusse in seguito questo negozio nell’ aperto disordine, nel quale oggi chi s’ attrova. Ne da quell’ anno
sino al 1718 apparisce alcun abboccamento che possa proporzionarsi a preced(en)ti,
mostrando questo e gli altri sino all’ anno 1721, a qual’ infelice condizione s’ era riddotto il dazio de cordovani, giacche per la sua parte del 6 per cento restava inofficiosa
la dogana grande. Se l’ unita casta espone 1’ attual sittuaz(io)ne di questo dazio, non
può però esprimere gli occulti artificii de conduttori, se non palesando che lo lasciano
correre per Sereniss(i)ma Sig(nor)ia ciò che abbastanza dimostra non esser costoro
più in grado d’ adoperarli per la total’ estinzione di questo comercio. Basta solamente
che mostri con evidenza il pub(lic)o totale discapito.
Così le merci più non passarono in questi lazaretti di Corfù, eccettuate quelle
destinate per Ven(eti)a, caricandosi le altre per gli esteri paesi nella scala propria di
Saiada sopra bastimenti francesi o della Puglia. Per quell’ antico dirritto che V(ostr)
a S(ereni)tà ha voluto sempre avere sopra quella scala detta ancora della Bastia, sotto
il qual nome corre il suo dazio, mostrò qualche rissetimento la Carica Primaria di
quel tempo; e per sua buona sorte fu ascoltata in parte da quelli che allora in questo
paese avevano l’ agenzia de mercanti di Turchia, famiglie qui abitanti e ben’ affette
al pub(lic)o nome, per disponere destramente i proprietarii a continuar la solita contribuzione, tanto a doganieri, quanto verso il dazio de cordovani, quando fosse terminato il carico, benché sopra bastimenti stranieri ed in riva otto(ma)na. Ma alcuni altri
mercanti di Gianina, qui pure abbitanti, e che / trafficano con quelli di Turchia o per
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invidia a questi primi loro corrispondenti o col pretesto d’ avvantaggiarli e meritarsi
la loro corrispondenza, li persuasero a riccorrere in Cos(tantino)poli per sollevarsi da
tutti questi aggravii; ed a tale effetto nel fine di quell’ anno la Porta spedì un Turco di
qualità a questa parte per ricconoscere e trattar questo affare. Fù dibbattuta la materia,
ne mai il Turco volle accommodarsi alle raggioni addotte di dominio delle acque e
delle boche del porto che aprono il passaggio alla navigazione, sostenendo che la
Repub(li)ca non aveva la benche minima azione di pretendere dirritti sopra le merci
de mercanti Turchi o sudditi di quell’ impero imbarcate nelle sue scale; e quanto all’
acque ed alle bocche che aprono il passaggio, ha voluto sostenere potersi dividere
questa ragione per mettà, quando si volesse segnar confine sul mare. In fine senza
fissarsi una positiva contribuzione si sciolse la conferenza, concludendosi che debba
esser contribuita qualche cosa senza veruna limitazione. /
Da questo tempo incominciò l’ epoca della total decadenza di questo passaggio
e comercio, ideale restando l’ aggravio e tutto nudo il nome di dazio, in maniera che
si hà dovuto unire esso dazio de cordovani a quello del traghetto della Bastia, ma ne
la dogana ne questo hanno mai potuto rissorgere per tal conto.
Intanto quelle merci che una volta reccavano notabile vantaggio al pub(lic)o,
sono da quelle rive spedite per tutti i paesi del Ponente sino in Lisbona e non solo
ne porti di Napoli e Sicilia, ma in quanti altri si trovano aperti nell’ Adriatico sino
a Trieste, altre qui non capitando che le sole destinate per Ven(eti)a. Anco le cere di
Valachia e Moldavia, che già anni qui in gran copia discendevano, ora per le scoperte
facilità de fiumi e per l’ aggevolezza delle spese, passano tutte a fiume e Trieste venindo da quelle parti dispensate secondo le commissioni de proprietari.
Versando sopra questo totalmente negletto ed abbandonato negozio e mirandolo con quei punti di vista che mi / tengono con viva passione in esercizio per ogni
pub(lic)o riguardo, ho voluto tentar da questi corrispondenti de mercanti di Turchia
una miglior cognizione e col loro mezzo, se mai potesse esser possibile, rimetter
un comercio che possa combinarsi per la sua presente situazione col pub(lic)o e col
privato benefficio.
Mi riuscì infatti di rilevar da loro che, come i porti e lazaretti di Corfù riescono
di gran commodo a mercanti di Turchia che fanno calar le loro merci nella scala di
Saiada, così la gravezza delle contribuz(io)ni forma in loro tutta la repugnanza, avendosi proccacciato in quel sito un caricatore a fronte del rischio e disordine per esser
esposti in quella stazione a fortuiti casi de malviventi, senza ricovero; e quel che più
importa, senza le consuete e ben ordinate sicurtà solite a toccarsi nelle piazze comercianti; esser alla med(esi)ma condizione anco gli effetti che vengono colà trasportati
dagl’ estranei paesi; epure si contentano pagar più nolleggiato, accioche vadino a

Οι εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία (α΄ μισό 18ου αι)

59

sbarcarsi dirrettamente nella loro scala, piutostocche soggiacere al peso insoportabile
del 6 per cento che / proffessarebbe questa dogana grande ed agl’ altri aggravi che vi
sono attaccati.
Insinuandomi con essi sopra tale articolo e volendo far loro comprendere l’ utile
che ad essi ne ridondarebbe se questo affare potesse conciliarsi in qualche maniera, mi
risposero con lusinghe, non senza apparenza di sicurezza, che minorati gli aggravi e
fatto 1’ invitto a mercanti di condur a questa parte le loro merci con libertà di spingerle
ove più loro comple, grande si farebbe il concorso con sommo vantaggio al pub(lic)o
interesse. Mi assicurarono che per quelle destinate per Ven(eti)a non ne succederebbe
la minima alteraz(io)ne, mentre la neccessità di aver i rittorni di quelle materie che
d’ altrove non saprebbero procurarsi si dirrigono assolutamente a cotesti loro corrispondenti, sapendo inoltre che appena giunti i loro effetti in questo lazaretto, trovano
pronti i bastimenti al carico ed al trasporto. Dalle altre merci poi destinate per paesi
stranieri, il pub(lic)o non solo esiggerebbe le solite lire 3 soldi 10 per somma a conto
di dazio del traghetto e le lire 3 soldi 12 per collo a conto d’ affitti, ma / esiggerebbe
ancora quella contribuz(io)ne che per q(ua)nto fosse limitata nelle misure assentite
e tollerabili a mercanti e per q(ua)nto leggiera fosse dalla sola quantità degl’ effetti
che s’ introdurebbero considerabile ne sarebbe il pub(lic)o vantaggio. Hanno voluto
proddurmi infiniti esempi della moderna forma colla quale i P(ri)n(ci)pi attirano ne
loro stati il comercio colle totali franchiggie che animano i mercanti; ed hanno voluto
aggiungere che ne tempi correnti sempre giova cogliere le possibili opportunità, troppo esser le nazioni tutte interessate per tal riguardo sino a farsi la guerra; e che V(ostr)
a S(ereni)tà approffittandosi della situaz(io)ne di Corfù e facendo di essa una specie
di porto franco con alcune facilità nelle contribuz(io)ni, si formarebbe da questa parte
un fonte fortunato, composto da quei rivi che discenderebbero dalla Turchia; breve e
sollecito il viaggio de vascelli mercantili da Ven(eti)a, continui gl’ avisi opportuni a
mercanti, pronto il carico delle merci, libertà per l’ ingresso ed esito, tutto concorrerebbe a dar col tempo un piede così felice a questo comercio che andarebbe del pari e
forse / con passi più grandi agl’ altri vicini.
Rifflettendo io sopra tale proggetto e pensando che governarsi circa tale argomento per dettaglio, egli è un vivere alla giornata e determinarsi per il p(rese)nte senza
estendere le viste sovra un’ avvenire proffittevole, benché remoto, mi sono determinato presentarlo alla sapienza dell’ ecc(ellentissi)mo Senato, perche colla sua maturità
vi accomodi quelle delibera(zio)ni che considerarà le più convenienti a pub(lic)i vantaggi. Egli è appoggiato sulla massima certa che il vero mezzo di guadagnar molto è
di non voler guadagnar troppo e saper perdere a proposito rendendo semplici, facili
e costanti le regole del comercio; e non esser partito più pernicioso quanto quello di
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aggravarlo secondo quegl’ oggetti che falsam(en)te promettono vantaggio.
Un raggionevole pensiero può veram(en)te promettere in progresso quel benefficio che oggi non apparisce. Le molte merci destinate per li stranieri paesi, sia per
la difficoltà degl' incontri, sia che dalla Dom(inan)te sono più frequenti gl’ avvisi e
/ più facili le occasioni de carichi, potrebbero cangiar strada e rivolgersi a Ven(eti)a.
La proposta regolaz(io)ne non potrebbe infine se non essere vantaggiosa giacche in
oggi tutto è perduto. Anzi quando questa venisse assentita dall’ aut(ori)tà di V(ostre)
E(ccellenze), sarà bene nella nuova term(inazion)e da formarsi esprimervi che le merci descritte nel libro bollato esistente nelle mani del prior di questo lazaretto nel giorno stesso della loro introduz(io)ne e destinate per Ven(eti)a, non possano imbarcarsi
per altre parti, bensì ampia facoltà a mercanti proprietari per quelle altrove dirrette di
poterle rimettere a loro piacimento in qualunque paese ed a Ven(eti)a ancora se cosi
lo ricercasse il loro interesse.
Di questa regolaz(io)ne i soli subastatori della dogana grande di questa città potrebbero forse rissentirsi per esservi annesso deliberandola il 6 per cento d’ aggravio,
giacche il dazio del traghetto, ch’ è unito a quello de cordovani, corre adesso per conto pub(lic)o. Cade da se stesso l’ obietto per il dippiù che gli entrarebbe in avvenire,
appunto in rapporto alla regolaz(io)ne stessa, nulla contando d’ aver potuto esiggere
per il passato; / anzi occorrendo per dar un giusto sistema a questo affare complirebbe
levar intieram(en)te alla dogana l’ esazione di tale dirritto e riddurlo in dazio separato
da esiggersi al solito dalla Camera Fiscale o deliberarlo come più piacesse a V(ostr)a
S(ereni)tà, avendo già la dogana altri fonti che possono aggevolar le sue rendite.
Quando tutto succedesse secondo il proggetto, dovrano riguardarsi alla condizione delle merci provenienti dalla Turchia, quelle pure che giungessero qui da paesi
stranieri per la Turchia stessa. In tal caso si rende asservabile un’ altro vantaggio per
V(ostr)a S(ereni)tà e per questo luogo. Il traffico frequente che si potrebbe aprire col
continuo ricapito de bastimenti forestieri, i quali sempre trasportano varie specie di
mercanzie, incontrando il loro esito in questa città, presentarebbero un nuovo proffitto
alla dogana d' introito ed in conseguenza sostenirebbe una circolaz(io)ne d’ interessi
privati che ridondarebbero in accrescimento de pub(li)ci dirritti.
Ma coll’ imagine di cosi importante materia mi sia lecito prendere nella sua intiera
somma questo affare per formarne il piano e condurmi coll’ idea sino all’ Arta, dove /
raggionando mi fermo. Arta, scala ed emporio dove confluiscono tante merci da tutte
le parti della Turchia europea, dove i Principi più remoti vi fanno rissiedere da pocco
tempo un respettivo console, dove tra q(ue)sti s’ adopera con gelosia l’ arte di attirarsi
la forza del negozio ed il Principe confinante che potrebbe sovra ogn’ altro approffittarsi non ha che la povera e nuda figura d’ un vice console e - quel che più offende
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- dipendente da quello di Francia ; tosto mi si presentano gl’ interessi di questo Principe mal concepiti e peggio condotti da una tal mercenaria persona, non potendo comprendere per qual raggione non possa questo confinante instituirne egualm(en)te un
console che, portando con decorosa dirrez(io)ne gl’ interessi, rappresenti con dignità
il suo sovrano app(ress)o quei commandanti, abbile ne maneggi superi con riputaz(io)
ne tutte le insorgenze degl’ affari e, quel che importa, conciliar e promovere colla sua
desterità un più vantaggioso comercio. Formata ivi la base di tutto questo pensamento,
potrà egli tenere due vice consoli per tutta l’ estensione di quelle pertinenze, uno alla
Vallona ed uno a Gianina e cosi abbracciar tutti quei rivi per far ridondar la confluenza
di quelle acque a Saiada ed impiantar sede di tutta questa circolaz(io)ne Corfù. Questo
principe, sig(no)re di buona pate di quelle vicinanze, potrebbe migliorar i suoi dirritti
a Prevesa. Le barche grandi delle sue isole , che passano all’ Arta al carico delle merci
per i stranieri paesi, le trasportarebbero a Corfù , dove le condurebbe la libertà del
comercio , con proffitto dello stato e de sudditi, ciò che formarebbe come altrove l’
appanaggio al console. In tutta questa mia idea ed in tutto quello che concretandosi
si potrebbe aggiungere, non saprei vedervi se non un notabile vantaggio de q(ue)sto
Principe. Se le aggevolezze fanno fiorire il comercio, certo è che la costanza e la facilità dell’ instituz(io)ne lo accrescono. Anzi devono tali leggi esser trattate con desterità
e delicatezza e ferme in guisa che vagliano a salvarlo da quel primo fatal errore che
può far strada al secondo ed agl’ altri di seguito. Infine il commodo, la sicurezza, la
libertà colle quali sanno i comercianti d’ esser facilm(en)te ricevuti, proccura-/no la
confluenza dalla ragione stessa invitata e formano la richezza e la riputaz(io)ne del
Principato.
Corfù li 9 novembre 1752
Agostin Sagredo Provveditor General da Mar

Στο πάνω δεξιό περιθώριο της τελευταίας σελίδας υπάρχει η σημείωση :
1752 – 9 Novembre. R(eplication)e 24 marzo 1753
Corfù – Provveditor General no 10
con inserta no 1

Νικόλαος Φ. Τόμπρος
Η πορεία της Φιλικής Εταιρείας στη Μεσσηνία και τα μέλη της:
Τεκμηριωτικές αναζητήσεις στο αρχείο Μ. Φερέτος

Οι ιδεολογικές ζυμώσεις που σημειώθηκαν στους ελληνόφωνους ορθόδοξους
πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των παροικιών τους στα τέλη του
18ου αιώνα και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου -ως συνέπεια και του Διαφωτισμού1- διαμόρφωσαν ένα κλίμα συλλογικότητας ως προς τη δράση των ατόμων, το
οποίο εκφράστηκε με την ίδρυση φανερών και μυστικών οργανώσεων2. Οι Εταιρείες
που δημιουργήθηκαν την εν λόγω περίοδο από τους ελληνόφωνους εντάσσονται σε
ένα νεωτερικό πνεύμα, που έθετε το ζήτημα της εθνικής τους αποκατάστασης σε
καινούριες βάσεις3. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε και η Φιλική4, που στόχο είχε την

1 Από τα πρώτα έτη του 19ου αιώνα εντάθηκαν οι επαφές όσων εργάζονταν για την απόσχιση των
βαλκανικών εθνοτήτων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην εντατικοποίηση των επαφών αυτών συνέτειναν και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, όπως οι επιτυχίες των Γάλλων επαναστατών, οι ναπολεόντιοι πόλεμοι και η εξέγερση των Σέρβων (1804). Οι ανωτέρω εξελίξεις -και τα μηνύματα του Διαφωτισμού- συντέλεσαν στη διαμόρφωση και διατήρηση επαναστατικής διάθεσης εκ μέρους των ελληνόφωνων
ορθοδόξων χριστιανών όχι μόνο της ελληνικής χερσονήσου, αλλά και όσων εξ αυτών είχαν εγκατασταθεί
στη Ρωσία, στην Κωνσταντινούπολη και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα,
και καθώς είχαν λήξει οι ρωσοτουρκικές συγκρούσεις (1806-1812), ο Ναπολέοντας είχε ηττηθεί (1814) και
η ηρεμία είχε επέλθει στη Σερβία, τα επαναστατικά σχέδια των Ελλήνων μεταφέρθηκαν από τα πεδία των
μαχών στις μυστικές συναντήσεις μελών ορισμένων οργανώσεων.
2 Στις φανερές Εταιρείες συγκαταλέγονται η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών (1813) και η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης (1814) και στις μυστικές το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον (1809) και η Εταιρεία των Φιλικών ή Φιλική Εταιρεία (1814).
3 Η εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων θεωρήθηκε σύμφωνα με τον Β. Παναγιωτόπουλο ζήτημα
ελληνικού ενδιαφέροντος και ελληνικής ευθύνης και όχι, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ένα ζήτημα που θα
λυνόταν στο πλαίσιο μιας απελευθερωτικής-επεκτατικής δραστηριότητας κάποιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης. Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία. Οργανωτικές προϋποθέσεις της εθνικής επανάστασης»,
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 3, Αθήνα 2003, σ. 9.
4 Για τη Φιλική βλ. ενδεικτικά G. Frangos, «The Philike Etaireia: A Premature National Coalition»,
The Struggle For Greek Independence, επιμ. Richard Clogg, Λονδίνο 1971, σ. 87-103. Ι. Μελετόπουλος,
«Η Φιλική Εταιρεία. Αρχείον Π. Σέκερη», Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., 18 (1965-1966), σ. 177-352. Τ. Κανδηλώρος, Φιλική
Εταιρία, Αθήνα 1926. Β. Μέξας, Οι Φιλικοί, Αθήνα 1937. Εμ. Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής
Εταιρείας, Αθήνα 1845. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού, εκδόσ. Ιστορία Ηρόδοτος, τόμ.
Ε, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 63-130. Εμ. Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 1845.
Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας, Ναύπλιο 1834. Σακ. Σακελλαρίου, Φιλική
Εταιρεία, Οδησσός 1909. Απ. Βακαλόπουλος, «Συμβολή στην ιστορία και οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας», Ελληνικά, 12 (1951), σ. 65-78. Γ. Φράγκος, «Φιλική Εταιρεία», Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική
Αθηνών, τόμ. ΙΑ, Αθήνα χ.χ., σ. 424-432. Τ. Βουρνάς, Φιλική Εταιρεία: α) το παράνομο οργανωτικό και
β) ο διωγμός από τους ξένους, εκδόσ. Τολίδη, Αθήνα 1982. Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός,
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1999, σ. 459-460.
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αυτοτελή και αυτοδύναμη οργάνωση του έθνους, το οποίο στη συνέχεια θα οδηγείτο,
κυριαρχικά και μέσα από την εκτίμηση των δικών του αναγκών, στην επίτευξη των προσφεροτέρων συμμαχιών. Σε συνδυασμό μάλιστα με μια γενικευμένη επαναστατική
δράση οι όποιες συμμαχίες θα επέφεραν την επίτευξη του ποθούμενου, την απελευθέρωση των υποδούλων5.
Η δράση της Φιλικής -από το 1814 έως και το 1821- χωρίζεται σε δύο χρονικές
περιόδους, με διαφορετικά καθεμία ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στην πρώτη περίοδο
(1814-1820) η Εταιρεία έθεσε ως στόχο την απελευθέρωση των ελληνόφωνων ορθοδόξων χριστιανών από τους Οθωμανούς, χωρίς όμως να έχει προσδιορίσει τον ακριβή
τόπο και χρόνο της έναρξης της επαναστατικής κινητοποίησης6. Την ηγεσία της είχαν οι ιδρυτές της, οι οποίοι υποτίθεται πως ήσαν εκτελεστικά όργανα της υπέρτατης
Αρχής. Η τελευταία αποτελούσε μια ασαφή έννοια, την οποία ο καθένας ερμήνευε
ανάλογα με τις προσδοκίες του και τις φήμες που κυκλοφορούσαν. Την οργάνωση
μονοπωλούσαν έως και το 1817 οι πρόσφατα ξενιτεμένοι από τον ελλαδικό χώρο
μικροέμποροι και ορισμένοι στρατιωτικοί7. Οι όποιες ποιοτικές διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν στους εταίρους εντοπίζονται από το 1818 και έπειτα, όταν η Φιλική επεκτάθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, στη Ρωσία
και επιδίωξε να εντάξει στους κόλπους της ευκατάστατους έμπορους και κοινοτικούς
άρχοντες σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει οικονομική υποστήριξη και πολιτική
επιρροή στους ελληνόφωνους πληθυσμούς της περιφέρειας8. Η πρώτη εξωστρεφής
ενέργεια της Εταιρείας -από την ίδρυσή της- αποτέλεσε το Σύστημα των Δώδεκα Αποστόλων9. Σημαντικό επίσης μέτρο για την οργάνωση της Φιλικής υπήρξε η σύσταση

5 Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία…», ό.π., σ. 9-10.
6 Η αρχική απόφαση των τριών ιδρυτών της Εταιρείας προέβλεπε γενική επανάσταση των Ελλήνων «εν
καιρώ», όπως γράφει ο Ξάνθος, δηλαδή όταν θα είχε αναπτυχθή η Εταιρεία σε επαρκή βαθμό, θα είχαν γίνει
οι απαιτούμενες προπαρασκευές και θα κρίνονταν ευνοϊκές οι γενικώτερες περιστάσεις. Αλ. Δεσποτόπουλος,
«Παράγοντες, διάρκεια, φάσεις και ιδιομορφία της ελληνικής Επαναστάσεως», Ιστορία Ελληνικού Έθνους,
Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΒ, Αθήνα χ.χ., σ. 14.
7 Ο Ν. Διαμαντούρος αναφερόμενος στη συμβολή της Φιλικής Εταιρείας στην Επανάσταση, την
οποία ίδρυσαν έμποροι που είχαν αποδημήσει από τον ελλαδικό χώρο στα προ του 1814 έτη και δεν είχαν
κατορθώσει να εδραιώσουν τη θέση τους στις κοινότητες της διασποράς, τονίζει: είναι πιο σημαντική ως
οργάνωση που προσέδωσε ορμή στην ιδέα του ελληνικού εθνικισμού παρά ως κοινωνική και πολιτική δύναμη
μέσα στην ίδια την ελληνική εξέγερση. Ν. Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους
στην Ελλάδα (1821-1827), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002, σ. 60-61.
8 Γ. Φράγκος, ό.π., σ. 425.
9 Το μέτρο συντέλεσε στο να επέλθουν οργανωτικές αλλαγές στην Εταιρεία -από το 1818 και έπειτακαι να διευρυνθεί ο κύκλος των μελών της. Οι Απόστολοι ήσαν δώδεκα ευυπόληπτα μέλη της Φιλικής τα
οποία στάλθηκαν σε ισάριθμες περιοχές, όπου διαβιούσαν ελληνόφωνοι χριστιανικοί πληθυσμοί, με σκοπό
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Εφορειών (Φεβρουάριος 1819) σε διάφορες πόλεις εντός και εκτός Αυτοκρατορίας. Η
δεύτερη περίοδος -σαφώς μικρότερης χρονικής διάρκειας- (Απρίλιος 1820-Απρίλιος
1821) χαρακτηρίζεται από την αναδιοργάνωση της Φιλικής και τον μετασχηματισμό
της, ως προς τα μέλη και τους στόχους της, υπό την ηγεσία πλέον του Αλ. Υψηλάντη (12.4.1820)10. Την ίδια περίοδο οριστικοποιήθηκε και ο χρόνος έναρξης της
εξέγερσης11. Η Επανάσταση όμως στην Πελοπόννησο στην πραγματικότητα έθεσε
την Εταιρεία στο περιθώριο, όπως τουλάχιστον είχαν οραματιστεί την πορεία της -τα
πρώτα χρόνια της ίδρυσής της- κάποια άτομα άσημης κοινωνικής προέλευσης και
περιορισμένης οικονομικής επιφάνειας12.
Χρονικό ορόσημο για την πορεία της οργάνωσης στην Πελοπόννησο αποτέλεσε
το έτος 1818, καθώς τότε έγιναν ενέργειες για να ενταχθούν στους κόλπους της μέλη
από τη συγκεκριμένη περιοχή. Το ενδιαφέρον της Εταιρείας για τον Μοριά σχετίζεται
όχι μόνο με το ότι στα ανώτερα κλιμάκιά της υπήρχαν ικανοί και δραστήριοι Πελοποννήσιοι (Π. Σέκερης, Π. Αναγνωστόπουλος, Γρ. Δικαίος ή Παπαφλέσσας), αλλά
και με το ότι η Πελοπόννησος διέθετε πλεονεκτήματα για την επίτευξη των επαναστατικών σχεδίων της Φιλικής (γεωγραφική θέση, πληθυσμιακό δυναμικό)13. Έκτοτε
ο Μοριάς αποτέλεσε μια δεξαμενή άντλησης εταίρων14.
Ποια απήχηση είχε η οργάνωση στην Πελοπόννησο από τις αρχές του 1818 και
έως τον Μάρτιο του 1821, ποιους σκοπούς επεδίωξε να επιτύχει, ποιες κοινωνικές
ομάδες προσέλκυσε και ποιες αλλαγές σημειώθηκαν στους προσανατολισμούς της

να προσεγγίσουν κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά ισχυρούς τοπικούς παράγοντες. Αλ. Δεσποτόπουλος,
«Παράγοντες, διάρκεια…», ό.π., σ. 13. Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία…», ό.π., σ. 23-24.
10 Ο Αλ. Υψηλάντης αναλαμβάνοντας την αρχηγία της Εταιρείας κατήργησε τους δύο κατώτερους
βαθμούς των μυημένων (Βλάμηδες, Συστημένοι) και αποφάσισε να σταματήσει τον προσηλυτισμό των
κατώτερων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων με το σκεπτικό ότι κινδύνευε να προδοθεί η μυστική ύπαρξή
της με την αθρόα συμμετοχή μελών στην οργάνωση. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 111.
Ο Μέξας σημειώνει σχετικά: η ύπαρξις αρχηγού ήλλαξε το σύστημα διοικήσεως της Εταιρείας από τελείως
αποκεντρωτικόν εις απολύτως συγκεντρωτικόν… Β. Μέξας, Οι Φιλικοί, Αθήνα 1937, σ. ια΄. D. Dakin, Η
ενοποίηση…, ό.π., σ. 66.
11 Για τη συνέλευση των Φιλικών στο Ισμαήλιο (Οκτώβριος 1820) και τις αποφάσεις που ελήφθησαν
βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία…», ό.π., σ. 30-31. Αλ. Δεσποτόπουλος, ό.π., σ. 17-18. D.
Dakin, Η ενοποίηση…, ό.π., σ. 66-67. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 126-128.
12 Ν. Διαμαντούρος, ό.π., σ. 61-63. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1.1.1822) απουσίαζε η οποιαδήποτε αναφορά στη Φιλική. H οργάνωση που είχε προετοιμάσει την Επανάσταση είχε οριστικά τεθεί πλέον στο περιθώριο από τους επαναστατημένους Έλληνες.
13 Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη Τουρκοκρατία (17151821), εκδόσ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2005, σ. 253.
14 Ο Γ. Φράγκος υπολογίζει πως σε 1.027 Φιλικούς το 37,2% προερχόταν από την Πελοπόννησο,
όταν το αμέσως επόμενο ποσοστό ήταν 12,3% (νησιά Αιγαίου). Γ. Φράγκος, ό.π., σ. 427, 429.
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εξαιτίας της μύησης νέων μελών; Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί
εκτενώς με σχετικά ερωτήματα15. Απαντήσεις σε κάποια από αυτά -όσον αφορά τη
Μεσσηνία16- ευελπιστεί να δώσει η παρούσα μελέτη. Η εν λόγω περιοχή καθίσταται
αντικείμενο έρευνας, καθώς ο θεσμός της κοινοτικής αυτοδιοίκησης17 και το εμπόριο
αναπτύχθηκαν προεπαναστατικά σε σημαντικό βαθμό με συνέπεια να κυριαρχούν
στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της Μεσσηνίας οι προυχοντικοί
άρχοντες και οι έμποροι18. Σκοπός λοιπόν της εργασίας -εκτός από την καταμέτρηση
των Μεσσήνιων Φιλικών- είναι η σκιαγράφηση του κοινωνικοεπαγγελματικού τους
προφίλ, ο εντοπισμός του χρόνου μύησης των εταίρων και των αιτίων που τους ώθησαν να ενταχθούν στην Εταιρεία, η διερεύνηση της στάσης των προυχόντων και των
εμπόρων στη Φιλική, καθώς και των επιδιώξεών τους από την προσχώρησή τους στην
οργάνωση. Επιπρόσθετα η Μεσσηνία γειτνίαζε με τη Μάνη, η οποία διέθετε τις απαραίτητες στρατιωτικές δυνάμεις που θα επέτρεπαν την επέκταση της όποιας επαναστατικής κίνησης στη νότια Πελοπόννησο. Το δεδομένο αυτό κατευθύνει την έρευνα
και στην Έξω Μάνη. Γίνεται, τέλος, προσπάθεια να ερμηνευτεί η συμπεριφορά των
ανώτερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων της Μεσσηνίας στην προετοιμασία
της Επανάστασης, όπως αυτή εκφράστηκε με τη συμμετοχή τους στη Φιλική.

Τεκμηριωτικές αναζητήσεις
Για να απαντηθούν τα ανωτέρω ερωτήματα χρειάζεται να εντοπιστούν οι πηγές
εκείνες από τις οποίες θα προκύψουν τα σχετικά ποιοτικά και ποσοτικά συμπεράσματα19. Πολύτιμο υλικό στη μελέτη της συγκεκριμένης ομάδας αποτελεί το αρχείο
Μ. Φερέτος, το οποίο ο καλαματιανός ιστοριοδίφης δώρισε προ ετών στα Γ.Α.Κ. του

15 Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 253-280. Γ. Φράγκος, ό.π., σ. 424-432.
16 Στην εργασία ο όρος Μεσσηνία χρησιμοποιείται με τα γεωγραφικά όρια που καθιερώθηκαν από
το 1938 και έπειτα. Περιλαμβάνει δηλαδή και το τμήμα της δυτικής Μάνης (Αποσκιερή ή Αποσκιαδερή),
η οποία καταλαμβάνει τα εδάφη από το Οίτυλο και βορειότερα (Έξω Μάνη). Κ. Κόμης, Πληθυσμοί και
οικισμοί της Μάνης (15ος-19ος αιώνας), Ιωάννινα 1995, σ. 13-14.
17 Ν. Διαμαντούρος, ό.π., σ. 80, 81.
18 Η συμμετοχή Μεσσήνιων σε εμπορικές δράσεις συνίστατο στο εσωτερικό εμπόριο και στις θαλάσσιες μεταφορές. Δραστηριότητες δηλαδή που κατά τον Β. Κρεμμυδά ταυτίζονται με το εξωτερικό εμπόριο…
Β. Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), εκδόσ. Εξάντας, Αθήνα
19882, σ. 112. Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792) με βάση τα γαλλικά
αρχεία, Αθήνα 1972, σ. 310.
19 Με τη στατιστική επεξεργασία των Μεσσήνιων Φιλικών γίνεται προσπάθεια να συλλάβουμε το
βάθος της συγκεκριμένης ομάδας και να μετρήσουμε την αραίωσή της. Βλ. σχετικά Al. Dupront, «Η θρησκεία-Θρησκευτική ανθρωπολογία», Ζακ Λε Γκόφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της Ιστορίας, εκδόσ. Ράππα, τόμ.
Β, Αθήνα 1975, σ. 96.
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Νομού Μεσσηνίας. Το αρχείο στους 97 φακέλους του περιέχει -με αλφαβητική σειρά- βιογραφίες επιφανών Μεσσήνιων του 19ου αιώνα και κυρίως όσων έλαβαν ενεργό
ρόλο στη Φιλική και στην Επανάσταση. Ο Φερέτος συγκέντρωσε το υλικό από βιβλιογραφικές αναφορές και την προσωπική του έρευνα στα Γ.Α.Κ. Αθηνών20.
Η εξέταση του αρχείου κατέδειξε αρχικά 255 άτομα τα οποία εμφανίζονται να
μυούνται στην οργάνωση από τα μέσα του 1817 και έως τον Μάιο του 1821. Στη διάρκεια όμως της επεξεργασίας του υλικού έγινε φανερό πως για ένα υψηλό ποσοστό
ατόμων (44%) δεν υπήρχαν οι επαρκείς αποδείξεις που θα τους ενέτασσαν ανεπιφύλακτα στους Φιλικούς. Θεωρήθηκε λοιπόν απαραίτητο να μην συμπεριληφθούν στην
εξεταζόμενη ενότητα21, για να μην αλλοιώσουν τα όποια αποτελέσματα προέκυπταν.
Με τον αποκλεισμό των 112 προσώπων θα συμφωνούσε και ο Μ. Φερέτος, αφού
συχνά και ο ίδιος πιθανολογεί τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία. Επιπρόσθετα, για
να μην αποκλειστούν άδικα ορισμένοι από τους φερόμενους ως Φιλικούς, ο γράφων
προσπάθησε να εντοπίσει έστω και κάποια ένδειξη πως είχαν μυηθεί στην οργάνωση.
Όλες όμως οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.
Ο αποκλεισμός όσων δεν τεκμηριώνεται η ιδιότητα του Φιλικού, υπαγορεύτηκε
και για έναν ακόμα λόγο. Η μυστική υπόσταση της Εταιρείας, η δημιουργία και η παραδοχή πολλών ανυπόστατων διαδόσεων και θρύλων και οι σκόπιμα ανακριβείς πληροφορίες των Φιλικών συσκότισαν ακόμα περισσότερο την πραγματικότητα. Σε αυτό
συντέλεσε και το ότι οι ίδιοι οι εταίροι κατέστρεψαν στη διάρκεια της Επανάστασης
για λόγους ασφαλείας μεγάλο όγκο πληροφοριών. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις
υπαίτια για την απώλεια στοιχείων που αποδείκνυαν τη μύηση των ατόμων στην οργάνωση υπήρξε η αδιαφορία των απογόνων τους22. Η δυσκολία λοιπόν να εξακριβωθεί μετεπαναστατικά η ιδιότητα του Φιλικού επέτρεψε σε κάποιους να την οικειοποιηθούν, παραποιώντας την ιστορική αλήθεια ή διαδίδοντας ανακρίβειες με σκοπό να
καθιερωθούν στη συλλογική μνήμη, ευελπιστώντας είτε την υστεροφημία τους, είτε
μετεπαναστατικές απολαβές (προαγωγές, διορισμούς, συντάξεις)23. Στην προσπάθεια
να μην αναπαράγουμε ακούσια συμφέροντα άλλων, διαιωνίζοντας τη «λογική» όσων
κατασκεύασαν «παραποιημένα» στοιχεία, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν μόνο 143

20 Πρόσφατα το Αρχείο Μ. Φερέτος αναταξινομήθηκε από τις αρχειονόμους των Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, κ. Αν. Μηλίτση-Νίκα και Χρ. Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, με συνέπεια να αυξηθεί το σύνολο
των φάκελων του σε 102.
21 J. Meuvret, «Τα δημογραφικά και στατιστικά δεδομένα στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία», Encyclopedie de la pleiade, Ιστορία και μέθοδοί της, διεύθυνση Charles Samaran, μτφρ. Ελένη Στεφανάκη,
ΜΙΕΤ, τόμ. Β΄ τχ. 3, Αθήνα 1988, σσ. 205-206.
22 Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 63-64. Σακ. Σακελλαρίου, ό.π., σ. 9-10.
23 Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 6, 11, 24, 25, 27, 29, 33, 55, 62, 86.
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άτομα -από τα 25524- τα οποία αποδεδειγμένα υπήρξαν μέλη της Εταιρείας βάσει των
διασωθέντων αφιερωτικών και εφοδιαστικών τους εγγράφων25.
Πριν σχολιασθούν τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα στο αρχειακό υλικό, ας επισημανθεί ένα μειονέκτημα που παρουσιάζει το αρχείο Μ. Φερέτος. Επικεντρώνεται σε επώνυμους Μεσσήνιους, οι οποίοι διατέλεσαν Φιλικοί, ενώ δεν παραθέτει στοιχεία για τη συμμετοχή στην οργάνωση ατόμων από τα κατώτερα οικονομικά
και κοινωνικά στρώματα της περιοχής, τα οποία θα κατείχαν -έως το 1820- τον βαθμό
του Αδελφοποιτού (Βλάμης). Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει μονομερής
παρουσίαση της ενότητας. Πιθανόν η συγκεκριμένη διαπίστωση να μην αποτελεί αρνητικό στοιχείο του αρχείου, αλλά να αποτυπώνει μια ιστορική πραγματικότητα. Το
ενδιαφέρον της Εταιρείας να διεισδύσει μόνο σε ολιγομελείς κοινωνικές ομάδες της
Μεσσηνίας και της Έξω Μάνης (κοινοτικοί άρχοντες, Καπετάνιοι, έμποροι), καθώς
αυτές μπορούσαν μετά τη μύησή τους να κινητοποιήσουν τα λαϊκά στρώματα όχι
μόνο στην οργάνωση, αλλά και στην επικείμενη εξέγερση. Ή το ότι η Φιλική δεν είχε
στους Μεσσήνιους την απήχηση που η βιβλιογραφία θέλει να παρουσιάζει.

24 Ο αριθμός των 143 Μεσσήνιων Φιλικών δεν είναι δεσμευτικός, καθώς ενδέχεται στο μέλλον να
αυξηθεί με τη δημοσιοποίηση αρχείων τα οποία παραμένουν έως τώρα άγνωστα στους ερευνητές. Με
βάση όμως ότι ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος νέων στοιχείων, τα όποια ενδεχομένως προστεθούν δεν πρόκειται να αλλοιώσουν κατά πολύ τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
25 Το Αφιερωτικό ήταν κείμενο συνταγμένο από τον κατηχούμενο, με το οποίο έδινε συγκεκριμένες
πληροφορίες για το άτομό του και τη μύησή του (όνομα, επώνυμο, γενέτειρα, επάγγελμα, ηλικία, κατηχητής, χρηματική προσφορά, ημερομηνία και τόπος μύησης). Βλ. σχετικά Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον … Εταιρείας,
ό.π., σ. 177. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν Περί Της Ελληνικής Επαναστάσεως, εκδ. Εταιρία Ελληνικών
Εκδόσεων, τόμ. Α, Αθήνα 1859, σ. κγ΄. Β. Μέξας, ό.π., σ. ιβ΄. Τα μέλη επίσης που μυούνταν μετά το 1817
στην Εταιρεία λάμβαναν: α) ένα είδος πιστοποιητικού, το εφοδιαστικόν, β) ένα απλό αλφάβητο με αριθμούς για την αλληλογραφία τους με τους άλλους εταίρους και γ) τα αναγνωριστικά σημεία του αριθμού
τους. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 69. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον … Εταιρείας, ό.π., σ. 143.
Ενδεικτικά παραθέτουμε το εφοδιαστικόν του ιερέα Δ. Γρίβα: Ελευθερία ή Θάνατος! Εις το όνομα της μελλούσης σωτηρίας καθιερώνω ιερέα Φιλικόν και αφιερώνω εις την (αγάπην) της Φιλικής Εταιρείας και εις την
υπεράσπισιν των μεγάλων Ελευσινίων (μυστηρίων) τον συμπολίτην άγιον Σακελλάριον παπά κυρ Δημήτριον,
ετών τριάκο(ντα) εξ εκ πατρίδος Μεθώνης, ως θερμόν υπερασπιστήν της ευδαιμονίας της πατρίδος κατηχηθέντα και ορκωθέντα παρ’ εμού (Γρηγόριος Παπαθεοδώρου, επίσκοπος Μεθώνης). Πρώτη Αυγούστου 1820.
Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 26. Τα συγκεκριμένα τεκμήρια έχουν δημοσιοποιήσει οι Εμ. Ξάνθος, Ι. Φιλήμων, Ι. Μελετόπουλος, Β. Μέξας και Τ. Κωνσταντόπουλος. Βλ. σχετικά Ι.
Φιλήμων, Δοκίμιον…Επαναστάσεως, τόμ. Α, ό.π., σ. 387-416. Ι. Μελετόπουλος, ό.π., σ. 177-352. Τ. Κανδηλώρος, Φιλική Εταιρία, Αθήνα 1926. Β. Μέξας, Οι Φιλικοί, Αθήνα 1937, σ. 1-80. Εμ. Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 1845. Τ. Κωνσταντόπουλος, «Νέα ονόματα Πελοποννησίων
Φιλικών από τα αρχεία της τσαρικής αστυνομίας», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 8 (1964), σ. 339-342.
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Οι Μεσσήνιοι Φιλικοί
Ως γνωστό η οργάνωση διείσδυσε έως και τις παραμονές της Επανάστασης σε όλα
σχεδόν τα υπό οθωμανική κατοχή ελληνικά εδάφη διαμέσου ενός εκτεταμένου δικτύου
τοπικών πυρήνων, καλλιεργώντας στα μέλη της τη συνήθεια -και την πείρα- της συλλογικότητας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού26. Στην προκειμένη περίπτωση την απελευθέρωση των ελληνόφωνων ορθοδόξων χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
από τον Σουλτάνο. Συντονισμένες ενέργειες για τον προσηλυτισμό εταιριστών από τον
μεσσηνιακό χώρο ξεκινούν το καλοκαίρι του 1818 με τα ταξίδια Αποστόλων στη Μεσσηνία, οι οποίοι επιθύμησαν να εντάξουν σημαντικά πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα της
περιοχής στην Εταιρεία. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε πως από τους 118 Φιλικούς27
οι 106 (89,8%)28 μυήθηκαν την εν λόγω περίοδο. Βασική επιδίωξη των Αποστόλων στη
Μεσσηνία, η οποία επιτεύχθηκε στις Κιτριές (2.8.1818), ήταν η μύηση του Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη, καθώς πίστευαν πως ο ηγεμόνας της Μάνης είχε τη δυνατότητα να κινητοποιήσει πολυάριθμο στρατιωτικό δυναμικό, να χρηματοδοτήσει την οργάνωση και να
επηρεάσει πολλούς προύχοντες της περιοχής του και της Πελοποννήσου29.
Στην προσπάθεια να αποτυπώσουμε την πορεία της Φιλικής στη Μεσσηνία -βάσει
του εκεί αριθμού των μελών της-, εξετάζονται στη συνέχεια τόσο τα προσωπικά δεδομένα των Μεσσήνιων όσο και οι σχετικές με τη μύησή τους πληροφορίες. Τα στοιχεία
για τους 143 Φιλικούς, όπως η γενέτειρα, ο τόπος διαμονής, το επάγγελμα, η οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η ημερομηνία, η ηλικία και ο τόπος μύησης,
ο κατηχητής, οι χρηματικές εισφορές, δεν μας είναι πάντοτε γνωστά30. Ελλιπείς είναι
επίσης και οι πληροφορίες για την επαναστατική και κυρίως τη μετεπαναστατική
δράση των Μεσσήνιων Φιλικών.

26 Η συλλογική δράση για έναν κοινό σκοπό κληρονομήθηκε αργότερα στα κόμματα και αποτέλεσε
ένα από τα οργανωτικά τους γνωρίσματα. J. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό
Βασίλειο. (1833-1843), ΜΙΕΤ, Αθήνα 19972, σ. 626.
27 Επειδή τα στοιχεία δεν είναι πλήρη για όλους τους Μεσσήνιους Φιλικούς δεν υπάρχει πάντοτε
αριθμητική ταύτιση στις διάφορες παραμέτρους που παρουσιάζονται. Οι υπολογισμοί και τα αριθμητικά
στοιχεία, που προκύπτουν κατά περίπτωση, σχετίζονται με τα διαθέσιμα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.
28 Ας σημειωθεί πως οι 3 που κατηχήθηκαν το 1817 (Αναγνωσταράς, Π. Δημητρόπουλος, Ηλ. Χρυσοσπάθης) και οι 9 που εισήλθαν στην οργάνωση έως και τον Ιούλιο του 1818 (Γ. Αντωνόπουλος, Καμ.
Κυριακός, Γ. Λίβας, Ι. Μάλτης, Ηλ. Μάνεσης, Ι. και Γ. Μαυρομιχάλης, Παπαφλέσσας, Ι. Ψάλτης) μυήθηκαν στην Εταιρεία εκτός Μεσσηνίας. Η κατήχηση μελών εντός του μεσσηνιακού χώρου -σύμφωνα με το
αρχείο Μ. Φερέτος- αρχίζει από τον Αύγουστο του 1818.
29 Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία…», ό.π., σ. 24, 26. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ.
Ε, ό.π., σ. 77.
30 Πληρέστερα είναι τα δεδομένα για τις γενέτειρες των Μεσσήνιων Φιλικών, καθώς εντοπίστηκαν
στοιχεία για 137 από τα 143 άτομα (95,8%).
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Προσωπικά δεδομένα
Σύμφωνα με τις βιογραφίες των εταίρων οι 133 από τους 137 γεννήθηκαν σε 38
-μικρά ή μεγάλα- οικιστικά σύνολα της Μεσσηνίας και της Έξω Μάνης, ενώ 2 μετανάστευσαν στη Μεσσηνία από τη Ζάκυνθο και 2 από τα Καλάβρυτα (πίν. 1ος)31. Ο τόπος
διαμονής τους εντοπίζεται κυρίως σε αστικές και ημιαστικές περιοχές (67%), όπως
η Καλαμάτα (25,6%), η Μεθώνη (6,8%), η Κορώνη (5,3%), τα Φιλιατρά (4,5%), το
Οίτυλο (4,5%), η Κυπαρισσία (4,5%), το Πετροβούνι Αβίας (3%), η Πολιανή (3%),
η Σίτσοβα (3%), το Μεσοχώρι Πυλίας (3%), οι Γαργαλιάνοι (3%)32. Οι οικονομικές
δραστηριότητες που συντελούνταν στη Μεσσηνία την εν λόγω περίοδο επέτρεψαν,
όπως προκύπτει στη συνέχεια, σε αρκετούς να ασχοληθούν με το εμπόριο, ενώ η
κοινωνική και οικονομική δύναμη που είχαν ή απέκτησαν βοήθησε ορισμένους να
ασχοληθούν εκτός από το εμπόριο και με τις κοινοτικές υποθέσεις33.
Τα άτομα της εξεταζόμενης ομάδας στην πλειονότητά τους (78%) παρέμειναν
-έως και την Επανάσταση- στη Μεσσηνία και μόνο τα 28 -από τα 127- την εγκατέλειψαν για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο εμπορικών ταξιδιών,
σπουδών, κατάταξης στον αγγλικό στρατό των Επτανήσων34. Δεν ήταν επίσης συχνές
οι μετεγκαταστάσεις ατόμων εντός Μεσσηνίας. Οι 7 περιπτώσεις που εντοπίστηκαν
αφορούσαν Μεσσήνιους οι οποίοι μετανάστευσαν από μικρότερα οικιστικά σύνολα

31 Από τους 133 Φιλικούς οι 90 κατοικούσαν σε μεσσηνιακά εδάφη (67,7%) και οι 43 στην Έξω Μάνη
(32,3%). Το υψηλό ποσοστό μυήσεων στη Μάνη αποτυπώνει αφενός το ενδιαφέρον της ηγεσίας της Φιλικής να εντάξει στα μέλη της Εταιρείας Μανιάτες, οι οποίοι θα μπορούσαν μελλοντικά να δραστηριοποιηθούν σε επαναστατικές ενέργειες και αφετέρου την ανταπόκριση των Μανιατών να μυηθούν στη μυστική
οργάνωση. Οι περισσότεροι από τους μυημένους ανήκαν στους Καπετάνιους και στους ενόπλους, οι οποίοι
προφανώς και προσχώρησαν στην Εταιρεία μετά την ένταξη σε αυτή του Π. Μαυρομιχάλη.
32 Για τα πληθυσμιακά δεδομένα των οικιστικών συνόλων της Έξω Μάνης την εν λόγω περίοδο βλ.
Κ. Κόμης, ό.π., σ. 470-583.
33 Οι Έλληνες διείσδυσαν δυναμικά στο εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Ρωσίας, των
ευρωπαϊκών αγορών μετά τα Ορλωφικά. Ειδικότερα για τη Μεσσηνία ας σημειωθεί πως η μείωση της παρουσίας ξένων εμπόρων από την περιοχή μετά το 1770 επέτρεψε στους ντόπιους να στραφούν εντονότερα
στο εμπόριο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του αρχείου Μ. Φερέτος, ο
αριθμός των Μεσσήνιων που ίδρυσαν εμπορικά πρακτορεία στη Ρωσία, σε εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την Ευρώπη εμφανίζεται αυξημένος. Η οικονομική ευρωστία που επέφερε προεπαναστατικά σε ορισμένους Μεσσήνιους κοινοτικούς άρχοντες η ενασχόληση με το εμπόριο συντέλεσε στο να
καταστήσουν στην περιοχή τους την πολιτική τους δύναμη αδιαφιλονίκητη. Βλ. σχετικά Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 307-308. Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 202-203, 206. Π.
Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός …, ό.π., σ. 74.
34 Το 1808 οι Άγγλοι συγκρότησαν στη Ζάκυνθο τάγματα από Έλληνες στρατιώτες υπό τον στρατηγό
Τζώρτζ τα οποία διαλύθηκαν λίγα χρόνια αργότερα (27.4.1817). Τ. Κανδηλώρος, ό.π., σ. 161. Ντ. Κονόμος, Ζακυνθινοί Φιλικοί, Αθήνα 1966, σ. 8.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος
Γενέτειρες Μεσσήνιων Φιλικών
Γενέτειρα
Αβία
Άγ. Δημήτριος Λεύκτρου
Άνθεια
Αρφαρά
Γαϊτσές Αβίας
Γαργαλιάνοι
Δολοί
Ζάκυνθος
Ζούρτσα Ολυμπίας
Ζυγοβίστι
Καλάβρυτα
Καλαμάτα
Κάμπος
Καρδαμύλη

Άτομα Γενέτειρα
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
2
34
1
2

Καστάνια Λεύκτρου
Κορώνη
Κοτρώνι Λεύκτρου
Κούβελα Τριφυλίας
Κουτσαβά Αλαγονίας
Κυπαρισσία
Μαλευριάνικα
Μάνη
Μαντίνεια Αβίας
Μεθώνη
Μεσοχώρι Πυλίας
Μεσσήνη (Νησί)
Μεσσήνιος
Μηλέα

Άτομα Γενέτειρα
3
7
2
1
1
6
2
6
2
9
4
3
1
2

Μικρομάνη
Οίτυλο
Πετροβούνι*
Πετροβούνι**
Πλάτσα
Πλατύ (τ. Μπάστα)
Πολιανή
Πόρτο Κάγιο
Πύλος
Σίτσοβα
Σπερχόγεια
Τριφυλία
Φιλιατρά
Σύνολο

Άτομα
1
6
4
1
2
2
4
1
1
4
1
1
6
137

* Αβίας. ** Καρδαμύλης.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 1-97.

σε μεγαλύτερα35. Περιορισμένη, τέλος, εμφανίζεται και η μετανάστευση από άλλα
μέρη της Πελοποννήσου ή των Επτανήσων (3,1%) προς την περιοχή36.
Όσον αφορά την προεπαναστατική επαγγελματική δράση των Μεσσήνιων εταίρων, οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν έμποροι και κοινοτικοί άρχοντες (69,5%).
Συγκεκριμένα αρκετοί από τους Φιλικούς ασχολήθηκαν αποκλειστικά με το εμπόριο
(20%) και σύμφωνα με τα βιογραφικά τους κατοικούσαν και δραστηριοποιούνταν σε

35 Πρόκειται για τους Αθ. Γρηγοριάδη (Ζούρτσα Ολυμπίας σε Κυπαρισσία), Ευστ. Δρακόπουλο (Μεθώνη σε Μεσσήνη), Γ. Επισκοπέα (Μαλευριάνικα σε Καλαμάτα), Π. Ζάρκο (Ζυγοβίστι σε Καλαμάτα), Ι.
Λυμπερόπουλο (Κούβελα Τριφυλίας σε Κυπαρισσία), Αναγν. και Π. Ποτηρόπουλο (Μεθώνη σε Μεσσήνη).
36 Οι 4 περιπτώσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν τους Γερμανό Ζαφειρόπουλο που γεννήθηκε στα
Καλάβρυτα και εγκαταστάθηκε στη Μεσσηνία, όταν έγινε επίσκοπος Χριστανουπόλεως, Αμβρόσιο Φραντζή από το Μεσορούγι Καλαβρύτων (ιερομόναχος) ο οποίος έγινε πρωτοσύγκελος Χριστιανουπόλεως,
Ιάκωβο και Αναστάσιο Κορνήλιο από τη Ζάκυνθο που εγκαταστάθηκαν στην Καλαμάτα προ του 1810 για
επαγγελματικούς λόγους (ιατρική και εμπόριο αντίστοιχα). Γ.Α.Κ Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος,
ΑΒΕ 13, Φ. 31, 43, 93.
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παραθαλάσσιες περιοχές37. Οι λίγοι έμποροι που προέρχονταν από τη μεσσηνιακή
ενδοχώρα μετανάστευσαν σε κάποια χρονική στιγμή στην Καλαμάτα ή στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες μάλιστα του αρχείου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των
Μεσσήνιων Φιλικών επιτρέπουν τον εντοπισμό του εμπορικού δικτύου που ανέπτυξαν εκτός Μεσσηνίας. Πεδία τους αποτελούσαν η Οθωμανική Αυτοκρατορία (Κωνσταντινούπολη, Μ. Ασία, Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, Τύνιδα), η αγγλοκρατούμενη
Ζάκυνθος38, η Ρωσία (Οδησσός, Μόσχα), η Μάλτα39.
Σημαντικό ποσοστό των Μεσσήνιων Φιλικών (29,5%) ενεπλάκη και με κοινοτικά
αξιώματα, όπως του προεστού, του Ηγεμόνα της Μάνης (Μπέης ή Baş Buĝu)40, του
προκρίτου41, του Καπετάνιου42. Υπήρξαν επίσης κοινοτικοί άρχοντες που ασχολήθη-

37 Οι έμποροι της Καλαμάτας χρησιμοποιούσαν για τα διακινούμενα εμπορεύματα τους όρμους της
Βελίκας, του Πεταλιδίου και της Κορώνης, καθώς και τα λιμάνια του Αρμυρού, των Κιτριών και της Καρδαμύλης. Γ. Σακκάς, «Φιλικοί και μυήσεις της Καλαμάτας», Ιθώμη, 14 (Ιούλιος 1976), σ. 17.
38 Η εμπορική δράση των Μεσσήνιων στη Ζάκυνθο υποδηλώνει την κυριαρχία που είχε το αγγλικό
εμπόριο την εν λόγω περίοδο στον ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στις νότιες περιοχές του. Β. Κρεμμυδάς,
ό.π., σ. 106.
39 Γ.Α.Κ Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 6, 17, 30, 38. Για τα εμπορικά ταξίδια των Μεσσήνιων βλ. ενδεικτικά Γ. Αναπλιώτης, «Τα προζύμια της Επανάστασης», Μεσσηνιακά (19691970), εκδόσ. Β. Γιαννίκος, Αθήνα 19982, σ. 21-22.
40 Οι μπέηδες χρησιμοποιούσαν ως έδρα αρχικά τις Κιτριές, όπου υπήρχε το μέγαρο, το ηγεμονείο, που
είχε χτίσει ο πρώτος μπέης Τζανέτος Κουτήφαρης. Ε. Αλεξάκης, Τα γένη και η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης, Αθήνα 1980, σ. 135. Αργότερα η έδρα των μπέηδων μεταφέρθηκε στο Γύθειο
(Μαραθονήσι).
41 Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία όροι όπως πρόκριτος και προεστός συναντιόνται ως ταυτόσημοι για
να περιγράψουν τα μέλη της προυχοντικής ομάδας που ανέλαβαν την κοινοτική αυτοδιοίκηση των υποδούλων της Πελοποννήσου στη διάρκεια της β΄ οθωμανικής κυριαρχίας. Στα αφιερωτικά και εφοδιαστικά
έγγραφα των Φιλικών σημειώνεται μόνο το προεστός, όρος που δηλώνει τον εκπρόσωπο των ορθοδόξων
χριστιανών σε επίπεδο επαρχίας. Στο αρχείο όμως ο Φερέτος χρησιμοποιεί και τους όρους πρόκριτος και
δημοπρόκριτος, τους οποίους και αντιδιαστέλλει με το προεστός. Βάσει των τριών βαθμών αυτοδιοίκησης
των Πελοποννησίων που προτείνει ο Αθ. Φωτόπουλος υποθέτουμε πως ο Φερέτος, όταν χρησιμοποιεί το
πρόκριτος για κάποιον που κατοικεί σε μικρό ή μεσαίο οικιστικό σύνολο, δηλώνει την πολιτική του ιδιότητα (κοινοτικός άρχοντας), ενώ αντίθετα, όταν το άτομο προέρχεται από αστική περιοχή, δηλώνει την
εκεί οικονομική και κοινωνική του δύναμη. Βλ. για τους τρεις βαθμούς αυτοδιοίκησης Αθ. Φωτόπουλος,
Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 41-53, όπου και η βιβλιογραφία. Ν. Διαμαντούρος, ό.π., σ. 80. Μ. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715-1821), Αθήνα 1978, σ. 87-88. Επίσης
Καν. Δεληγιάννης, Απομνημονεύματα, τόμ. Α, Αθήνα 1957, σ. 18. Αμβ. Φραντζής, Επιτομή της ιστορίας
της αναγεννηθείσης Ελλάδος, τόμ. Β, Αθήνα 1839, σ. 114. Τ. Γριτσόπουλος, «Στατιστικαί ειδήσεις περί
Πελοποννήσου», Πελοποννησιακά, 8 (1971), σ. 449.
42 Ο θεσμός του Καπετάνιου χρησιμοποιήθηκε και γενικεύτηκε την περίοδο της β΄ βενετοκρατίας.
Ο Θ. Κολοκοτρώνης σημειώνει: εις τον καιρό των Βενετσιάνων ήτον καπετανάτα και όχι κοτσαμπάσηδες.
Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον … Επαναστάσεως, ό.π., τόμ. Γ, σ. 414. Πρόκειται για άτομα τα οποία διέθεταν πολιτική, οικονομική και δικαστική δύναμη στην περιοχή τους, ενώ συγχρόνως διατηρούσαν ένοπλα μισθωτά
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καν συγχρόνως και με το εμπόριο (20%)43. Κανείς όμως από όσους χαρακτηρίζονται
ως Καπετάνιοι δεν φαίνεται να ανέπτυξε εμπορική δράση. Προφανώς η ενασχόλησή
τους και με τις πολιτικοοικονομικές υποθέσεις της περιοχής τους και το περιορισμένο
εμπόριο -σε σχέση με τη Μεσσηνία- στη Μάνη δεν τους επέτρεψαν να ασχοληθούν
με αυτού του είδους τις ασχολίες44. Ορισμένοι επίσης από τους Μεσσήνιους εταίρους
ανήκαν σε ένοπλα σώματα (11,4%) είτε ως οπλαρχηγοί (2), είτε ως κάποι (2)45, είτε
ως στρατιώτες (4), είτε ως αξιωματικοί στα Επτάνησα (4). Τέλος, από τον εκκλησιαστικό χώρο προέρχονταν 12 άτομα (11,4%), τα οποία ήσαν επίσκοποι, ιερείς ή
μοναχοί46.
Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες στο αρχείο για την οικονομική επιφάνεια και το
μορφωτικό επίπεδο των Φιλικών. Συγκεκριμένα από τους 143 μόνο οι 10 χαρακτηρίζονται ως πλούσιοι και εύποροι (8,4%). Ελάχιστοι επίσης εμφανίζονται ως μορφωμένοι (10,5%)47. Το μικρό ποσοστό των εγγραμμάτων οδηγεί προφανώς στη σκέψη
πως η εγγραμματοσύνη δεν αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη μύηση στην
Εταιρεία48, αλλά και πως το μορφωτικό επίπεδο των Μεσσήνιων δεν αντικατόπτριζε

σώματα (λουφεντζήδες ή μπράβοι) για την ασφάλειά τους. Λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση ο θεσμός της
Καπετανίας ή τοπαρχίας διατηρείτο ακόμα στην Έξω και Βόρεια Προσηλιακή Μάνη. Οι Καπετάνιοι, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Π. Πιζάνιας, ήταν οι ομόλογοι των κοτζαμπάσηδων, ήταν οι κεφαλές που ήταν
υπεύθυνες έναντι του οθωμανικού κράτους για την τήρηση των όρων της κατάκτησης και του πληθυσμού.
Π. Πιζάνιας, «Επανάσταση και έθνος. Μια ιστορική-κοινωνιολογική προσέγγιση του ΄21», Ιστορία του
Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 3, Αθήνα 2003, σ. 44-45. Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π.,
σ. 37-38. Για τους Καπετάνιους και τον αριθμό των Καπετανιών βλ. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 15-17, όπου και η
βιβλιογραφία. Ε. Αλεξάκης, Τα γένη…, ό.π., σ. 116-139.
43 Τα συγκεκριμένα άτομα, όπως και γενικότερα οι έμποροι, κατοικούσαν στην Καλαμάτα (8), την Κορώνη (4), τη Μεσσήνη (4), την Άνθεια (1), την Πύλο (1), τα Φιλιατρά (1), τη Μεθώνη (1), τους Δολούς (1).
44 Για το εμπόριο και τις εξαγωγές στην Έξω Μάνη βλ. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 23-29.
45 Είδος μικρής προσωπικής φρουράς που χρησιμοποιούσαν οι κοινοτικοί άρχοντες της Πελοποννήσου για την ασφάλειά τους. Γ. Βλαχογιάννης, Κλέφτες του Μοριά, Αθήνα 1935, σ. 28. Ν. Διαμαντούρος,
ό.π., σ. 95-97.
46 Σύμφωνα με την επαγγελματική τους απασχόληση 12 Φιλικοί χαρακτηρίζονταν ως επίσκοποι, ιερείς και μοναχοί, 21 ως έμποροι, 21 ως έμποροι-κοινοτικοί άρχοντες, 12 ως οπλαρχηγοί, κάποι, στρατιώτες
και αξιωματικοί στον αγγλικό στρατό, 5 ως γραμματικοί, δάσκαλοι και ιατροί, 31 ως προεστοί, καπετάνιοι
και πρόκριτοι, 1 ως κτηματίας και 2 ως ναυτικοί. Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13,
Φ. 1-97.
47 Μορφωμένοι ήσαν 6 εκκλησιαστικοί, 1 ιατρός, 2 γραμματικοί, 1 δάσκαλος, 4 έμποροι και 1 σπουδαστής.
48 Από τους 46 Μεσσήνιους που μυήθηκαν το 1818 μόνο οι 5 ήσαν μορφωμένοι (10,9%), ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό το επόμενο έτος ήταν 10% και το 1820 5,5%. Αν και τα υπάρχοντα στοιχεία είναι περιορισμένα υποθέτουμε πως με την πάροδο του χρόνου αυξάνονταν μεν οι μυήσεις στην οργάνωση, αλλά
από το 1818 και έπειτα αυτό που ενδιέφερε πια ήταν η οικονομική και κοινωνική δύναμη των εταίρων και
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την οικονομική τους ευμάρεια ή και το αντίστροφο49.

Τα περί μύησης
Μεγάλο μέρος των πληροφοριών του αρχείου κατέχουν τα σχετικά με την είσοδο
των Μεσσήνιων στη Φιλική, όπως η ημερομηνία και ο τόπος μύησής τους, η ηλικία
των μυούμενων, ο κατηχητής τους, τα ποσά που αφιέρωσαν στην Εταιρεία, το αν
προσηλύτισαν νέα μέλη.
Σύμφωνα με την ημερομηνία μύησής τους έως και το 1817 οι Μεσσήνιοι στην
οργάνωση ήσαν ελάχιστοι και περιορίζονταν σε στρατιωτικούς, που μυήθηκαν στην
Οδησσό. Πρόκειται για τους Π. Παπαγεωργίου ή Αναγνωσταρά, Ηλ. Χρυσοσπάθη, Π.
Δημητρόπουλο, οι οποίοι και κατέλαβαν σημαντικές θέσεις στην Εταιρεία. Η πλειοψηφία πάντως των Φιλικών (81,4%) που μυήθηκαν στη Μεσσηνία εντοπίζεται κατά τη
διάρκεια των ετών 1818-181950. Με το μέγιστο των μυήσεων (43,7%) να εμφανίζεται
τους δύο τελευταίους μήνες του 1818 και τους δύο πρώτους του 181951. Η αύξηση που
παρατηρήθηκε στους Μεσσήνιους τους μήνες αυτούς δεν πρέπει να ιδωθεί αποκομμένη
από τα ταξίδια Αποστόλων52 σε διάφορα σημεία της Αυτοκρατορίας, με σκοπό να εντάξουν στην οργάνωση νέα μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή των Αναγνω-

όχι η εγγραμματοσύνη τους. Η Φιλική χρειαζόταν άλλωστε χρήματα για την προετοιμασία της εξέγερσης
και όχι άτομα για να στηρίξουν την ιδεολογία της.
49 Ο Β. Κρεμμυδάς αναφερόμενος στην προεπαναστατική εγγραμματοσύνη των Ελλήνων σημειώνει:
Στον ελλαδικό χώρο, όχι μόνο η μόρφωση ήταν ένα ζήτημα που δεν απασχολούσε ούτε τους πλούσιους και
θεωρούνταν περιττή πολυτέλεια, αλλά υπήρχε, ίσως, και μια προκατάληψη εναντίον της, τροφοδοτημένη και
από την προπαγάνδα του Πατριαρχείου εναντίον όσων έκαναν σπουδές στην Ευρώπη και γίνονταν φορείς
νέων ιδεών που τρομοκρατούσαν το Πατριαρχείο. Β. Κρεμμυδάς, ό.π., σ. 106.
50 Κατ’ έτος ο αριθμός των μυήσεων είχε ως εξής: το 1817 3 άτομα, το 1818 48 άτομα, το 1819 48
άτομα, το 1820 18 άτομα, το 1821 1 άτομο. Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ.
1-97.
51 Από τον Νοέμβριο του 1818 έως και τον Φεβρουάριο του 1819 μυήθηκαν 45 από τους 103 Μεσσήνιους Φιλικούς. Κατά μήνα ο αριθμός των μυούμενων ήταν ο ακόλουθος: Νοέμβριος 1818 11, Δεκέμβριος
1818 10, Ιανουάριος 1819 11, Φεβρουάριος 1819 13. Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ
13, Φ. 1-97.
52 Ο Αναγνωσταράς ανέλαβε δράση στα νησιά Ύδρα και Σπέτσες και σε μέρος της Πελοποννήσου,
ο Ηλ. Χρυσοσπάθης και ο Π. Δημητρόπουλος στη Μάνη. Η αποστολή τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του
1818, ενώ τότε προστέθηκε στους Αποστόλους και ο Καμαρηνός Κυριακός. D. Dakin, Η ενοποίηση της
Ελλάδας 1770-1923, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 19893, σ. 59. Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία…», ό.π., σ.
24, 26. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου οι δύο πρώτοι και ο Κυριακός ανέπτυξαν ιδιαίτερη δράση στη
Μεσσηνία και την έξω Μάνη, μυώντας αρκετά μέλη στην οργάνωση, τα οποία στη συνέχεια μύησαν και
άλλους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Κυριακού, ο οποίος μύησε τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στις Κιτριές (2.8.1818).
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σταρά και Χρυσοσπάθη στη Μεσσηνία φαίνεται πως απέδωσε καρπούς.
Βάσει των χρονολογιών μύησης των Μεσσήνιων εταίρων και των επαγγελματικών τους ενασχολήσεων καταδεικνύεται πως το ενδιαφέρον της Φιλικής από τον Νοέμβριο του 1818 και έως τα τέλη του 1819 εστιάστηκε στους κοινοτικούς άρχοντες,
καθώς οι τελευταίοι έκτοτε αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη ομάδα στους κόλπους
της οργάνωσης. Συνέπεια αυτού ήταν να αναλάβουν από το Φεβρουάριο του 1819
τον διαχειριστικό έλεγχο της Φιλικής στη Μεσσηνία53. Γεγονός που αποτυπώνεται
όχι μόνο στο ότι την ηγεσία της Εφορείας της Καλαμάτας κατέλαβαν δύο προεστοί
(Αθαν. Κυριακός, Π. Ζάρκος), αλλά και στο ότι οι κοινοτικοί άρχοντες μυούσαν πλέον μέλη της δικής τους ομάδας και λιγότερο εμπόρους και ενόπλους. Στη συνέχεια
οι κοινοτικοί άρχοντες στράφηκαν και σε μια άλλη συντηρητική ομάδα του νεότερου
ελληνισμού, τους εκκλησιαστικούς. Οι μυήσεις προεστών και εκκλησιαστικών είχαν
όμως και τις συνέπειές τους, στο να έρθουν οι συγκεκριμένες ομάδες σε αντιπαράθεση με τα σχέδια του εμπορικού κόσμου των εκπροσώπων της Αρχής. Η αντιπαράθεση
αυτή θα φανεί εντονότερα στη Σύσκεψη της Βοστίστας54.
Η διαπίστωση πως κατά τη διάρκεια των ετών 1818-1819 αυξήθηκαν οι μυήσεις
προυχόντων ανατρέπει τα όσα σημειώνονται για περιορισμένο αριθμό κατηχήσεων
στους κοινοτικούς άρχοντες55. Μπορεί όπως τονίζει ο Αθ. Φωτόπουλος, οι Αναγνωσταράς, Γρ. Δικαίος και Αναγνωστόπουλος να μην συμπαθούσαν τους προεστούς και
ίσως να μην ήθελαν την είσοδο αυτών στην οργάνωση56, αυτή όμως η τάση διατηρήθηκε έως και τον Οκτώβριο του 1818. Έκτοτε η κατάσταση άλλαξε υπέρ των προυχόντων και οι Απόστολοι δεν ήσαν πλέον ικανοί να σταματήσουν την είσοδό τους στην
Εταιρεία. Τα διαθέσιμα επίσης στοιχεία του αρχείου δεν τεκμηριώνουν μυήσεις από
όλα τα κοινωνικά στρώματα της Μεσσηνίας, ούτε αθρόα προσχώρηση νέων μελών
κατά τα έτη 1820-182157.

53 Από το 1818 έως και το 1820 μυήθηκαν στην Εταιρεία μέλη των σημαντικότερων προυχοντικών
οικογενειών της Μεσσηνίας, όπως των Ψάλτη (4 μέλη), Τζάννε (3 μέλη), Κυριακού (7μέλη), Βασιλείου (3
μέλη), Αντωνόπουλου (3 μέλη), Αναστασόπουλου (2 μέλη), Παπατσώνη (2 μέλη), Καραλιά, Δουκάκη (2
μέλη), Δαρειώτη (5 μέλη), Καραπατά (3 μέλη). Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ.
9-10, 12-13, 17, 27, 29, 38, 47-48, 86, 96-97.
54 Τ. Γριτσόπουλος, «Η εις Βοστίτζαν μυστική Συνέλευσις των Πελοποννησίων ηγετών, 26-29 Ιαν.
1821», Μνημοσύνη, 4 (1973), σ. 3-60. D. Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία (1821-1833),
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1983, σ. 80-81. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 316-319. Αθ. Φωτόπουλος,
Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 287-292, 295.
55 Βλ. ενδεικτικά Αν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων
ανδρών, τόμ. Α, Αθήνα 1869, σ. 103. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 311-312.
56 Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 254.
57 Οι υπάρχουσες πληροφορίες μας κάνουν να διαφωνούμε με τον Αμ. Φραντζή -και με τον Αλ.
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Σημαντική εξέλιξη για την οργάνωση της Εταιρείας στη Μεσσηνία αποτέλεσε η
ίδρυση Εφορείας στην Καλαμάτα. Ο θεσμός βοήθησε τους Μεσσήνιους να αποκτήσουν σε τοπικό επίπεδο ιεραρχική δομή και υπεύθυνα πρόσωπα για την επίτευξη των
στόχων της Φιλικής στην περιοχή58. Ένα χρόνο αργότερα (Φεβρουάριος 1820) οι
Μεσσήνιοι μαζί με άλλους Πελοποννήσιους κοινοτικούς άρχοντες, επιδιώκοντας να
διατηρήσουν την τοπική τους ανεξαρτησία, αρνήθηκαν να υπακούσουν στην Αρχή,
όταν η τελευταία τους ζήτησε να καταβάλλουν τα ποσά που -τον καιρό της μύησής
τους- υποσχέθηκαν να δώσουν. Απευθύνθηκαν μάλιστα στην ηγεσία της οργάνωσης
διεκδικώντας τον διορισμό Πελοποννήσιων εφόρων και ταμιών για τη συγκέντρωση
των εισφορών59. Οι διαφορές νοοτροπίας μεταξύ των ηγετικών κύκλων της οργάνωσης και των κοινοτικών αρχόντων του Μοριά αποτελούν ένδειξη του χάσματος που
χώριζε τους ελληνόφωνους χριστιανούς ορθοδόξους της περιφέρειας από εκείνους
της Κωνσταντινούπολης.
Η κατήχηση στην οργάνωση των περισσότερων Μεσσήνιων πραγματοποιήθηκε
στη Μεσσηνία, στον χώρο δηλαδή που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά. Όσοι
από τους Φιλικούς μυήθηκαν εκτός Μεσσηνίας ήσαν έμποροι, οι οποίοι εντάχθηκαν
στην Εταιρεία στη διάρκεια κάποιου ταξιδιού τους. Περιοχές με τις περισσότερες
μυήσεις υπήρξαν η Καλαμάτα (15), η Κωνσταντινούπολη (6), το Πετροβούνι (5), η
Οδησσός (5), η Ζάκυνθος (4), οι Κιτριές (4), η Πολιανή (3), η Μεθώνη (3), η Μεσσήνη (3), τα Φιλιατρά (3), η Ύδρα (3)60.
Ηλικιακά -για 74 Μεσσήνιους Φιλικούς- οι περισσότεροι (71,6%) μυήθηκαν σε

Δεσποτόπουλο- ο οποίος αναφέρει ότι: από δε του τέλους των 1819 μέχρι τέλους των 1820 η κατήχησις της
Εταιρίας έφθασε να εξαπλωθή και εις τους ποιμένας και εις τους χοιροβοσκούς χωρικούς, αφού τα στοιχεία
στη Μεσσηνία δεν επιβεβαιώνουν μια ανάλογη τάση, αλλά προσηλυτισμός συγκεκριμένων ομάδων. Αμ.
Φραντζής, Επιτομή της ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος, τόμ. Α, Αθήνα 1839, σ. 79. Αλ. Δεσποτόπουλος, «Παράγοντες, διάρκεια…», ό.π., σ. 13. Διαφωνία υπάρχει τέλος και με την άποψη του Μέξα ο οποίος
σημειώνει πως από το τέλος του 1820 οι μυήσεις πολλαπλασιάστηκαν και απλουστεύθηκαν, αφού τέτοια
τάση στη Μεσσηνία δεν επιβεβαιώνεται. Εξάλλου μόνο το 16,1% της ενότητας μυήθηκε κατά τα έτη 18201821. Β. Μέξας, ό.π., σ. ια΄.
58 Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία…», ό.π., σ. 26-27. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ.
Ε, ό.π., σ. 80.
59 Π. Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμ. Πρωτοψάλτης, τόμ. Γ. Αθήνα 1956, σ. 4, 5,
78, 240. Το αίτημα των Πελοποννησίων ικανοποιήθηκε με την εκλογή του Αλ. Υψηλάντη στην ηγεσία της
Εταιρείας. Η δεκαμελής Πελοποννησιακή Εφορεία -από τους οποίους οι 7 ήσαν κοινοτικοί άρχοντες και
οι 3 εκκλησιαστικοί- ξεκίνησε το έργο της το Φθινόπωρο του 1820 χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα λόγω
των διαφωνιών που υπήρχαν στους κόλπους της ηγεσίας της. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον … Εταιρείας, ό.π., σ.
338-344, 346-349. Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 273-274, 278.
60 Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 1-97.
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παραγωγικές ηλικίες (18-60 ετών), με το μέγιστο ποσοστό τους να εντοπίζεται μεταξύ των 24 και 40 ετών (61%). Προφανώς οι νεαρές ηλικίες σχετίζονται με την ενεργητικότητα των ατόμων και την ικανότητά τους να προσφέρουν έμπρακτα τις υπηρεσίες τους στην επικείμενη εξέγερση. Αντίθετα η μύηση των πιο ηλικιωμένων (50-70
ετών) αποσκοπούσε στην επιρροή που είχαν αυτοί στις τοπικές κοινωνίες λόγω της
κοινωνικής και οικονομικής τους αναγνωρισιμότητας, η οποία θα τους επέτρεπε να
κινητοποιήσουν και άλλους στην Εταιρεία και αργότερα στην Επανάσταση61.
Την προσοχή μας προσελκύουν επίσης και τα πρόσωπα που προσηλύτισαν και
ενέταξαν στην οργάνωση νέα μέλη, οι γνωστοί κατηχητές. Στο αρχείο Μ. Φερέτος
εντοπίστηκαν 35 κατηχητές οι οποίοι μύησαν στη Φιλική περισσότερα από 100 άτομα. Την πρωτοκαθεδρία κατέχει ο Αναγνωσταράς -ή Π. Παπαγεωργίου- (18 άτομα)
και ακολουθούν οι Ηλ. Χρυσοσπάθης (9), Ι. Λυκάκης (5), Π. Ζάρκος (5), Ν. Πονηρόπουλος (5), Χρ. Περραιβός (5), Καμ. Κυριακός (5), Π. Μαυρομιχάλης (5), Π. Ποτήρης ή Ποτηρόπουλος (4), επίσκοπος Μεθώνης Γρ. Παπαθεοδώρου (4), Γρ. Δικαίος
ή Παπαφλέσσας (3), Π. Αναγνωστόπουλος (3), Θ. Κανελόπουλος (3). Οι κατηχητές
ήσαν κυρίως πρόσωπα υψηλού κοινωνικού και οικονομικού κύρους, η πλειοψηφία
των οποίων προερχόταν -από τον Νοέμβριο του 1818 και έπειτα- από την προυχοντική ομάδα της Μεσσηνίας. Με τους μυούμενους συνδέονταν σε μεγάλο βαθμό με
συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς, γεγονός που επέτρεψε να διατηρηθεί η μυστικότητα
της οργάνωσης62.
Οι εταίροι με την είσοδό τους στη Φιλική εφοδιάζονταν με συστατική επιστολή από
τον κατηχητή τους, στην οποία υπήρχε και το σύμβολο της αναγνώρισής τους. Όφειλαν επίσης να αποστείλουν στον τελευταίο επιστολή με τα βιογραφικά τους στοιχεία
στην οποία σημείωναν -εκτός των άλλων- την κοινωνική τους θέση και την χρηματική τους συνεισφορά στην Εταιρεία. Τα ποσά αυτά δεν καταβάλλονταν με τη μύηση,
αλλά αποτελούσαν δέσμευση για μελλοντική οικονομική στήριξη της Φιλικής, όταν
θα προέκυπτε ανάγκη63. Στο αρχείο Μ. Φερέτος σημειώνονται 53 τέτοιου είδους προσφορές, ενώ άλλα 7 άτομα υπόσχονταν να καταβάλλουν στο μέλλον και πρόσθετη
οικονομική βοήθεια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, από τον Μάιο του 1818 έως

61 Οι 21 από τα 53 Φιλικούς των ηλικιών 24 με 40 ετών ήσαν έμποροι, οι 14 κοινοτικοί άρχοντες, οι 3
ένοπλοι, οι 3 εκκλησιαστικοί, οι 4 ασχολούνταν με επαγγέλματα της γνώσης (γραμματικός, ιατρός, δάσκαλος) και ο 1 ήταν ναυτικός. Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 1-97.
62 Οι ισχυροί δεσμοί -φιλικοί ή συγγενικοί- μεταξύ μυούμενου και μύστη θεωρούνται δεδομένοι,
αφού η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας εξαρτιόταν από την αφοσίωση των μελών της που μόνο τέτοιου
είδους σχέσεις εξασφαλίζουν. J. Petropoulos, ό.π., σ. 73.
63 Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 273-274.
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και τον Ιούλιο του 1820 οι προσφορές ανήλθαν σε 11.495 γρόσια, 65 φλοριά, 72
φλορίνια, 50 ρούβλια και 40 πρόβατα64, ενώ άλλα 10.500 γρόσια θα καταβάλλονταν
αργότερα. Αν και οι προσφορές πιθανόν ήταν εικονικές και όχι πραγματικές, αξίζει να
σημειωθεί πως δεν εμφανίζονται ανάλογες με την οικονομική επιφάνεια των δωρητών, καθώς ευκατάστατοι έμποροι και προεστοί καταβάλουν μικροποσά (10 έως 100
γρόσια) και άλλοι προσφέρουν χρηματικές εισφορές δυσανάλογες με το εισόδημά
τους65. Ίσως όμως το γεγονός να αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα, βασιζόμενοι
σε ό,τι αναφέρει ο Στ. Κουμπάρης πολλούς πτωχούς είδα πλέον γενναίους από τους
πλουσίους, όπου εκρατούσαν μόνον τα έξοδά των δια τον δρόμον προς το στάδιον της
μάχης, και τα λοιπά όσα είχαν τάδιδαν66.
Εκτός από την κατάθεση χρημάτων στο ταμείο της Φιλικής για την ενίσχυση του
Αγώνα, κάποιοι από τους Μεσσήνιους επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για την προετοιμασία
της Επανάστασης. Χαρακτηριστικό είναι πως 15 άτομα εμφανίζονται να συγκροτούν
στρατιωτικά σώματα από συγγενείς και φίλους ή να συντηρούν στρατιωτικές ομάδες
με δικά τους έξοδα. Τα άτομα αυτά ήσαν κυρίως προεστοί και ένοπλοι και δευτερευόντως έμποροι και εκκλησιαστικοί. Τέλος, με την έναρξη της Επανάστασης 45 από
τους Φιλικούς φέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από διάφορες θέσεις, είτε
πολεμώντας στα πεδία των μαχών (28 άτομα), είτε αναλαμβάνοντας διοικητικές αρμοδιότητες (17 άτομα). Μπορεί ο αριθμός των Μεσσήνιων Φιλικών που συμμετείχαν
στην Επανάσταση να υπήρξε μεγάλος, εντούτοις με τη συγκρότηση του ελληνικού
Κράτους δεν κατέλαβαν όλοι θέσεις στον κρατικό μηχανισμό ως αναγνώριση της
προσφοράς τους στον Αγώνα, αλλά μόνο 8, οι οποίοι προφανώς διάκειντο ευμενώς
στην εκάστοτε εξουσία (Καποδίστριας, Αντιβασιλεία, Όθωνας). Από αυτούς οι 6 ανέλαβαν πολιτικά αξιώματα (δήμαρχος, διοικητής επαρχίας, γερουσιαστής) και οι 2 έγιναν δικαστικοί λειτουργοί.

Διαπιστώσεις
Από τις βιογραφίες των Μεσσήνιων Φιλικών που υπάρχουν στο αρχείο Μ. Φερέτος
προκύπτει πως έως την έλευση των Αποστόλων στη νότια Πελοπόννησο (Αύγουστος
1818) οι Μεσσήνιοι μυούνταν στην οργάνωση εκτός της γενέτειρας και του μόνιμου

64 Προσφορά του Αν. Τσοχαντάρη. Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 91.
Ο Β. Μέξας υποστηρίζει πως με τα πρόβατα ο Τσοχαντάρης υπονοούσε τους στρατιώτες που μπορούσε να
κινητοποιήσει στην επικείμενη εξέγερση. Β. Μέξας, ό.π., σ. 18.
65 Ο γραμματικός Λ. Αθηνάκης προσέφερε 100 γρόσια και ο δάσκαλος Π. Βαφιόπουλος 120 γρόσια.
Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 2, 17.
66 Σακ. Σακελλαρίου, ό.π., σ. 70. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 115.
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τόπου διαμονής τους. Για τους 10 από τους 11 Μεσσήνιους που κατηχήθηκαν από το
1817 έως και τον Ιούλιο του 1818 οι 6 μυήθηκαν στη Ρωσία και οι 4 στην Κωνσταντινούπολη67. Με τον ερχομό τους στην περιοχή ο Αναγνωσταράς και ο Χρυσοσπάθης
έστρεψαν το ενδιαφέρον τους -από τον Αύγουστο του 1818 έως και τον Οκτώβριο
του ίδιου χρόνου- στη μύηση Καπεταναίων (3) και ενόπλων (3). Από τον Νοέμβριο
του 1818 σημειώθηκε αλλαγή στο επαγγελματικό προφίλ των μυούμενων. Το γεγονός
αποτυπώνει την προσπάθεια της οργάνωσης να προσεταιριστεί κοινωνικές ομάδες με
μεγαλύτερη επιρροή στους τοπικούς πληθυσμούς, όπως οι κοινοτικοί άρχοντες. Δεν
είναι άλλωστε τυχαίο πως στους δύο τελευταίους μήνες του 1818 από τα 21 άτομα
που μυήθηκαν στη Μεσσηνία οι 12 ήσαν προύχοντες, οι 2 γραμματείς προεστών, οι
2 Καπετάνιοι και μόνο 5 ήσαν οι έμποροι68. Η είσοδος όμως στη Φιλική κοινοτικών
αρχόντων -την εν λόγω περίοδο- είχε ως συνέπεια οι τελευταίοι, ως κατηχητές πλέον,
να μυούν άτομα της δικής τους ομάδας. Στις αρχές του 1819 αρχίζουν σταδιακά να
εντάσσονται στην Εταιρεία και εκκλησιαστικοί. Για τον προσηλυτισμό επισκόπων,
ιερέων και μοναχών υπεύθυνοι ήσαν κυρίως οι προύχοντες (Π. Ζάρκος, Π. Τρουπάκης, κλπ.). Η αργοπορία των εκκλησιαστικών να μυηθούν στη Φιλική δεν ήταν άσχετη με την εναντίωσή τους στη διαβολική οργάνωση69. Το 1819 και το 1820 παύουν
πλέον οι μυήσεις στρατιωτικών και μειώνεται ο αριθμός των εμπόρων που μυήθηκαν
εντός Μεσσηνίας70. Το 1820 εντάχθηκαν στους εταίρους 5 προεστοί, 2 έμποροι, 1

67 Βάσει των επαγγελματικών τους ενασχολήσεων οι 6 που μυήθηκαν στη Μόσχα και την Οδησσό
ήσαν στρατιωτικοί και έμποροι αντίστοιχα, ενώ οι 3 που μυήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη ήσαν εκκλησιαστικός, Καπετάνιος και έμπορος. Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 1-97.
68 Με την αύξηση των μελών της Εταιρείας στη Μεσσηνία από τις τάξεις των κοινοτικών αρχόντων
περιορίζονται οι μυήσεις των εμπόρων. Τάση προφανώς εσκεμμένη καθώς η παρουσία των τελευταίων στη
Φιλική -ως φορείς του Διαφωτισμού και των πολιτικών του ιδεών- ανησυχούσε τους προκρίτους και τους
προεστούς, οι οποίοι είχαν επίγνωση όσων διακυβεύονταν όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά και στον
χαρακτήρα της μελλοντικής κοινωνίας. Η εμφάνιση άλλωστε στην παραδοσιακή κοινωνία των εμπόρων
λειτουργούσε ως ιδεολογική απειλή για την παγιωμένη τάξη πραγμάτων. Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός
…, ό.π., σ. 19-20, 74, 402.
69 Ενδεικτικά είναι τα όσα σημειώνει ο Μεσσήνιος ιερομόναχος Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Προ τριών ετών σχεδόν εις εξ ενός χωρίου επάνω της πατρίδος μου Καλαμάτας, λεγόμενος Αναγνωσταράς, κατοικών
εν τη Ζακύνθω, όταν επήγαν εκεί ρωσικά στρατεύματα, και εμβάς εις την δούλευσιν συν αυτοίς, αναχωρησάντων αυτών εκείθεν, απήλθεν εις την Πετρούπολιν, αιτήσων βοήθειαν δια τας εκδουλεύσεις του, επιστρέφων
δε εκείθεν, συνεμίχθη με κάποιους μαθητάς του Διαβόλου, οίτινες διδαχθέντες παρά του διδασκάλου των
Διαβόλου την υπέρ της επαναστάσεων εταιρίαν, εδίδαξαν αυτόν ταύτην… διότι αυτά είναι εφευρέματα του
Διαβόλου ίνα προξενήση τέλειον αφανισμόν εις πάντας τους χριστιανούς τους όντας εις όλην την Τουρκίαν…
Γ. Αναπλιώτης, ό.π., σ. 23.
70 Τους δύο πρώτους μήνες του 1819 μυήθηκαν 24 νέοι Φιλικοί εκ των οποίων οι15 ήσαν κοινοτικοί
άρχοντες, οι 5 έμποροι, οι 3 εκκλησιαστικοί και ο 1 ναυτικός. Από τους εμπόρους μόνο οι 2 μυήθηκαν στη

82

Νικόλαος Φ. Τόμπρος

εκκλησιαστικός, 1 δάσκαλος και 1 ναυτικός. Η μύηση των προεστών τον Μάρτιο και
τον Απρίλιο του 1820 πιθανόν σχετίζεται με τη δημιουργία της Εφορίας της Πελοποννήσου, όπου στα μέλη της κυριαρχούσαν οι προεστοί και οι εκκλησιαστικοί.
Μπορεί η μύηση των Μεσσήνιων στην Εταιρεία να υπήρξε μεγάλη κατά τα έτη
1818 και 1819 (96 άτομα), τα κίνητρα για όλους τους μυημένους δεν ήταν κοινά71.
Βασική αιτία για τους κοινοτικούς άρχοντες της Μεσσηνίας και της Έξω Μάνης να
προσχωρήσουν στην Εταιρεία -και να γίνουν η πολυπληθέστερη ομάδα στους κόλπους
της- ήταν η προοπτική ρωσικής υποστήριξης στην επικείμενη Επανάσταση, η οποία
θα τους επέτρεπε να διευρύνουν τα τοπικά και περιφερειακά τους συμφέροντα και να
αυξήσουν την αυτονομία τους. Για κάποιους άλλους Μεσσήνιους αιτία αποτέλεσε
-έως ένα βαθμό- και η φήμη πως στην ηγεσία της Φιλικής είχε ενταχθεί -εκτός του
Αλ. Υψηλάντη και του Ι. Καποδίστρια- ο Λυμπεράκης Μπενάκης72. Η πληροφόρηση
επίσης που λάμβαναν για την εξάπλωση της οργάνωσης σε ολόκληρη την Οθωμανική
Αυτοκρατορία και το ενδεχόμενο να χάσουν μετεπαναστατικά τους προεπαναστατικούς τους ρόλους, οδήγησε ορισμένους να ενταχθούν στις τάξεις των Φιλικών και να
λάβουν ενεργά μέρος στην επαναστατική προετοιμασία73. Για όσους, τέλος, ασχολούνταν με το εμπόριο74, προφανώς η συμμετοχή τους σχετιζόταν και με τα οικονομικά

Μεσσηνία, ενώ οι 3 στη Ζάκυνθο (2) και στο Ιάσιο (1). Τους υπόλοιπους 10 μήνες του 1819 οι 16 νεοφώτιστοι ανήκαν στους προύχοντες (9), στους εκκλησιαστικούς (3), στους εμπόρους (3), ενώ ο 1 ήταν ναυτικός.
Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος, ΑΒΕ 13, Φ. 1-97.
71 Ο Ν. Σβορώνος σημειώνει σχετικά: …Τα μέλη της ανήκαν σ’ όλες τις κοινωνικές ομάδες που προσελκύστηκαν στο εθνικό κίνημα, σύμφωνες για τον τελικό σκοπό της απελευθέρωσης της χώρας, αλλά διατηρώντας η κάθε μία τους πολιτικούς και κοινωνικούς της προσανατολισμούς και τις ιδέες της πάνω στην
τακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί… Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα9 1985, σ. 63.
72 Π. Παπατσώνης, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1967, σ. 55, 59. Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 222-223.
73 Με την πάροδο του χρόνου και καθώς επεκτεινόταν το συνωμοτικό δίκτυο της Εταιρείας, αυξανόταν και η ανησυχία των προεστών. Αυτό που κυρίως τους ανησυχούσε ήταν η παρατηρούμενη αθρόα
μύηση ατόμων δευτέρας τάξεως, τα οποία κατά τον Δεληγιάννη, δεν ηδύναντο να συντελέσουν εις τίποτε. Καν. Δεληγιάννης, ό.π., τόμ. Α, σ. 82. Ο φόβος για κοινωνική ανατροπή στη μετεπαναστατική εποχή
σύμφωνα με τον Αθ. Φωτόπουλο διακατείχε το πνεύμα και την ψυχή των προεστών. Αθ. Φωτόπουλος, Οι
κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 261, 268-269. Ο Ν. Διαμαντούρος αναφέρει επίσης πως οι προύχοντες μπορούσαν και να φανταστούν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους υπό τον όρο ότι
η ανεξαρτησία θα εγγυόταν τα κατοχυρωμένα τους συμφέροντα και θα τους χάριζε μεγαλύτερη ασφάλεια και
άνεση να κυβερνούν όπως ήθελαν, απαλλαγμένοι από τον κεντρικό έλεγχο μέσα στα όρια της περιοχής του
καθενός τους. Ν. Διαμαντούρος, ό.π., σ. 88. Βλ. επίσης Γ. Φράγκος, ό.π., σ. 432. Β. Φίλιας, Κοινωνία και
εξουσία στην Ελλάδα, 1: Η νόθα αστικοποίηση, Αθήνα 1974, σ. 51. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε,
ό.π., σ. 314.
74 Πρόκειται για τους Αντωνόπουλο Κ., Βουτιερίδη Αν., Βρεττό Γ., Γεωργιάδη Α., Γιαννούλη Ι., Δρα-
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οφέλη που θα προέκυπταν από την απελευθέρωση75. Παρόλο που αρκετοί Μεσσήνιοι
κοινοτικοί άρχοντες μυήθηκαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια των ετών 1818-1820,
φαίνεται πως δεν πίστεψαν όλοι στις ιδέες και τα οράματά της, αλλά έγιναν μέλη της
για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους76. Αν και δεν υπάρχουν μαρτυρίες Μεσσήνιων που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν την ανωτέρω άποψη παραθέτουμε
τις μετεπαναστατικές κρίσεις του Π. Παπατσώνη, ο οποίος θεωρούσε τα σχέδια της
Φιλικής ονειροπολήματα και τη δράση της ευκαιρία για αργυρολογία77.
Η επιφυλακτικότητα που επέδειξαν οι Μεσσήνιοι προύχοντες -και γενικότερα οι
Πελοποννήσιοι- στο να συμμετάσχουν στην Εταιρεία και η αναβλητικότητά τους στο
ενδεχόμενο άμεσης επαναστατικής κινητοποίησης στη Σύσκεψη της Βοτσίτσας, που
κατ’ αυτούς χρειαζόταν μακρά προετοιμασία και την εγγύηση ξένης υποστήριξης, είχαν
ποικίλα αίτια. Πρωτίστως το ότι οι συνέπειες των Ορλωφικών στην Πελοπόννησο
δεν είχαν ακόμα ξεχαστεί και δευτερευόντως το ότι η Φιλική δεν είχε προσφέρει -έως
και τις παραμονές της Επανάστασης- την οποιαδήποτε υλική προσφορά στην επαναστατική προετοιμασία, ούτε είχε καταστήσει σαφές το αν θα υποστήριζε τον Αγώνα
τους η Ρωσία78.
Το ενδιαφέρον των ηγετικών στελεχών της Φιλικής, όπως αναφέρθηκε, επικεντρώθηκε έως τα μέσα του 1818 στις μυήσεις εμπόρων και ενόπλων και όχι στους
κοινοτικούς άρχοντες. Η προτίμηση στις δύο πρώτες ομάδες σχετιζόταν όχι μόνο με
το ότι οι προεστοί ήσαν οι πιο διστακτικοί για την έναρξη της Επανάστασης, αλλά και
με το ότι στην επικείμενη κινητοποίηση χρειάζονταν αρχικά να έχουν εξασφαλιστεί
χρήματα και στρατιωτικές δυνάμεις, μέσα δηλαδή που μπορούσαν να τους παρέχουν
οι έμποροι και οι στρατιωτικοί. Επιπρόσθετα κάποιοι από τους Αποστόλους, όπως ο
Αναγνωσταράς, δεν είχαν πρόσβαση στην προυχοντική ομάδα, γεγονός που δημιουρ-

κόπουλο Ευσ., Δουκάκης Στ., Καμπά Αν., Καραπαύλο Ηλ., Κορφιωτάκη Ν., Κουγέας Ι., Κυριακό Καμ.,
Κυριακό Κων/νο, Λουκόπουλο Αλ., Μάνεση Ηλ., Μανωλάκη Ηλ., Μόσχο Αλ. (Αλεξάκη), Μπάστα Γ.,
Οικονομίδη Ι., Ποτηρόπουλο Αν., Σακκή (Σακκόπουλο) Ηλ. Γ.Α.Κ. Νομού Μεσσηνίας, Αρχείο Μ. Φερέτος,
ΑΒΕ 13, Φ. 1-97.
75 … επιζητούσαν την ηγεμονία της τάξης τους και στόχευαν στον έλεγχο της εθνικής αγοράς και στην
κατάληψη καλύτερης θέσης στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά, πράγμα που θα το εξασφάλιζαν ύστερα από
επαναστατική αλλαγή των πραγμάτων. Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 261.
76 Ορισμένοι από τους προύχοντες μυήθηκαν στην Εταιρεία χωρίς να έχουν πάρει θέση για τη συμμετοχή τους στην επικείμενη Επανάσταση. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία…, τόμ. Ε, ό.π., σ. 313.
77 Για τις δηλώσεις του Παπατσώνη βλ. Π. Παπατσώνης, ό.π., σ. 55. Ο Καν. Δεληγιάννης αποκαλούσε τυχοδιώκτες τους Παπαφλέσσα και Αναγνωσταρά και τα σχέδια της Φιλικής ανούσια. Καν. Δεληγιάννης,
ό.π., τόμ. Α, σ. 99, 109.
78 Βλ. σχετικά Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 260-261, 269. Απ. Βακαλόπουλος,
Ιστορία, τόμ. Ε, ό.π., σ. 88.
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γούσε προβλήματα79. Οι προσηλυτισμοί και οι κατηχήσεις στη Μεσσηνία αυξήθηκαν
από τον Αύγουστο του 1818 και έπειτα, ενώ από τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου άρχισαν όλο και περισσότεροι κοινοτικοί άρχοντες να μυούνται. Όπως όμως προκύπτει
από το αρχείο ουδέποτε επεκτάθηκαν οι μυήσεις στις πλατιές μάζες. Η απάντηση στο
γιατί εντάχθηκαν στους κόλπους της οργάνωσης οι συντηρητικές ομάδες των προεστών και των εκκλησιαστικών, εντοπίζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή πολιτικής της ίδιας της Εταιρείας και το δεύτερο στη διασφάλιση εκ μέρους των
συντηρητικών ομάδων των κεκτημένων τους80. Συγκεκριμένα από τα μέσα του 1818
άρχισε να παγιώνεται από την ηγεσία της Φιλικής η άποψη για έναρξη της εξέγερσης
στην Πελοπόννησο, οπότε κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή των εν λόγω ομάδων για
να επιτευχθεί το εγχείρημα, καθώς οι ομάδες αυτές διέθεταν εξουσία και επιρροή
στους τοπικούς πληθυσμούς81. Η επιλογή αυτή επέφερε συνέπειες και στην ίδια την
Εταιρεία, στο να απωλέσει τον αρχικό φιλελεύθερο χαρακτήρα της82. Όσο η Φιλική
αποτελούσε μια ολιγομελή μυστική Εταιρεία με ελάχιστα μέλη83 και περιορισμένες
δυνατότητες, οι κοινοτικοί άρχοντες δεν προτίθεντο να μυηθούν. Η αύξηση μελών
στην οργάνωση που παρατηρήθηκε από το Φθινόπωρο του 1818 κινητοποίησε τους
Μεσσήνιους προεστούς στο να ενταχθούν, αφενός για να ελέγξουν τα σχέδια της Φιλικής στην περιοχή τους και αφετέρου για να ελαχιστοποιήσουν τις όποιες απώλειες
των προνομίων και της δύναμης που είχαν έως τότε σε περίπτωση που η Επανάσταση
επικρατούσε.

79 Ο Χρυσοσπάθης και ο Αναγνωσταράς δεν εφαίνοντο οι αρμόδιοι άνθρωποι, ως εγνωσμένοι εις τους
Τούρκους και την Εξουσίαν δια την φανεράν έχθραν των κατά της τυραννίας, και ως δύσκολοι δια τούτο να
συσχετισθώσιν απ’ ευθείας με τους Πολιτικούς του τόπου (Πελοπόννησος), οι οποίοι ήθελον αποφύγει να
τους πλησιάσουν. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον … Εταιρείας, ό.π., σ. 202. Κ. Κοτσώνης, «Ηλία Π. Χρυσοσπάθη.
“Εκστρατείαι και διατριβαί” 1821 κατ’ ανέκδοτον έκθεσίν του», Λακωνικαί Σπουδαί, 7(1983), σ. 366.
80 Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός…, ό.π., σ. 506-507.
81 Γ. Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα 1956, σ. 58. D. Dakin, Η ενοποίηση…, ό.π., σ. 60.
82 Αθ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες…, ό.π., σ. 272.
83 Τα μέλη της Φιλικής ήσαν έως και το 1817 μόνο 42, σύμφωνα με τον Γ. Φράγκο. Γ. Φράγκος, ό.π.,
σ. 429.

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου - Ανδρέας Ανδρέου
Οι δομές της παιδείας στα «κρυφά σχολειά» (1453-1912).
Από το μύθο στην επιστημονική προσέγγιση της Ελληνικής παιδείας
την περίοδο της οθωμανοκρατίας.

1. Εισαγωγικά:
Η επανεκκίνηση της συζήτησης για το «κρυφό σχολειό» στις μέρες μας, συζήτηση που είχε ως αφορμή της τη σοβούσα αντιπαράθεση για το εγχειρίδιο της Στ
δημοτικού, διαμορφώνει κατά τη γνώμη μας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της ελληνικής παιδείας την περίοδο της
οθωμανικής κατάκτησης.
Πριν από την ανάλυση όμως είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν για τους ανυποψίαστους ορισμένα πράγματα. Ο όρος κρυφό σχολειό1 αναφέρεται στην ύπαρξη παράνομων υπόγειων σχολείων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ορθόδοξου
δόγματος που φέρεται ότι λειτούργησαν με την εποπτεία της ορθόδοξης εκκλησίας στη
διάρκεια της οθωμανικής περιόδου ανάμεσα στον 15ο και τον 19ο αιώνα,2 αφού μια
παραδοσιακή λαϊκή αντίληψη αποδέχεται ότι οι οθωμανικές αρχές παρεμπόδιζαν την
εκπαίδευση που γινόταν στη γλώσσα των μη μουσουλμανικών πληθυσμών.3 Σύμφωνα

1 Β. Αρβανίτης, Η ελληνική παιδεία επί τουρκοκρατίας και η συμβολή αυτής εις την απόκτησιν της εθνικής ημών ελευθερίας, Φιλιατρά 1961. Γ Βλαχογιάννης., “Το κρυφό σκολειό”, Νέα Εστία, 38 (1945) σ.678683. Κ. Βογιατζίδης, “Ιστορικαί Μελέται, Το χάσμα εν τη πνευματική παραδόσει του ελληνικού λαού”,
Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. Α, σ. 149-219. Θεσσαλονίκη 1933. Φ.
Βώρος, “Η αναζήτηση της Ιστορικής αλήθειας και συνήθεις μεθοδεύσεις παραχάραξηs”, Τα εκπαιδευτικά,
τ. 2, σ. 31-39. Φ. Βώρος, “Το κρυφό σχολειό και ο νεοελληνικός Διαφωτισμός”, Εκπαιδευτικά, τ. 2. (19851986), σ. 31-39. Αχ. Μανδρίκας, Κρυφό σχολειό. Μύθος ή πραγματικότητα; Αθήνα 1992. Καλέντης Α.Λιάκος, “Βιβλιοκρισία στο βιβλίο του Α. Αγγέλλου”, Μνήμων, 20 (1998), σ. 291-297. Ν. Β. Xρονόπουλος, Η
αλήθεια για το κρυφό σχολειό, Εκδόσεις Πλάτανος, Αθήνα 2002. Β. Κρεμμυδάς, “Μηχανισμοί παραγωγής
Ιστορικών μύθων”, Μνήμων, τ. 18 1996 σ. 9-21. Α. Καραφύλλης, “Κρυφό σχολειό: ο ρομαντικός μύθος της
νεοελληνικής Ιστορίας και εκπαίδευσης”, Τα Εκπαιδευτικά, τ. 59-60 (2001), σ. 122-130. Δ. Κουκουλομάτης, "Βιβλιοκρισία του βιβλίου Η αλήθεια για το κρυφό σχολειό", του Ν. Β. Χρονόπουλου, στο Επιστήμες
της αγωγής, τ.2 (2002), σ. 172-173. Γ. Κόκκινος, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας,. Για μια
νέα διδακτική μεθοδολογία στην υπηρεσία της κριτικής σκέψης, μεταίχμιο, Αθήνα 1998, σ. 89-101. Ι. Ξηροτύρης, «Το ελληνικό σχολειό στην τουρκοκρατία», Καθημερινή, 27.3.1985. Α. Π. Ανδρέου, «Οι εθνικοί μας
μύθοι και η διαιώνισή τους. Έλεος πια με το «κρυφό σχολειό», Μακεδνόν, 11 (2003), σ. 345-356.
2 Τ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, 1966, σ. 66-90
3 Για την επίσημη ιδεολογία του νεοελληνικού κράτους την περίοδο της επικυριαρχίας και διάχυσης
του εθνικού μας μύθου Ε. Σκοπετέα, Το πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα: Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880). Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ 1984 και Π. Στάθης, «Όψεις
της διαμόρφωσης της εθνικής Ιστοριογραφίας στην Ελλάδα τον ΙΘ αιώνα: Η συμβολή των Καθηγητών
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», στο Σεμινάρια 17 (1989), Εθνική συνείδηση και Ιστορική παιδεία,
σ. 100-112.
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λοιπόν με αυτήν οι Έλληνες εξαναγκάζονταν να εκπληρώνουν τις βασικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες σε μικρά μυστικά οργανωμένα σχολεία που λειτουργούσαν παράνομα
στα μοναστήρια και στις εκκλησίες. Για αυτά τα σχολεία μάλιστα υποστηρίζεται ότι
διαδραμάτισαν έναν ξεχωριστό ρόλο στη συντήρηση της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης σε όλη την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας.4 Ο όρος κρυφό σχολειό έγινε
μάλιστα πιο δημοφιλής και εγγράφηκε στη συλλογική μνήμη μετά από την απεικόνισή
του στον πίνακα του Γύζη, η οποία έγινε την περίοδο 1885-1886. Εξίσου δημοφιλές
ήταν και το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη που γράφτηκε το 1900.
Η ύπαρξη τέτοιων σχολείων αμφισβητείται σήμερα από τους ερευνητές,5 οι οποίοι δεν αποδέχονται την ύπαρξη αντικειμενικών τεκμηρίων σχετικών με τη λειτουργία τους. Τα τελευταία χρόνια εκδόθηκαν μελέτες που συγκλίνουν στις βασικές τους
θέσεις και οι οποίες αφενός αποδεικνύουν την ανυπαρξία παρόμοιου θεσμού την
εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, αφετέρου διερευνούν τους όρους δημιουργίας
και κατίσχυσης του μύθου στον μετεπαναστατικό 19ο αιώνα. 6 Κατά τη γνώμη των
ερευνητών ο σχετικός μύθος δημιουργήθηκε για δύο λόγους: Ο πρώτος σχετίζεται με
την απόπειρα να καταδειχτεί η βαρβαρότητα και ο φωτοσβεστικός ρόλος των Τούρκων κατακτητών και ο δεύτερος με το στόχο να αναδειχτεί ο ρόλος της ελλαδικής
εθνικής Εκκλησίας.

2. Σκοποί της μελέτης
Η παρούσα μελέτη δεν σκοπεύει να καταγράψει τη διαδικασία της διάχυσης του
μύθου του «κρυφού σχολειού». Γι αυτό αποφεύγει να εστιάσει σε όσα ήδη έχουν
υποστηριχθεί για τη γένεση και την εξάπλωση του μύθου αυτού και προσπαθεί κινούμενη στο πλαίσιο που οροθετείται από το επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα-υποθέσεις: α)
Ποιο ήταν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της οθωμανικής
περιόδου στις διάφορες χρονικές περιόδους ; β) Πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε τα
σχολεία της οθωμανικής περιόδου με βάση ορισμένα κριτήρια ; γ) Υπήρχε αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία αυτά και τι περιλάμβανε; δ) Υπήρχαν ή όχι διδακτικά εγχειρίδια; ε) Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στο ερώτημα ποιες σκοπιμότητες
εξυπηρέτησε ή εξυπηρετεί η διαιώνιση του μύθου του κρυφού σχολειού;

4 G. Chassiotis, L instruction publique chez les Greques depuis la prise de Constantinople jusque a
nos jours, Paris 1981, Antonis Danos 2002
5 Ά. Αγγέλου, Το κρυφό σχολειό. Χρονικό ενός μύθου. Αθήνα, Εστία, 1997.
6 Ά. Αγγέλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (τ. ΙΑ΄) της Εκδοτικής Αθηνών, 1974.
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3. Μεθοδολογία-Πηγές
Η έρευνα χρησιμοποιεί την Ιστορική-ερευνητική μέθοδο. 7 Πηγές της είναι οι μονογραφίες περί σχολείων και οι κατάλογοι των βιβλίων από την έκδοση της τυπογραφίας μέχρι σήμερα8 καθώς και οι πηγές που έχουν έρθει σχετικά πρόσφατα στο
φως,9 στα πλαίσια των εκπονηθεισών νεότερων διδακτορικών διατριβών,10 οι οποίες

7 Μ. Γεδεών, «Σχολεία και βιβλία κατά τον ΙΖ αιώνα», Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος Η, 38/3.8.1888,
σ. 303-306
8 Γ. Παπαδόπουλος, «Περί των προγενεστέρων ελληνικών σχολείων», Πανδώρα, 9, σ. 169-179,
15.7.1857, φ.176, & 5, σ. 450-451, 1.1.1855, φ.115 E. Legrand, Bibliotheque Greque Vulgaire. Κ. Σάθας,
Νεοελληνική Φιλολογία, Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της καταλύσεως
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας, Αθήνα 1868. Τρ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία
επί τουρκοκρατίας, Ελληνικά σχολεία από της αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου, Αθήνα 1936. Β. Μυστακίδης,
«Σχολεία μετά την άλωσιν κατά κώδικας του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Επετηρίδα Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών, 13 (1937), σ. 143-154. Χρ. Παπαδόπουλος, «Περί των μετά την άλωσιν Κωνσταντινουπόλεως ελληνικών Ακαδημιών», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 1927. σ. 200-201. Υψηλάντης Κομνηνός, Τα
μετά την άλωσιν (1453-1789), εκ χειρογράφου ανεκδότου της Ι. Μονής Σινά, Κωνσταντινούπολη (εκδ. Γερμανού Σιναϊτου) 1870. Π. Αραβαντινός, «Ιστορία της ελληνικής παιδείας παρ Έλλησι», εις., (επ, Ε.Ι.Νικολαΐδου Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών), Ιωάννινα 1986. Ν. Ζαχαρόπουλος, Η παιδεία στην τουρκοκρατία,
Θεσσαλονίκη: Πουρνάρας 1983. Π. Αραβαντινός, Βιογραφική συλλογή λογίων της τουρκοκρατίας, (εισαγωγή-επιμέλεια Κ.Θ. Δημαρά), Ιωάννινα 1960.
9 Κ. Χατζόπουλος, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, (1453-1821), Θεσσαλονίκη, Βάνιας 1991. K. Chatzopoulos, “From the Greek school of the church to the Greek school
of the modern Greek Enlightenment, Terzis N. (ed), Education in the Balkans, From the Enlightenment
to the Founding of the Nation-states, Thessaloniki, Kyriakides Brothers 2000, pp. 45-74. Σ. ΖιώγουΚαραστεργίου, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η εκπαίδευση του Γένους, Κείμενα-Πηγές: 1830-1914, Θεσσαλονίκη 1998. I. Χασιώτης, Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής
πρόκλησης, ο ελληνικός κόσμος στα χρόνια της τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2001.
Κ. Βακαλόπουλος, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1992. Κ. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία 1204-1985,
Θεσσαλονίκη 1993. Κ. Φωτιάδης, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου,
Θεσσαλονίκη 1985. Κ. Φωτιάδης, Ο Ποντιακός Ελληνισμός της τέως Σοβιετικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη
1991. Σ. Βούρη, Εκπαίδευση και Εθνικισμός στα Βαλκάνια: Η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας
(1870-1904), Αθήνα: Παρασκήνιο 1992. Δ. Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Προς μια
ανασύνθεση της Ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003. Χ.
Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα: ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
Κωνσταντινουπόλεως. Διατριβή, Αθήνα: Νεφέλη 1996.
10 Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Τα Μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων της τουρκοκρατίας.
Διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι. Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή 1993. Σ.
Ηλιάδου-Τάχου, Οι δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης (μέσης και στοιχειώδους) στις εκκλησιαστικές επαρχίες Κοζάνης, Καστοριάς και Μογλενών κατά την ύστερη τουρκοκρατία (1856-1914), Θεσσαλονίκη: Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία 1999. Σ. Ηλιάδου Τάχου, Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία
(1840-1914), Ηρόδοτος Θεσσαλονίκη 2000. Στ. Ανεστίδης, Η εθναρχική παράδοση και ο Μ. Γεδεών, αν.
ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1993. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικαί ειδήσεις. Ειδήσεις Ιστορικέ, Βιογραφικά περί των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως 36-1884 μ., Κωνσταντινούπολη 1890, σ. 328-333. Μ.
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χρησιμοποιούν τα Αρχεία των Μητροπόλεων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
στοιχεία πολύ λίγο προσβάσιμα σε παλιότερους ερευνητές, τα οποία κατά τη γνώμη μας σχηματοποιούν ένα νέο κώδικα ερμηνείας και προσέγγισης της εκπαίδευσης.
Η έρευνα αφορά στην περίοδο 1453-1912, αφού το μεν 1453 είναι η ημερομηνία
κατάλυσης της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υποκατάστασής της από
την Οθωμανική και το 1912 είναι σημαίνον χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του
νεοελληνικού εθνικού κράτους. Οπωσδήποτε η συγκεκριμένη περιοδοποίηση παρουσιάζει προβλήματα, αφού η διαιώνιση του καθεστώτος λειτουργίας των ελληνικών
σχολείων συνεχίστηκε και την περίοδο 1912-1922 για τον εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους Ελληνισμό και αμφισβητήθηκε δυναμικά μόλις το 1922, όταν ένα
μεγάλο μέρος των Ελλήνων εγκατέλειψε τις εστίες του στη Μικρά Ασία. Επομένως
ο προσδιορισμός των ορίων που προαναφέρθηκαν πρέπει να θεωρηθεί ότι έγινε «κατ
οικονομίαν», για να εξυπηρετήσει δηλαδή κατ αποκλειστικότητα τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.
Από την άλλη, η επιλογή της μακροϊστορικής προσέγγισης και όχι της έρευνας
πεδίου έγινε για να αποτυπωθούν οι γενικές τάσεις και να αξιολογηθούν, αφού οι
ειδικές μονογραφίες για το θέμα αυτό δε δημιουργούν αναγκαία τις προϋποθέσεις
μιας συνολικής θεώρησης του φαινομένου της παιδείας. Στα πλαίσια της προσέγγισης
αυτής κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μια περιοδοποίηση, η οποία θα επιτρέψει την ξεχωριστή εξέταση των διάφορων παραμέτρων που επηρεάζουν το πλαίσιο ή συγκείμενο
της ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων στα πλαίσια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Και όταν αναφερόμαστε σε ιδιαίτερες κατά περίοδο παραμέτρους εννοούμε για
παράδειγμα τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ορθόδοξων πληθυσμών, την
πνευματική κατάστασή τους, τις παρεμβάσεις της Πύλης που ήγειραν κατά περιόδους
«προνομιακά ζητήματα»11, τους αυτοσχεδιασμούς ή την αβελτηρία των Πατριαρχών

Γεδεών, Η πνευματική κίνησης του γένους ημών κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα, εκ. οπ. Φ. Ήλιου-Αναγγέλλου,
Αθήνα Ερμής 1976. Μ. Γεδεών. “Ίχνη των σχολειών νόμων κατά τον μέσον αιώνα παρ’ ημών”, Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. 35, τ.8, 26/2/1911, σσ.57-59. Γ. Μπάτσας, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στο οθωμανικό κράτος, από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του
Τανζιμάτ έως την επανάσταση των Νεοτούρκων, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. Διδακτορική διατριβή,
Θεσσαλονίκη 2003. Μ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων,
από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των αρχών της ενεστώσης εκατονταετηρίδος, εν Κωνσταντινουπόλει 1867. G. Chassiotis, L instruction publique chez les Grecs 1981. Τ. Γριτσόπουλος, ό.π. Επ.
Θ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών
ακμασάντων λογίων, μετά σχεδιάσματος Ιστορικού περί του ελληνικού Φροντιστηρίου Τραπεζούντος, Εν
Αθήναις 1897.
11 Ζητήματα δηλαδή αμφισβήτησης των προνομίων του Πατριαρχείου άρα και της ελληνικής εκπαίδευσης
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και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, την κοινωνική διαστρωμάτωση των υποδούλων
και τέλος τη σχέση τους με την κυοφορία των ιδεών του Ανθρωπισμού αρχικά και του
Διαφωτισμού στη συνέχεια, Ιστορικών φαινομένων που τεκταίνονταν στη Δύση.12

4. Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των σχολείων από το 1453
ως το 1912
4.1. Εισαγωγικά
Σχεδόν αμέσως μετά την άλωση διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις της συγκρότησης των ελληνικών σχολείων. Συγκεκριμένα ο Μωάμεθ ο Β παραχώρησε στον ορθόδοξο Πατριάρχη, τον Γ. Γεννάδιο ή Σχολάριο τα βεράτια, δηλαδή τα προνόμια,
(Runciman, 1968), που τον αναδείκνυαν σε ρουμ-μπασί, (Turcograecia, 108, Hammers, 1834, 427, Καρδαράς, 1996), δηλαδή σε αρχηγό του μιλλέτ των Ρωμαίων ή
Ρωμιών, των πάλαι ποτέ ορθόδοξων υπηκόων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι αναγνώριζαν τη θρησκευτική του δικαιοδοσία. Οι περισσότεροι ιστορικοί σήμερα θεωρούν ότι μέρος των βερατίων ήταν και η παιδεία του ρουμ μιλλέτ
(αν και ο Κονορτάς, 1998 το αμφισβητεί). Επομένως ο κοινός βίος, στα πλαίσια της
οθωμανικής νομιμότητας των θρησκευτικών συνόλων των μιλλέτ, προσέδωσε στους
πληθυσμούς της πρώην Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την ταυτότητα των
Ρουμ, ή Ρωμαίων, των υπαγόμενων δηλαδή στη θρησκευτική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. (Turczynski 1971, 468-486, Hobsbaum, 1991, 46-49). Την
πραγματικότητα αυτή απηχούν τα γραφόμενα από τον Μ. Γεδεών, επιφανή λόγιο του
19ου αιώνα και οφικιάλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου: «Το δε να μην παρασιωπήσωμεν ευγνωμοσύνην επιβαλλομένην προς την θεόθεν τεταγμένην εφ ημάς κοσμικήν
εξουσίαν των ευκλεών διαδόχων του οξύνοος Πορθητού, προστατών γενομένων των
σχολείων και των γραμμάτων ως ωμολόγησεν καθ άπασαν την πεφωτισμένην Ευρώπην
ο κλεινός συγγραφεύς του Λασκάρεως και του Περί χριστιανικής ευγλωττίας κατά τον
Δ αιώνα συγγράμματος Βιλεμαίν. (Γεδεών, 1888). Πρόκειται για μια καθαρή δήλωση,
η οποία, παρά τις έκδηλες καταβολές του βυζαντινισμού της, δεν κατατρύχεται από
την αγωνία να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις μιας εθνικής νεοελληνικής ιδεολογίας,
και δεν έχει καμιά διάθεση να μειώσει το κύρος του Πατριαρχείου, εν ονόματι της
πραγμάτωσης του στόχου που προαναφέρθηκε.
Γιατί πραγματικά η εθνική διαφορετικότητα ήταν ανύπαρκτη στη μεταβυζαντινή

12 Α. Reble, Ιστορία της Παιδαγωγικής, μτφρ. Θ. Χατζηστεφανίδης, Αθήνα, Παπαδήμας 1992, σ. 97
& 216
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οθωμανική πολιτεία, (Kitromilides, 1996, 163-191), αφού η ιερή γλώσσα και τα ιερά
κείμενα κατέστησαν δυνατή τη φαντασιακή σύλληψη της κοινότητας του ορθόδοξου
πατριαρχικού, με τη διαμεσολάβηση του κλήρου, ο οποίος αποτελούσε στρατηγικό
στρώμα μιας κοσμολογικής ιεραρχίας, στην κορυφή της οποίας βρισκόταν το θείο
(Anderson , 1997). Άρα, ως τον 19ο αιώνα η θρησκεία ήταν το σοβαρότερο κριτήριο
διαφοροποίησης των υποδούλων (Horowitz, 1975, 113), ενώ η παραδοσιακή νομιμότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελούσε, στα πλαίσια του μιλλέτ, το μόνο
φορέα διαχείρισης της φιλοσοφίας, αλλά και των δομών της εκπαίδευσης. Ενταγμένη
σε αυτά τα νομιμοποιητικά πλαίσια η ελληνική παιδεία απευθυνόταν, πέρα από κάθε
έννοια εθνοφυλετικού διαχωρισμού, σε όλα τα μέλη του ρουμ μιλλέτ και προσλάμβανε διαστάσεις οικουμενικές. Ο ελληνικός της χαρακτήρας, ο οποίος αποτυπωνόταν
στη χρήση της γλώσσας και των αξιών του κλασικού ελληνικού πολιτισμού δεν αλλοίωνε στην ουσία τις οικουμενικές της διαστάσεις.
Επομένως ήταν αδιαφιλονίκητη η ύπαρξη των προϋποθέσεων για την οργάνωση
από το Πατριαρχείο και στα πλαίσια πάντοτε των προνομίων του της εκπαίδευσης
του ρουμ μιλλέτ.

4.2. Η περίοδος της προετοιμασίας του εκπαιδευτικού θεσμού
(ΙΕ-ΙΣΤ αιώνας)
Το κύριο χαρακτηριστικό των πηγών του ΙΕ και ΙΣΤ αιώνα είναι κατά τον Γεδεών
ο χειρόγραφος χαρακτήρας τους, ενώ παράλληλα τα κείμενα χαρακτηρίζονται από
τον ίδιο δυσεύρετα. Στην ουσία οι πληροφορίες μας για την κατάσταση της παιδείας
αυτήν την περίοδο προέρχονται κυρίως με έμμεσο τρόπο από συγγραφείς του 19ου
συνήθως αιώνα, οι οποίοι εμφανίζονται να διασώζουν κείμενα παλιότερων και να
διεκτραγωδούν μέσα από αυτά την απαιδευσίαν του Γένους. Για παράδειγμα σε αυτό
το μήκος κύματος φαίνεται ότι κινείται ο λόγιος του 19ου αιώνα Νικόλαος Σοφιανός,
(Σοφιανός, 1870),13 ο οποίος αποδίδει την απαιδευσίαν του Γένους σε δύο παράγοντες:
στην έλλειψη οργανωμένης παιδείας από τη μια και στην απουσία σχολείων και δασκάλων από την άλλη (Μελετιάδης, 2006: 26).
Μια σημαντική πηγή της περιόδου είναι το έργο του Crussii με τίτλο Turco
graeciae, το οποίο διασώζει κοντά στα άλλα και πηγές του ΙΕ και Ιστ αιώνα. Τέλος
εξαιρετικά αξιόλογη είναι η μονογραφία του Τάσου Γριτσόπουλου, η οποία βασίζεται
σε αρχειακό υλικό της Πατριαρχικής Σχολής και επομένως επικεντρώνεται στο μονα-

13 «επειδή εις τέτοια κακήν τύχην κατήντησε το πάλαι ποτέ μακαριστόν γένος ημών των γραικών ότι
μόλις ευρίσκεται τώρα διδάσκαλος όπου νάναι ικανός να διδάσκει τους νέους την γραμματικήν τέχνην»
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δικό δευτεροβάθμιο σχολείο που λειτούργησε στα πλαίσια των προνομίων στα όρια
δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριάρχη, αμέσως μετά την άλωση ή λίγο μετά από
αυτήν (Γριτσόπουλος, 72).
Αν συγκρίνουμε τα δύο πονήματα του Παρανίκα, το Σχεδίασμα, που εκδίδει το
1866 και το Περί Ιωάννου Ζυγομαλά και Μιχαήλ Ερμόδωρου που δημοσιεύει το 18761877 στην εφημερίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, θα διαπιστώσουμε διαφορές ως προς την προσέγγιση της παιδείας αυτής της πρώιμης περιόδου:
Συγκεκριμένα στην επιστολή του Ερμόδωρου του Λήσταρχου προς τον Ιωάννη Ζυγομαλά που δημοσιεύει ο Παρανίκας (Παρανίκας, 1876-1877, 40)14 υπάρχει η περιγραφή της απαιδευσίας και η επίκληση προς το Θεό για την άρση της κατάστασης.
Πρόκειται για μια οπτική, η οποία συμφωνεί με όσα κατέγραψε και ο Ν. Σοφιανός
στη Γραμματική του.
Αντίθετα στο Σχεδίασμά του ο Παρανίκας, επιχειρώντας μια μακροϊστορική ερμηνεία της εκπαίδευσης την περίοδο της οθωμανοκρατίας, δημιουργεί ένα ερμηνευτικό σχήμα, το οποίο παρά τις οφθαλμοφανείς προθέσεις του να αναδείξει το ρόλο
του Πατριαρχείου, δε στερείται ιστορικής-αντικειμενικής βάσης και θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως μια πολύ καλή πρώιμη προσέγγιση. Μόνο που για μια ακόμα φορά
η θεώρηση αυτή προέρχεται από έναν ιστορικό που δεν ανήκει στο ελλαδικό κράτος
και επομένως δεν επηρεάζεται από τις ιδεολογικές προτεραιότητες του Ελληνικού
Βασιλείου. (Παρανίκας, 1867, 13).
Σύμφωνα με αυτόν η παιδεία δεν είχε σβηστεί ολοκληρωτικά την πρώτη περίοδο,
όπως αναφερόταν από πολλούς ελλαδίτες λογοτέχνες, και ότι χάρις στις ενέργειες της
Μεγάλης Εκκλησίας αναζωπυρώθηκε. Αναδεικνύοντας μάλιστα το ρόλο του Πατριαρχείου τονίζει ότι αυτό λειτούργησε ως κιβωτός παιδείας, ενώ τα μοναστήρια που
επόπτευε το Πατριαρχείο υπήρξαν φυτώρια γραμμάτων. Έτσι το Πατριαρχείο περιέθαλψαν τα γράμματα και αναρρίπισε την σύστησαν σχολείων ιδία δε Πατριαρχικών Σχολών συνέστησαν. Στη συνέχεια εξηγεί τη διάχυση της παιδείας, αποδεχόμενος, τόσο τη
λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής, όσο και των δευτερευόντων επαρχιακών σχολείων, αλλά και τη μετακίνηση των μορφωμένων στη Δύση και τις ενετικές επαρχίες
για διεύρυνση των γνώσεών τους και τη μετέπειτα επιστροφή τους στην Ανατολή.
Διακρίνει μάλιστα τους μορφωμένους της περιόδου σε οφικιάλιους του Πατριαρχείου
με πολιτική επιρροή στην Πύλη, σε γιατρούς με κοινωνικό κύρος και τέλος σε υψηλόβαθμους κληρικούς, οι οποίοι συνέστησαν σχολεία στην πατρίδα τους, διέσωσαν την

14 «ίσως γαρ ίσως συν Θεώ δ ειρήσεται, της ούτω δεινής αλογίας και απαιδευσίας το ταλαίπωρον ημών
γένος απαλλάξη βιούς επί χρόνον μακρόν»
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γλωσσών, ενέσπειραν ευγενή αισθήματα.. προήγαγαν τα φώτα εις τας Μητροπόλεις και
τας επαρχίας ώστε αδύνατον ην να σβεσθούν πλέον. Τέλος οι θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Πατριάρχη αναφορικά με την παιδεία του ρουμ-μιλλέτ είναι εμφανείς και
από άλλες πηγές της περιόδου, ενώ θεωρείται πλέον ουσιαστική για τη συντήρηση της
παιδείας η λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής, παρά την κατά καιρούς οικονομική
δυσπραγία των ιδρυτών και χορηγών της, που την υποχρέωνε να κλείσει περιστασιακά.(Χατζόπουλος, 60-82, Σταματόπουλος, 161, Εξερτζόγλου, 33).
Έτσι ο Σχολάριος εγκαθίδρυσε αρχιδιδάσκαλο της Πατριαρχικής Ακαδημίας τον
Ματθαίο Καμαριώτη (Γεδεών, 1883, 30-115) και ο Ιωάσαφ από την Αδριανούπολη, μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσκάλεσε το 1540 στην Κωνσταντινούπολη τον Ιωάννη Ζυγομαλά από το Ναύπλιο (Turcograeciae, 94), για να καλλιεργήσει
τα γράμματα. Τον Ιστ αιώνα ο Ιωάσαφ Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως (18.5.1550)
έγραφε στο δάσκαλο της Αδριανούπολης Ιωάννη Ζυγομαλά να μην αμελεί τους μαθητές του, αλλά να τους διδάσκει με επιμέλεια και καθαρή συνείδηση (Γεδεών, 1888,
242-265). Ακόμα ο Πατριάρχης Διονύσιος Β ο από Νικομηδείας έστειλε επιστολή στον
Μιχαήλ Ερμόδωρο τον Λήσταρχο, που τον καλούσε να διδάξει (Κατραμής, 245). Την
ίδια περίοδο ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Β ο Τρανός φοιτούσε στην Πατριαρχική Ακαδημία. (Crusii, Turcogreciae, 205) Θα πρέπει επομένως στο σημείο αυτό να καταλήξουμε
ότι όλες οι μαρτυρίες των πηγών που προαναφέρθηκαν συγκλίνουν στο συμπέρασμα
ότι εκείνη την πρώιμη περίοδο ακολουθούνταν η βυζαντινή παράδοση και επομένως
είχαν συσταθεί από εύπορους γονείς κύκλοι ιδιωτικών μαθημάτων, στα πλαίσια των
οποίων δίδασκαν φημισμένοι δάσκαλοι. (Γριτσόπουλος, 95-101).
Η Σύνοδος που έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 1593 επί Ιερεμία Β του Τρανού
αποτέλεσε σταθμό για τη διάχυση της παιδείας έξω από τα όρια της Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως, στα πλαίσια πάντοτε των πατριαρχικών προνομίων. Πρόκειται για τη Σύνοδο, στα πλαίσια της οποίας έγινε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία
εκπαιδευτικών δομών και για τη διάδοση των σχολείων. Συγκεκριμένα η σύνοδος
που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη προέβλεπε ότι ο κάθε επίσκοπος έπρεπε στην
περιφέρειά του να φροντίζει για τα θεία και ιερά γράμματα. (Σάθας, 1870, 32). Με τον
όρο θεία ή ιερά γράμματα η Σύνοδος αναφερόταν στα κοινά γράμματα, και επομένως
αποφάσιζε ότι οι επίσκοποι που ήταν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού θρόνου ήταν
επιφορτισμένοι με τη φροντίδα της συντήρησης των σχολείων εξ ιδίων δαπανών.
Προχωρώντας μάλιστα ακόμα η Σύνοδος όριζε ότι οι επίσκοποι έπρεπε να μεριμνήσουν για την εξ ιδίων στήριξη των απόρων μαθητών. Στη σύνοδο παρέστη ο Μελέτιος
Πηγάς Πατριάρχης Αντιοχείας, που εξέφραζε και τη γνώμη των Ιωακείμ Αντιοχείας
και Σωφρονίου Ιεροσολύμων (Γεδεών, 1888, 303-306) .
Η κατάσταση επομένως που άρχισε να διαμορφώνεται τον 16ο αιώνα στην ευρύ-
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τερη περιφέρεια δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου, αμέσως μετά από τη Σύνοδο που
προαναφέρθηκε, δε θα πρέπει να απείχε, προκειμένου για τη στοιχειώδη εκπαίδευση,
από την περιγραφή που μας διασώζει ο Μ. Γεδεών, ο οποίος έγραφε ότι οι ιερείς ήταν
και δάσκαλοι και ότι δίδασκαν τα κοινά γράμματα στους νάρθηκες των εκκλησιών,
χρησιμοποιώντας ως διδακτικά βιβλία την Οκτώηχο και το Ψαλτήρι. 15
Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στα εξής συμπεράσματα για τον ιε και ιστ αιώνα:
1. Δεν υπήρχε θεσμικό-νομικό κώλυμα για τη λειτουργία των σχολείων, η ευθύνη
των οποίων ανήκε από την πρώτη περίοδο της άλωσης στον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Οι δικαιοδοσίες όμως άρχισαν να αποκεντρώνονται από το 1593 και μετά, οπότε η
στοιχειώδης εκπαίδευση θεωρήθηκε αρμοδιότητα και υποχρέωση των κατά τόπους
Μητροπολιτών.
2. Η οικονομική δυσπραγία δεν επέτρεψε τα πρώτα χρόνια στο Πατριαρχείο τη
λειτουργία άλλου σχολείου, εκτός από την Πατριαρχική Ακαδημία, στην οποία παραδίδονταν μαθήματα που είχαν συνάφεια με την πνευματική παράδοση που είχε
διαμορφωθεί στα χρόνια του Βυζαντίου. Συνεχιζόταν όμως η δημιουργία και η συντήρηση κύκλων ιδιωτικών μαθημάτων με προσκεκλημένους μορφωμένους της εποχής, που συχνά είχαν σπουδάσει στη Δύση, οι οποίοι παρέδιδαν μαθήματα σε γόνους
πλούσιων οικογενειών.

4.3. Η περίοδος της κυοφορίας των σχολείων (ιζ΄ αιώνας- μέσα ιη΄)
Από τον 17ο αιώνα (Κονόρτας, 1997, 143-154 ) διαθέτουμε γραπτές πηγές που
αποδεικνύουν ότι στα τέλη του ιστ αιώνα οι επικεφαλής του ρουμ μιλλέτ αποφάσισαν
να ηγηθούν της προσπάθειας να διαδώσουν τα ελληνικά γράμματα, διαδικασία για
την οποία η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των υποδούλων αποτελούσε προϋπόθεση. Η ομαδοποίηση των κυριότερων μορφών εποπτείας του Πατριαρχείου στη
λειτουργία των σχολείων αυτήν την περίοδο μας παρέχει την εξής εικόνα: Το Πατριαρχείο περιοριζόταν α) στην έκδοση σιγιλίων ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων
β) στη χορήγηση επαινετικών γραμμάτων του ζήλου των ιδρυτών των σχολών γ) στην
απονομή οφικίων της Πατριαρχικής Σχολής σε διακεκριμένους δασκάλους, (Γεδεών,
1888, 303-306) ε) στην εξεύρεση μόνιμων πόρων για τη λειτουργία των σχολείων στ)

15 όστις εν αρχαιοτέροις εντύποις πηγαίς ανέγνω ότι κατά την 16η εκατονταετηρίδα ανά τας μάλλον
ευπορούσας κώμας και πολίχνας εν νάρθηξι εκκλησιών Ιερείς εδίδασκον αρχόμενοι της διδασκαλίας από
του Ψαλτήρος και του Ωρολογίου, όστις περιελθών και χωρίδια μικρά ακούση τον Ιερέα διδάσκαλον ονομαζόμενον ενιαχού λαμβάνει ίσως ανερευνήσας και βιβλία και χειρόγραφα της τότε εποχής ιδέαν τινα και
της εκπαιδεύσεως και του προορισμού της τότε παρ ημίν στοιχειώδους παιδείας και του προγράμματος οίον
ειπείν αυτής και εξηγουμένας έχει τας λέξεις Ιερά και θεία γράμματα
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στην εξέλεγξη της διαχείρισης των πόρων τους (Γεδεών, 1889, 370-376) και ζ) στην
έκδοση Κανονισμών λειτουργίας για τις σχολές, από τον 17ο αιώνα και μετέπειτα
(Γεδεών, 1888, 310-312) .
Ακόμα οι αποδείξεις για τον εποπτικό ρόλο των Πατριαρχών αυτής της περιόδου
σε ζητήματα παιδείας είναι πυκνότερες, από ότι στο παρελθόν. Συγκεκριμένα ο Πατριάρχης Ραφαήλ κάλεσε το 1603 στην Κωνσταντινούπολη από τη Νάξο τον Φραγκίσκο τον Κόκκου που σπούδασε στη Ρώμη. Επίσης ο Κύριλλος Λούκαρης το 1626
κάλεσε τον Θεόφιλο Κορυδαλλέα από τη Ζάκυνθο, όπου σχολαρχούσε (Πρακτικά
ΕΦΣΚ, Β, 292). Επιπλέον το 1753 το Πατριαρχείο προέστησε στην Ακαδημία του
Άθω τον Ευγένιο Βούλγαρη, σπουδασμένο στη Δύση και φορέα της νεωτερικής φιλοσοφίας. (Κούμας , 561 ΙΒ, Βρεττός, 1854-1857), Το σημαντικό μάλιστα στην περίπτωση αυτή είναι να καταγράψουμε ότι με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου ιδρύθηκε
και άλλο ανώτερο σχολείο στην περιοχή δικαιοδοσίας του, η Αθωνιάδα Ακαδημία.
Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε γενικευμένη εκπαιδευτική έκρηξη ούτε στη διάρκεια αυτής της περιόδου,
κάτι όμως που δεν επιτεύχθηκε ούτε στην προηγμένη Δύση του 16ου αιώνα (Reble,
155), ενώ η ιδέα ενός λαϊκού σχολείου άρχισε να λειτουργεί ως παιδαγωγικό αίτημα
των Ratke & Comenius που μορφοποιήθηκε αργότερα μέσα από την κυριαρχία της
αρχής της κρατικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την έκδοση των πρώτων σχολικών κανονισμών στη Βαϊμάρη και στο Anhalt-Bernburg (Reble, 181). Η απουσία κοσμικού κράτους στους Χριστιανούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας υπήρξε μια από
τις αιτίες επιβράδυνσης στο πεδίο των μηχανισμών που προαναφέρθηκαν, ίσως όμως
να μην ήταν η μόνη. Θα περάσουν αρκετά χρόνια ως την περίοδο της διαμόρφωσης
εκπαιδευτικών δομών με πλαίσιο όχι το κράτος, αλλά την Κοινότητα που ήταν η θεσμοθετημένη υποστασιοποίηση του μιλλέτ, μια ανατολική εκδοχή του παραδοσιακού
Γένους. Μέχρι τότε η οργάνωση της παιδείας στην Ανατολή θα επηρεάζεται από το
συγκείμενο και τις συντεταγμένες του.
Οπωσδήποτε όμως η παρακολούθηση των πνευματικών κινημάτων της Δύσης από
τους λογίους της Ανατολής ήταν ακόμα δύσκολη. Άλλοτε οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στο γεγονός ότι το πνευματικό κλίμα στην Ανατολή ήταν διαφορετικό, το
κύρος της Μεγάλης Εκκλησίας ήταν ουσιαστικό και επομένως δεν μπορούσε να έχει
απήχηση στους λογίους της Ανατολής το κίνημα του Ευσεβισμού, (Reble, 191) κίνημα που αναπτύχθηκε στη Δύση και αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της ουσιαστικής θρησκείας και στην αμφισβήτηση των αξιωματούχων και του θρησκευτικού της
τυπικού, αν και για ιδεολογική συγγένεια με πτυχές του Ευσεβισμού κατηγορήθηκε ο
Μεθόδιος Ανθρακίτης. (Χατζόπουλος, 310). Αλλά και ο Διαφωτισμός, ο οποίος πρέσβευε τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, (Reble, 202) απηχούσε μια πραγματικό-
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τητα άγνωστη στη δομή των μιλλέτ της υπερεθνικής αυτοκρατορίας των Σουλτάνων,
μια πραγματικότητα που θα ήταν εξίσου ακατανόητη και στα χρόνια της ανατολικής
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπου τα ερμηνευτικά σχήματα ήταν διαφορετικά.
Επειδή όμως οι παράμετροι που διαμορφώνουν σε κάθε περίσταση τη δυναμική
των ιστορικών συγκυριών μεταβάλλονται, η βαθμιαία συγκρότηση της αστικής τάξης
στα ευρύτερα στρώματα του μιλλέτ, η οποία ακολούθησε μετά τη δημιουργία της
μεγαλοαστικής τάξης της διασποράς, οδήγησε στην αμφισβήτηση των κοινωνικών
δομών και στην Ανατολή. Αναζητώντας ένα νέο ιδεολογικό οικοδόμημα η αστική
τάξη άρχισε μετά την επέκταση της ιδεολογίας του νεοελληνικού διαφωτισμού στα
προοδευτικά στρώματα των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς (Mavroskoufis,
2000, 275-287) να μετασχηματίζει την κυρίαρχη ιδεολογία του μιλλέτ, διευρύνοντας
παράλληλα τις δικαιοδοσίες της. Στο επίπεδο αυτό, στην αρχή, συγκρούστηκε με την
κυρίαρχη εθναρχική παράδοση του Πατριαρχείου και αργότερα συστρατεύτηκε με
αυτήν, αφού διεύρυνε το θεσμικό πλαίσιο και κατασκεύασε το δικό της χώρο πολιτικής έκφρασης και κοινωνικής επικυριαρχίας. Η στροφή ενός μέρους της προς τη
Δύση οφειλόταν στη γοητεία που της ασκούσαν οι διακηρύξεις για τη χειραφέτηση
των λαών, εξαιτίας της τότε κατάσταση του ελληνισμού, σε μια περίοδο που το αίτημα για εθνική αποκατάσταση είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος στη συνείδηση μερίδας
των λογίων. Ωστόσο και επειδή το αίτημα για εθνική αποκατάσταση δεν εναρμονιζόταν αναγκαία με το οικουμενικό ιδεώδες των υπέρμαχων της αποκατάστασης της
ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η στροφή της αστικής τάξης προς τη Δύση
ήταν περισσότερο συνυφασμένη με το αίτημα για επέκταση των φώτων στην Ανατολή, κάτι που επέβαλε στη Μεγάλη Εκκλησία ως θεσμικό φορέα να διαμορφώσει
τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και διάδοση των σχολείων. Τα σχολεία αυτά
πρωτολειτούργησαν στα αστικά κέντρα της επικράτειας του Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά και σε αυτά της διασποράς και αντίθετα με ότι έχει κατά καιρούς υποστηριχτεί για «τα κρυφά σχολειά» που θεωρήθηκαν ως θεσμοί προετοιμασίας της εθνικής
επανάστασης, τα πρώτα σχολεία του οθωμανικού χώρου αποτέλεσαν έκφραση των
πνευματικών αναζητήσεων της αστικής τάξης και απέβλεπαν στην συντήρηση και
διάδοση του πνεύματος του οικουμενικού ελληνισμού, μέσα σε μια πολυπολιτισμική
αυτοκρατορία, όπως η οθωμανική.

4.4. Η περίοδος της εκπαιδευτικής έκρηξης της παιδείας του οικουμενικού ελληνισμού ( μέσα ιη΄-μέσα ιθ΄ αιώνα)
Ο 18ος αιώνας ήταν ο αιώνας ανάπτυξης των γραμμάτων (Λόγιος Ερμής, 1817,
8-13, Βαρδαλάχος 1812, ε & ζ., Γρηγόριος Ιερομόναχος Παληουρίτης, 1815, ιβ,
Ευτρόπιος 1807, θ, Davidson, 1963, 1986, 319-337, Εξερζόγλου, 1997, 155-176)
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επειδή α) ιδρύθηκαν και άλλα τυπογραφεία όπως εκείνο της Μοσχόπολης ή της
Κωνσταντινούπολης β) όλο και περισσότεροι λόγιοι επέστρεφαν από τη Δύση όπου
μορφώθηκαν γ) δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την κοινωνική άνοδο του ομογενούς στοιχείου, το οποίο συνεισέφερε στην προαγωγή των γραμμάτων δ) μετά τις
συνθήκες του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και του Αϊναλή Καβάκ το βιοτικό επίπεδο βελτιώθηκε και παράλληλα άρχισαν να εισάγονται νέες ιδέες και στην Ανατολή ε) επιβλήθηκε η σπουδή στην Πατριαρχική Ακαδημία (Κανονικαί Διατάξεις Πατριαρχών
Κωνσταντινουπόλεως, 176-180), ως προϋπόθεση για την αναρρίχηση στον ανώτερο
κλήρο (Γεδεών, 1888, 318-321). Τον 18ο αιώνα η εποπτεία της εκκλησίας με επίκεντρο το Πατριαρχείο πήρε θεσμική μορφή και συνεχίστηκε απρόσκοπτη. Από τούδε
οι Πατριάρχες και οι ομογενείς συναγωνίζονταν μεταξύ τους ποιοι θα προσφέρουν
περισσότερα στην παιδεία.
Στις αρμοδιότητες του Πατριαρχείου, παράλληλα με τις άλλες, εντάχθηκε την περίοδο αυτή και η απαγόρευση βιβλίων που περιείχαν δυτικές αντι-ορθόδοξες δοξασίες ή ιδέες αντικείμενες στην πολιτική οθωμανική διοίκηση. Πραγματικά, το 1798
συστήθηκε 6μελής επιτροπή για το τυπογραφείο, αποτελούμενη από τον Πατριάρχη,
2 Αρχιερείς, 2 επίλεκτους λαϊκούς (ο Μέγας Λογοθέτης και ο Μέγας Σκευοφύλαξ) ή
2 οφικιάλιους των Ηγεμονιών και το Μεγάλο Διερμηνέα, με αποστολή την έγκριση
των βιβλίων. Οι πρώτοι πρόδρομοι της μετέπειτα Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής ήταν οι Πατριάρχης Γρηγόριος, Αλέξανδρος Σούτσος Μέγας Διερμηνεύς, Εφέσου Σαμουήλ και Κυζίκου Ιωακείμ, ο Μπάνος Αλέξανδρος Χατζερής, & ο Μέγας
Ποστέλνικος Ιωάννης Καρατζάς. Η έγκριση της Επιτροπής για την κυκλοφορία ενός
βιβλίου καταγραφόταν ως εξής: «Ημείς οι κατά τον Υψηλόν προσκυνητόν Ορισμόν
αποκατασταθέντες προστάται της εν τω Πατριαρχείω Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφίας δηλοποιούμεν..ότι το παρόν βιβλίον χειρόγραφον..ως μη περιέχον τι εναντίον τη
Αγία ημών Εκκλησία και τη πολιτική Διοικήσει εκρίθη άξιον εκδόσεως.. άτε δε εσφραγισμένον προς ένδειξιν ασφαλείας..» (Γεδεών, 1889, 346-347)
Το 1836 συστήθηκε η Κεντρική Εκκλησιαστική και Πνευματική Επιτροπή επί Γρηγορίου Στ, του από Σερρών. Μέλη της ορίστηκαν ο Μεσημβρίας Σαμουήλ ο Κύπριος,
ο Ρεθύμνης Ιωαννίκιος, ο οποίος επιφορτίστηκε με την εξέταση των βιβλίων και της
16

16 «τα σχολεία της Ελλάδος σήμερον έχουν ενθέρμους προστάτας. Η Ιερά των αρχιερέων ομήγυρις
ένδοξοι και έκλαμπροι άνδρες τα υπερασπίζονται..», «από την αρχήν της παρούσης εκατονταετηρίδος όλων
ο σκοπός άρχισε να διευθύνεται προς την βελτίωσιν των ομογενών. Οι σοφοί και οι σπουδαίοι με τους πόνους και τας συγγραφάς, οι πλούσιοι και οι έμποροι με τας αφθόνους δαπάνας εις την σύστασιν των κοινών
σχολείων και με τας συνδρομάς εις την έκδοσιν των αναγκαίων βιβλίων όλοι συντρέχουσι με αμίμητον
ζήλον» «Ει τις εποχήν χρόνου εν τη Ιστορία τοις επιγιγνομένοις λογίσαιτο ουκ αν αμάρτοι».
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πώλησής τους, και ο Μ. Ιεροκήρυξ Ευσέβιος Πανάς, στον οποίο δόθηκε η εποπτεία
της εκπαίδευσης. (Γεδεών, 1889, 354-35) .
Η θεσμοθέτηση εποπτικού-λογοκριτικού ρόλου οφειλόταν στην ενεργοποίηση
των αμυντικών συνδρόμων της Εκκλησίας, έναντι της αρχόμενης αύξησης της επιρροής της δυτικής προπαγάνδας, προκαθόριζε όμως το πλαίσιο δράσης του Πατριαρχείου. Η δημιουργία και η επέκταση του σχολικού δικτύου συνιστούσε μια αδήριτη
αναγκαιότητα, αφού η ορθόδοξη αγωγή συνιστούσε την πνευματική σκευή των υπηκόων της ανατολικής εκκλησίας έναντι της Δυτικής, η οποία διεκδικούσε την πνευματική τους αφύπνιση.

4.5. Η περίοδος της εθνικής παιδείας (β΄ μισό ιθ΄ - 1908)
Η επικράτηση στη Δύση των ιδεολογικών αρχών του Διαφωτισμού και μαζί με αυτές του μοντέλου του έθνους-κράτους δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την κατάλυση της ελληνορθόδοξης κοινοπολιτείας στην Ανατολή. (Αλεξανδρής, 1980, 365-404,
Αναγνωστοπούλου, 1997, Ανεστίδης, 1993, Clogg, 1986, 185-207). Η δημιουργία
των πρώτων εθνών-κρατών στα Βαλκάνια ως συνέπεια των εθνικών επαναστάσεων
που ξεκίνησαν στις αρχές του 19ου αιώνα οδήγησε σε μετασχηματισμό της ιδεολογίας
του μιλλέτ σε εθνική ιδεολογία. Η υιοθέτησή της μάλιστα από την αστική τάξη συνέβαλε στη διαμόρφωση έντονου ανταγωνιστικού κλίματος στην ευρύτερη περιοχή της
Βαλκανικής χερσονήσου.
Η προϊούσα εθνικοποίηση του μιλλέτ κατέστησε επιτακτικό το αίτημα της εξάπλωσης της ελληνικής παιδείας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερα στις περιοχές που παρέμεναν στη δικαιοδοσία της Πύλης, αλλά και σε αυτές στις οποίες η
επικράτηση του ελληνικού στοιχείου απειλούνταν από αντίπαλους εθνικισμούς, όπως
η Μακεδονία. Στο πεδίο αυτό κυρίαρχος αναδείχτηκε ο ρόλος της αστικής τάξης, ενώ
παράλληλα η υπέρβαση του οικουμενικού από το εθνικό διαμόρφωσε το πλαίσιο,
μέσα στο οποίο στήθηκε η πρωτοβουλία των αστικών μεσοστρωμάτων για τη διαμόρφωση μιας αμυντικής και μαζί επιθετικής νεοελληνικής ιδεολογίας ,μέσα και έξω από
τα όρια του νεοελληνικού κράτους.
Ειδικά στις οθωμανικές επαρχίες, η οικονομική συμβολή των πλούσιων αστικών
στρωμάτων στην επέκταση των ελληνικών σχολείων διευκολύνθηκε ουσιαστικά, μετά
το 1856, από τις μεταρρυθμίσεις της περιόδου του Τανζιμάτ, οι οποίες συνέβαλαν στη
δημιουργία ενός θεσμικού καθεστώτος για την εξέλιξη του σχολείου. Το πλαίσιο αυτό
είχε σχέση με την «μετακένωση» του δυτικού μοντέλου της κρατικής εκπαίδευσης και
το μετασχηματισμό της σε κοινοτική εκπαίδευση. Ουσιαστικά, στις θεσμικές εξελίξεις στις οποίες πρωταγωνίστησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη συνδρομή των
φωτισμένων λαϊκών-αστών υποστασιοποιήθηκε η έννοια του μιλλέτ, η οποία για να
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ανταποκριθεί στη δυτική πρόκληση του κράτους καθορίστηκε ως προς τις νομικές
της συνιστώσες μέσα από τους Εθνικούς Κανονισμούς και ονομάστηκε Κοινότητα.
Στην ουσία με τον επαναπροσδιορισμό των δομών που σημειώθηκε στα πλαίσια του
Τανζιμάτ στο πεδίο της αυτοδιοίκησης των Κοινοτήτων, το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώθηκε για όλους όσους υπάγονταν στον Οικουμενικό θρόνο
της Κωνσταντινούπολης, είχε ως βασικά συστατικά στοιχεία του την εποπτεία της
Πύλης, την εποπτεία του Πατριαρχείου (Παπαστάθης, 1984) και την ενεργοποίηση
των κοινοτικών αρχών.
Σύμφωνα με όσα αναγράφονταν στα επίσημα νομοθετικά κείμενα της περιόδου,
παρεχόταν από την μεριά της Πύλης στους υπηκόους της η δυνατότητα της ίδρυσης
«σχολείων, ναών και λοιπών εθνικών κτιρίων». Τα δικαιώματα αυτά τα απολάμβανε κάθε κοινότητα, έπρεπε όμως να προηγηθεί αίτηση του Μητροπολίτη προς την
Πύλη, η οποία θα ικανοποιούνταν, αν δεν υπήρχε «διοικητικόν κώλυμα». Στην ουσία
η Πύλη διατηρούσε το δικαίωμα να αποφασίσει για την έγκριση της σχετικής αίτησης
για άδεια ή για την αναίρεση της άδειας αυτής, ενώ στην Εγκύκλιο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Θρησκευμάτων, η οποία διαβιβαζόταν από τον πρωθυπουργό Κιαμήλ Πασά στο Πατριαρχείο το 1891, τα προγράμματα των σχολείων και οι διορισμοί
των δασκάλων θεωρήθηκαν αρμοδιότητες του Πατριαρχείου, το οποίο με την ψήφιση το 1860 των Γενικών Κανονισμών περί διευθετήσεως των εκκλησιαστικών και
εθνικών πραγμάτων των ορθοδόξων Χριστιανών, υπηκόων της Α. Μεγαλειότητος του
Σουλτάνου και με την έκδοση του Θεμελιώδους Κανονισμού της εκλογής καθηκόντων
των εν τω κλίματι του Οικουμενικού Θρόνου ενοριακών, κοινοτικών και επαρχιακών
αρχών, το 1902 ανέλαβε τη διαχείριση της εκπαίδευσης, ενώ σε επίπεδο κοινότητας
τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες διαχειρίζονταν ο Μητροπολίτης και η Εφορία. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο είχε θεσμοθετηθεί η δυνατότητα του ελληνικού στοιχείου να διαμορφώνει τις συνθήκες εκπαίδευσης των μελών του μιλλέτ και να διαχειρίζεται το
πνευματικό κεφάλαιο των αρχαίων και θύραθεν συγγραφέων του πολιτιστικού του
παρελθόντος.
Την περίοδο 1830-1860 η εποπτεία του Πατριαρχείου έγινε ουσιαστική και θεσμοθετήθηκαν συγκεκριμένοι φορείς ελέγχου της λειτουργίας των σχολείων, ενώ
παράλληλα αρχίζουν να διεισδύουν και τα εκπαιδευτικά πρότυπα του ελλαδικού
κράτους στην Ανατολή. Στα πλαίσια του αναθεωρημένου ρόλου του Πατριαρχείου
ψηφίστηκε το 1846 ο Κανονισμός των Αλληλοδιδακτικών σχολείων (Ζιώγου, 429443) με στόχους α) την ομοιόμορφη εκπαίδευση β) τον έλεγχο & την επικύρωση των
διδακτικών βιβλίων. Την περίοδο αυτή ο ρόλος των κληρικών είναι κυρίαρχος, ενώ οι
μεγαλοαστοί αναδεικνύονται σε ρόλο Εφόρων. Παράλληλα δημιουργούνται τοπικές
Επιτροπές που ασχολούνται με ζητήματα οικονομικής διαχείρισης. Ακόμα το 1851
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ψηφίζεται ο Οργανισμός των Παρθεναγωγείων, με πρότυπο τον Κανονισμό των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του ελληνικού κράτους και μάλιστα του
έτους 1842. (Ζιώγου, 443-458) Το 1866 έχομε τη σύσταση της Κεντρικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της Μεγάλης του Γένους
Σχολής. Παράλληλα το 1871 υλοποιείται η σύσταση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής
του εν Κωνστανινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, η οποία θέτει ως σκοπό
την ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με κάθε τρόπο (Ζιώγου, 107-119,
Μπέτσας, 96, Γιαννακόπουλος, 1998). Το 1873 πραγματοποιείται η σύσταση της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής που αποτελείται από 3 λαϊκούς και 3
κληρικούς (Ζιώγου, 119-130). Στόχοι της Επιτροπής ορίζονται α) η επεξεργασία των
τάσεων της παιδείας β) η δημιουργία κέντρου για τα βιβλία, τους διδάσκοντες, τα
προγράμματα, τις εξετάσεις γ) η δημιουργία δικτύου κέντρου-Μητροπόλεων (Μπέτσας, 64).
Το 1878 ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση
της παιδείας. Έτσι το 1879 εκδίδεται το Πρόγραμμα του 6ετούς Δημοτικού σχολείου,
(Μπέτσας, 70) ενώ το 1880 ιδρύεται η Εκπαιδευτική & Φιλανθρωπική Αδελφότητα
Αγαπάτε αλλήλους, με σκοπό την παροχή παιδείας στις φτωχές κοινότητες (Μπέτσας,
88). Το 1881 εκπληρώνεται η ανασύσταση της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, η οποία επιφορτίζεται με τον έλεγχο των βιβλίων (Μπέτσας, 71), ενώ
το 1887 προωθείται το ομοιόμορφο πρόγραμμα για τη δημοτική εκπαίδευση, που είχε
εκπονήσει ο Χαρίσιος Παπαμάρκου (Μπέτσας, 123) και συζητιέται το 1896 η επιβολή ομοιόμορφου προγράμματος για τη μέση εκπαίδευση (Μπέτσας, 124). Το 1892
ο Κανονισμός της Επιτροπής αναθεωρείται και οι αρμοδιότητές της περιορίζονται
στα όρια της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της (Μπέτσας, 66). Παρόλα αυτά, ο εποπτικός
ρόλος του Πατριαρχείου δε μειώνεται, αλλά στα πλαίσια της εφαρμογής των Εθνικών
Κανονισμών οι εκπαιδευτικές αρμοδιότητες ανατίθενται στους κατά τόπους Μητροπολίτες και στις τοπικές Εφορείες.

4.6. Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων
H κατάσταση μεταβλήθηκε με την επανάσταση των Νεοτούρκων. Μετά την επικράτησή τους επαναπροσδιορίστηκαν, τόσο η κυρίαρχη ιδεολογία, όσο και οι δομές
της αυτοκρατορίας, με καταλυτικές επιπτώσεις στο ορθόδοξο μιλλέτ. Συγκεκριμένα,
στο επίπεδο της ιδεολογίας διαμορφώθηκε, αυτήν την περίοδο, τη φιλελεύθερη ή των
συμβατικών μεταρρυθμίσεων του κινήματος των Νεοτούρκων (Ergil, 1975, 27-28), η
ισχυροποίηση του ιδεολογικού ρεύματος του τουρκισμού, έναντι εκείνων του οθωμανισμού και του ισλαμισμού και πραγματοποιήθηκε η μετεξέλιξή του σε κυρίαρχη
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πολιτική ιδεολογία. Μέσα σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις γένεσης του τουρκικού εθνικισμού, (Arnakis, 1960, 21-32, Karpat, 1975,
276-298, Berkes, 1959, Georgeon, 1980, Zurcher, 1984), ο οποίος έθεσε ως στόχο
του τη σωτηρία της αυτοκρατορίας, μια σωτηρία ενταγμένη στα ιδεολογικά πλαίσια
ενός εθνικιστικού ακτιβισμού (Αναγνωστοπούλου, 454), ο οποίος ενεργοποιούσε τον
τουρκισμό, ως ειδοποιό διαφορά των μουσουλμάνων από τους μη μουσουλμάνους.
(Hobsbaum, 1994, Κιτρομιλίδης, 1989, 29-46, Kazamias, 1996).
Η μεταβολή δεν περιορίστηκε μόνο στο επίπεδο της ιδεολογίας, αλλά επεκτάθηκε
και στις ίδιες τις δομές της αυτοκρατορίας. Η προώθηση ενός μοντέλου εκμοντερνισμού, άρα και εκδυτικισμού από τους Νεότουρκους οδήγησε στην εκκοσμίκευση,
(Berkes, 1964) σε επίπεδο πολιτειακό και οικονομικό και κυρίως επαναπροσδιόρισε
τις θεσμικά κατοχυρωμένες, από την περίοδο του Τανζιμάτ, λειτουργίες του ορθόδοξου μιλλέτ. Η οικοδόμηση δηλαδή ενός κοσμικού συνταγματικού κράτους οδήγησε
σε ευθεία αμφισβήτηση και σταδιακή κατάργηση των πατριαρχικών προνομίων, που
απέρρεαν από τις παραδοσιακές εθνοθρησκευτικές διακρίσεις (Κιτρομιλίδης, 1983).
Έτσι, ενώ στην αρχή συντηρήθηκε ο τυπικός ρόλος του Πατριάρχη ως αντιπροσώπου
των ορθόδοξων πληθυσμών, χωρίς όμως αυτό να έχει ανταπόκριση σε πραγματικές
μορφές εξουσίας επί του μιλλέτ, το 1910 ξεκίνησε μια ουσιαστική διαδικασία νομικού περιορισμού των εξουσιών του. Η αποδυνάμωση αυτή είχε δύο επιπτώσεις: Η
πρώτη αφορούσε στη δημιουργία μιας πολιτικής ηγεσίας λαϊκών, οι οποίοι, με τη
συναίνεση του Πατριαρχείου (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 31, 7.8.1908, & Εκκλησιαστική Αλήθεια 39,30.9.1909) όχι όμως και μέσα από τον ιδεολογικό του έλεγχο, όπως
συνέβαινε την περίοδο του ελληνοθωμανισμού (Σταματόπουλος, 161, Εξερτζόγλου,
33) και κυρίως μέσα από συμμαχίες με τον τύπο (Αναγνωστοπούλου, 513), αλλά και
μέσα από συνωμοτική δράση (Χαμουδόπουλος, 1946, Αλεξανδρής, 1940, Ι. Δραγούμης, 1926, Σουλιώτης -Νικολαίδης, 1971), αναδείχτηκαν εκλογικά σε εκπροσώπους
των ομογενών στο Κοινοβούλιο. Η δεύτερη σχετιζόταν με την ενίσχυση του ρόλου
και επομένως της δυνατότητας πολιτικής και ιδεολογικής λειτουργίας του εθνικού κέντρου, της Αθήνας, (Αναγνωστοπούλου, 491) γεγονός που έπρεπε να αποδοθεί στην
εθνικοποίηση του μιλλέτ, αλλά και στην άμβλυνση του εθναρχικού ρόλου του Πατριάρχη. Από αυτή την περίοδο και μετά η δυνατότητα του εθνικού κέντρου της Κωνσταντινούπολης να παράγει αυτόνομη πολιτική, αισθητά διαφοροποιημένη από εκείνη
του ελληνικού κράτους και των βλέψεών του περιορίστηκε. (Σουλιώτης- Νικολαίδης,
178-180). Το νέο συνταγματικό πολιτικό πλαίσιο κατάργησε τις διοικητικές αρμοδιότητες των κοινοτήτων (Αναγνωστοπούλου, 464-465), οι οποίες απέκτησαν αυτόνομη
λειτουργία στο οθωμανικό διοικητικό πλαίσιο και επομένως τις στέρησε από τους
πόρους τους. Η κατάργηση όμως των διοικητικών αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων δε
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σήμαινε παρά το μετασχηματισμό τους σε πολιτικούς μηχανισμούς για την οργάνωση
της πολιτικής εκπροσώπησης του πρώην μιλλέτ, επειδή η κοινότητα ή η Μητρόπολη
συνιστούσε εκλογική περιφέρεια που αναδείκνυε τους εκλέκτορες.
Η εκπαίδευση, ως έκφραση των πατριαρχικών προνομίων, διαφοροποιήθηκε ως
προς τις δομές και τις λειτουργίες της, αφού ήταν επιβεβλημένος ένας καθοριστικός
επαναπροσδιορισμός του θεσμικού της πλαισίου. Πρώτα από όλα η εκπαίδευση, τόσο
των μουσουλμάνων, όσο και των μη μουσουλμάνων, τέθηκε στην άμεση δικαιοδοσία
του Υπουργείου Παιδείας. Το αντιφατικό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι, ενώ δεν καταργήθηκαν τα κοινοτικά σχολεία και δεν αναιρέθηκε η αυτονομία της μη μουσουλμανικής εκπαίδευσης, τα σχολεία αυτά εξαρτήθηκαν, στα πλαίσια ενός εκκοσμικευμένου
και εξορθολογισμένου εκπαιδευτικού συστήματος, από τον έλεγχο του κράτους.
Οι επιπτώσεις στο επίπεδο αυτό ήταν δύο: πρώτα οι δομές έπαψαν να είναι αποκεντρωμένες, ο ρόλος των τοπικών φορέων εξουσίας υποκαταστάθηκε από το ρόλο
του κράτους, το οποίο ανέλαβε τα ποικίλα επίπεδα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της δημιουργίας τοπικών επιτροπών. Έπειτα μέσα στις νέες πολιτειακές δομές η παιδεία αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης, ως πολιτικό πλέον δικαίωμα
όχι των Οθωμανών μη μουσουλμάνων πολιτών, αλλά ενός ξεχωριστού έθνους, αυτού
που προέκυψε από το μετασχηματισμό του πρώην ρουμ μιλλέτ. Επομένως κυρίαρχος
προς την κατεύθυνση αυτή ήταν ο ρόλος των προνομίων, τα οποία επικαλούνταν ως
βάση νομιμοποίησης της αυτόνομης παιδείας του πολιτικού εθνικού συνόλου η νέα
ηγετική τάξη του πρώην μιλλέτ. Η εστίαση της επιχειρηματολογίας στα προνόμια
του Πατριαρχείου οφειλόταν στο γεγονός ότι αυτά αποτελούσαν τη νομιμοποιητική
βάση της κοινοτικής εκπαίδευσης και επομένως συνέβαλαν στην επιβίωση και τη
συνοχή του συνόλου. Και οπωσδήποτε η αντίφαση σε αυτό το σημείο βρισκόταν στο
γεγονός ότι οι Νεότουρκοι δεν προσδιόρισαν την ελληνική παιδεία ως οθωμανική,
και δεν έδωσαν τις ίδιες ευκαιρίες ένταξης σε πανεπιστημιακές και άλλες σχολές
στους αποφοίτους των ελληνικών σχολείων. Επομένως η κατάργηση των πατριαρχικών εκπαιδευτικών προνομίων αποσκοπούσε στο σταδιακό εκτουρκισμό των μη
μουσουλμάνων, με απώτερη προοπτική τη μακροπρόθεσμη κατάργηση των ευνοϊκών
προϋποθέσεων λειτουργίας των κοινοτικών σχολείων.

4.7. Τυπολογική ταξινόμηση των σχολείων ως το 1912 με κριτήριο
το φορέα ίδρυσης - διοίκησης και χρηματοδότησης
Η έκδοση σιγιλίων είναι η κυρίαρχη πρακτική που υιοθετείται από το Πατριαρχείο, ως φορέα νομιμοποίησης της εκπαίδευσης, από τον 17ο αιώνα ως τα μέσα σχεδόν του 19ου, και αποσκοπεί στον καθορισμό του καθεστώτος ίδρυσης και διοίκησης
των σχολείων της δικαιοδοσίας του. Τα σιγίλια ποικίλλουν και ως προς τις θεσμικές
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προϋποθέσεις που περιγράφουν, αλλά και ως προς το σκοπό και το χρόνο της έκδοσής
τους Σε γενικές γραμμές οι θεσμικές προϋποθέσεις που περιέχονται στα σιγίλια είναι
οι εξής: α) Οι όροι που τίθενται από τον ιδρυτή, β) Οι υποχρεώσεις του ιδρυτή έναντι
των κατοίκων της περιοχής στην οποία ιδρύεται το σχολείο γ) ο χαρακτήρας της σχολής, το επίπεδο ή το πεδίο ή το πρόγραμμα σπουδών δ) η προέλευση των πόρων της
σχολής και οι διαδικασίες-πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για να επιτευχθεί
η σταθερή απόδοσή τους ε) τα ονόματα των δασκάλων και το ύψος των αμοιβών τους
στ) τα ονόματα των Εφόρων και η διάρθρωση του καθεστώτος διοίκησης του σχολείου μέσα από τον επικαθορισμό των αρμοδιοτήτων της Εφορίας ζ) τα προσόντα και οι
προϋποθέσεις που έπρεπε να εκπληρώνει ο δάσκαλος.
Την περίοδο αυτή το Πατριαρχείο βοηθούσε στην εξεύρεση σταθερών πόρων για
τα σχολεία με τους εξής τρόπους: α) προέτρεπε ομογενείς να καλύψουν με κεφάλαια
τα έξοδα και να αυξήσουν τους σταθερούς πόρους των σχολείων β) εγκαθιστούσε τις
σχολές που συστήνονταν σε μοναστήρια γ) προσαρτούσε στις σχολές εκκλησίες και
μετόχια, για να αυξήσει τους πόρους τους από το παγκάρι ή από τα ενοίκια. 17 Αυτοί
ήταν και οι συνήθεις φορείς χρηματοδότησης των σχολείων.18 Τον Ιθ αιώνα έχομε
την δυναμική χρηματοδότηση των σχολείων από την αστική τάξη, στα πλαίσια του
ευεργετισμού. 19
Με βάση τα σιγίλια που εκδόθηκαν ή διασώθηκαν διακρίνουμε τους εξής τύπους

17 Γεδεών, ό.π., έτος Η, .(π.χ. προσάρτησε στη σχολή του Αγίου Ιωάννη Ναυπλίας σχολή που ανασυστήθηκε το 1765 το ομώνυμο μετόχι , ενώ τη σχολή Μεσολογγίου εγκατέστησε στη μονή του Αγίου
Δημητρίου 41/24.8.1888, σ. 329-330)
18 Το 1691 η Πατριαρχική Ακαδημία μόλις είχε τακτική πρόσοδο 350 γροσίων. Το 1748 τα έσοδα
της Πατριαρχικής Ακαδημίας ήταν 750 γρόσια, από τα οποία τα 600 προέρχονταν από το ναό του Αγίου
Νικολάου εν Τζιβαλίω και τα 150 από το ναό της Παναγίας Βελιγραδίου. Το 1764 με πρωτοβουλία Σαμουήλ Χαντζερή ορίστηκε οι ηγεμόνες Βλαχίας Στέφανος Μιχαήλ Ραγκαβίτσας και Μολδαβίας Γρηγόριος
Αλεξάνδρου Γκίκας να προσφέρουν σε ετήσια βάση ο ένας 1000 και ο άλλος 500 γρόσια, και επομένως τα
έσοδα συμποσούνταν σε 4050 γρόσια. Στη σχολή Μονεμβασίας το 1760 τα τακτικά έσοδα ήταν 250 γρόσια
σε ετήσια βάση από τα οποία ένα μέρος ήταν ο τόκος των κεφαλαίων των 2000 γροσίων και ένα μέρος
ήταν τα χρήματα που κατατέθηκαν στο πατριαρχικό ταμείο από τον έμπορα Νικόλαο Χρυσογιάννη από τη
Μονεμβασιά. Τα έσοδα της σχολής Μιστρά του ίδιου χρόνου ανέρχονταν σε 200 γρόσια.
19 Λόγιος Ερμής, 1817, σ.115, 148, 572-603, 1817, σ. 467, Λόγιος Ερμής 1816, σ. 96, Γεδεών, ό.π.,
έτος Η, 47/510.1888, σ. 374-378, & έτος Θ, 46/13. 9.1889, σ 370-376. Παραδείγματα ευεργετήσου υπάρχουν πολλά. Τον 19ο αιώνα ο Π. Νικολαϊδης δώρισε 10000 γρόσια στο Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης,
εξέδωσε την Ιστορική Χρονολογία του Κούμα. Ο Δ. Ιγγλέσης ίδρυε σχολείο στην Κεφαλληνιά Ο Γ. Κουμπάρης ανέλαβε την έκδοση του Νέου Αναχάρσιδος και ίδρυσε σχολείο στην πατρίδα του Μεσημβρία.
Σχολεία συστήθηκαν και στις Κυδωνιές και στη Σάμο με τη διοίκηση του Μητροπολίτη Κυρίλλου και στο
Πήλιο το 1813 με πρωτοβουλία του Γρ. Κωνσταντά (Σάθας, ό.π., σ. 695-702) Δίδαξαν Άνθιμος Γαζής, Σ.
Φιλιππίδης, Στ Δούγκας, Δ. Αλεξανδρίδης, Ζήσης Κάβρας.
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σχολείων της τουρκοκρατίας, ως προς το κριτήριο κριτήριο του φορέα ίδρυσης και
διοίκησής τους
α) Τα ιδιωτικά : Η πρώτη κατηγορία σχολείων ήταν αυτά που ιδρύθηκαν από ιδιώτες με προτροπή των Πατριαρχών και για τα οποία εκδόθηκαν από το Πατριαρχείο
έγγραφα σιγίλια που προσδιόριζαν το καθεστώς ίδρυσης, διοίκησης και λειτουργίας
τους. Το αρχαιότερο έγγραφο σιγίλιο20 που επικυρώνει τη σύσταση σχολής είναι αυτό
που αναφέρεται στη σχολή της Άρτας,21 καθώς και το σιγίλιο που προσδιόριζε το
ύψος των πόρων και τα της διοίκησης της σχολής της Μυτιλήνης που υπογράφτηκε
τον Αύγουστο του 1744, 22 και το σιγίλιο ή βεβαιωτικόν γράμμα του Πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή για τη Σχολή Νεοχωρίου Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1764.23
β) Τα σχολεία που ιδρύονται από Μητροπολίτες: Η δεύτερη κατηγορία αφορά στα σχολεία που συστήνονται από κληρικούς, οι οποίοι καταθέτουν εξ ιδίων
ποσά για τη συντήρησή τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα σιγίλια που εκδόθηκαν την περίοδο 1720-1735 και τα οποία αφορούν στις σχολές Πάτμου24 και

20 Χατζόπουλος, ό.π., σ. 305-309, Εκδίδεται από τον Πατριάρχη Μεθόδιο Γ τον από Ηρακλείας τον
Μορώνη τον Απρίλιο του 1669.
21 Γεδεών, Η, 38/3.8.1888, σ. 303-306, « ..και είναι και ονομάζεσθαι κοινόν σχολείον της πολιτείας
ταύτης Άρτης κατασταθέν δια καταβολής των χρημάτων του διαληφθέντος άρχοντος Μανολάκη.. και τα μεν
εισοδήματα της ενορίας ταύτης..καρπούσθαι και λαμβάνειν τον δάσκαλον εις διατροφήν αυτού.. μετά τόκου
των λοιπών χρημάτων κυβερνάν δι εκείνων τον μισθόν του διδασκάλου και την διατροφήν των μαθητών..» Η
σχολή επομένως δε συστήνεται το 1662, αλλά το 1669. Το 1670 μάλιστα ο Βαρθολομαίος Μητροπολίτης
Άρτης και Ναυπάκτου προσκάλεσε ως δάσκαλο τον Σωφρόνιο Λειχούδη. Η σχολή η οποία προικοδοτήθηκε
με 10000 φράγκα εγκαταστάθηκε στην ενορία του Αγίου Βασιλείου. Η σχολή εγκαθίσταται και λειτουργεί
πλησίον ή εντός της περιοχής των ναών και συγκεκριμένα στα κελιά τους. Ο Μελέτιος γράφει ότι ο Νεκτάριος που έγινε Πατριάρχης Ιεροσολύμων το 1660 προσκάλεσε τον Μανολάκη τον Καστοριανό να ιδρύσει
σχολεία των ελληνικών γραμμάτων στην Κωνσταντινούπολη, την Χίο, την Άρτα, και το Ανατολικό.
22 Γεδεών,ό.π., έτος Η, 41/24.8.1888, σ. 329-330. Ιδρυτής ήταν ο άρχοντας καπικεχαγιάς Σταυράκης
πατέρας του διαβόητου Σταυράκογλου «επί τω διδάσκεσθαι εν αυτή πάντας τους βουλομένους και παιδείας ερώντας δωρεάν και αμισθί τα τε εκκλησιαστικά και θεία και τα θύραθεν και ελληνικά μαθήματα και
διδάγματα. Ήταν επομένως σχολή των ελληνικών και των κοινών γραμμάτων. Με το γράμμα ρυθμίζονταν
οι πόροι του σχολείου, δηλαδή 100 γρόσια που δίνονταν από τον Σταυράκη εφόρου ζωής καθώς και από
τους διαδόχους του: 50 από τον Μυτιληναίο Μανωλάκη Χατζηγεωργίου σε όλη τη ζωή του αλλά και από
τους διαδόχους του και 150 με τόκο 15% τόκο σε κεφάλαιο 1000 γροσίων τα οποία αφού τα συγκέντρωσαν
οι πρόκριτοι της Μυτιλήνης τα τόκισαν στην κοινότητα. Από τα 400 γρόσια ορίστηκε και ο δάσκαλος να
μισθοδοτείται και οι φτωχοί μαθητές να υποστηρίζονται στις σπουδές τους.
23
Γεδεών, «Εκκλησίαι των ορθοδόξων εν Κωνσταντινουπόλει», Εκκλησιαστική Αλήθεια, σ. 32-37
24 Ι. Σακκελίων, Ανασκευή του πλου και της περιηγήσεως εις Πάτμον του κ. Μ. Βρατσάνου, σχολάρχου
Σάμου, Εν Σμύρνη εκ της τυπογραφίας Ι. Μάγνητος 1861. Επ. Σταματιάδης, «Περί Πάτμου και της σχολής αυτής», Εθνικόν Ημερολόγιον, 1865. Παρανίκας, ό.π., σ. 169-171, Στο σιγίλιο που εκδίδει ο Γεδεών
δηλώνεται ότι ο άρχοντας κιουρτζήμπασης Μανολάκης καταλαβών το Φροντιστήριο των ελληνικών μαθημάτων που συστήθηκε στην Πάτμο προ χρόνων ουκ ολίγων ένδον της Αποκαλύψεως, αφού διαπίστωσε ότι

106

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου - Ανδρέας Ανδρέου

Σκοπέλου25 (για την οποία ο Σίλβεστρος Πατριάρχης Αντιοχείας έγραφε στο Νεόφυτο χαρακτηρίζοντάς την Ακαδημία), 26 Αθηνών, 27 Τρικάλων. 28

υπήρχαν αρκετοί μαθητές από τα γύρω νησιά και ικανοποιητικό, καλώς έχον συντόνω σπουδή, διδασκαλίας
και μαθήσεως, αλλά όχι και επαρκές οίκημα, τους ανήγειρε εκ βάθρων νέο σχολείο, όχι μακρύτερα από
το πρώτο και μερίμνησε για τη ζωοτροφίαν των μαθητευομένων και την κυβέρνησιν. Όρισε ακόμα ως επικεφαλής των διδασκόντων τον Μακάριο και μετά από αυτόν τον Γεράσιμο. Ακόμα σε χειρόγραφο της Ι.
Μονής Ιβήρων σώζεται επιστολή του δασκάλου Μακαρίου που απευθύνεται στον Μανωλάκη στην οποία
δηλώνεται ότι ο ηγεμόνας της Μπογδανίας συνεισέφερε για τη λειτουργία της σχολής 4000 άσπρα.(παρατίθεται στην υποσ. 5, σ. 319 του Γεδεών.
25 Γ. Βενδότης, Προσθήκη Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τ. Δ, σ. 224, όπου ο διδάσκαλος ονομάζεται
Ιερόθεος, Παρανίκας, ό.π., σ.175-176. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 601 & 607, Αλ.Π. Γ. Ευμορφόπουλος, «Νεόφυτος ο Μαυρομάτης», Δελτίον Εταιρίας Μεσαιωνικών ερευνών, τ.Α, όπου και η αναφορά
στον Ιερόθεο, Γεδεών, «Λόγιοι και βιβλιοθήκαι της εν Άθω μονής των Ιβήρων», Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ.
Δ, σ. 508κε, του ιδίου Οι τελευταίοι μητροπολίται της Ηρακλείας, τ.Γ, σ. 548. Καισάριος Δαπόντες, Κήπος
Χαρίτων, Legrand Bibliotheque Greque Vulgaire, τ. Γ, σ. 6-7. Την έναρξη της διδασκαλίας ο Δαπόντες από
τον Ιερόθεο θέτει το 1723-1724. Στις πληροφορίες που μας παρέχονται από το σιγίλιο ορίζονται: α) Οι όροι
που τίθενται από τον ιδρυτή της σχολής Νεόφυτο Άρτης ο οποίος καθορίζει Εφόρους τους Μητροπολίτες
Ηρακλείας και Χαλκηδόνος, επικυρώνει ως δάσκαλο τον Ιερόθεο από την Καλαμάτα και έναν υποδιδάσκαλο ο οποίος δεν κατονομάζεται ρητά. β) Επικυρώνεται το συμβόλαιο μεταξύ του Μητροπολίτου Νεοφύτου
και των κατοίκων της Σκοπέλου, ενώ τονίζεται ότι συμφωνεί και ο Κλήμης επίσκοπος Σκιάθου και Σκοπέλου γ) προβάλλεται ως όρος η σύσταση νέας σχολής σε άλλο μέρος από τους Εφόρους στην περίπτωση
που διαλυθεί, με την αφαίρεση των πόρων από την κοινότητα της Σκοπέλου. δ) Η σχολή προσδιορίζεται ως
σχολή των εγκυκλίων και φιλοσοφικών μαθημάτων. ε) Κατατίθενται από το Νεόφυτο 1000 γρόσια με τόκο
15%, η αντιμισθία των δασκάλων ορίζεται σε 150 γρόσια τα οποία έπρεπε να στέλνονται στη μονή Ιβήρων
όπου διέμενε ο Νεόφυτος και να διατίθενται στη συνέχεια από αυτόν όσο ζούσε και μετά το θάνατό του να
δίνονται στους δασκάλους από τη μονή. Η διάταξη αυτή αμφισβητήθηκε από τη Σύνοδο των Πατριαρχείων
και αποφασίστηκε να διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά οι Έφοροι, οι οποίοι επιφορτίστηκαν ακόμα με την
υποχρέωση να εξετάζουν και να διορίζουν το σχολάρχη, μετά το θάνατο του Ιεροθέου και του βοηθού του.
Για τα προσόντα του δασκάλου οριζόταν να είναι άξιος στη διδασκαλία όχι μόνο κάτοχος της θύραθεν
παιδείας αλλά και χρηστός.
26 Εμάθομεν ότι εσύστησε και Ακαδημίαν εις Σκόπελον, Δελτίο Εταιρείας μεσαιωνικών ερευνών, σ. 86.
27 Παρανίκας, σ. 99, Τη σχολή της Αθήνας συνέστησε ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας Γρηγόριος Σωτήρης το 1715, και αφού έγινε Μονεμβασίας το 1728 έκανε γνωστή τη σύστασή της στο Πατριαρχείο, το
οποίο και εξέδωσε το σχετικό σιγίλιο. Στο σιγίλιο τονίζεται ότι ο Γρηγόριος επιστρέφοντας από την Ιταλία,
όπου σπούδαζε αγόρασε παλιά οικία στη Μεγάλη Παναγιά και «ανέδειξεν ταύτην φροντιστήριον ελληνικών άμα τε και κοινών μαθημάτων επί τω παιδεύεσθαι και διδάσκεσθαι εν αυτή τους της πολιτείας ταύτης
νέους και καταρτίζεσθαι ευφυώς προς πάσαν λογικήν μάθησιν». Ακόμα αφιέρωσε στη σχολή βιβλιοθήκη
600 τόμων και είχε τη στήριξη των Επιτρόπων της πόλης. Οι πόροι δεν καταγράφονται στο σιγίλιο, αναφέρονται δάσκαλοι και όχι δάσκαλος και μαθήματα ορίζονται ελληνικά και κοινά.
28 Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας, (1744) σ. 229. Η σχολή Τρικκάλων συστήθηκε στην
πατρίδα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθου Νοταρά είχε διοργανισμό, ο οποίος συντάχθηκε κατά
πάσα πιθανότητα από το Νοταρά επικυρωνόταν όμως από τον Πατριάρχη Παϊσιο τον από Νικομηδείας ο
οποίος σώθηκε στον κώδικα του Κριτίου και παρουσιάστηκε από τον Γεδεών Τα κεφάλαια για τη συντήρηση της χολής προέρχονταν από τον εξ Ιωαννίνων Ν. Καραγιάννη ο οποίος κατέθεσε 500 γρόσια από
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γ) Τα μικτά σχολεία, δηλαδή τα σχολεία που στήνονται με πρωτοβουλία Μητροπολιτών ή λοιπών ιερωμένων, αλλά και με οικονομική επιχορήγηση θεσμοθετημένων
τοπικών φορέων. Παράδειγμα αυτού του είδους είναι η σχολή της Σιάτιστας.29
δ) Τα σχολεία που ενισχύονταν από συντεχνίες (π.χ. των γουναράδων). Παράδειγμα
τέτοιου σιγιλίου είναι αυτό που εκδόθηκε για τη σχολή της Πάτμου. Το σιγίλιο καθόριζε
τις προϋποθέσεις και το σκοπό της ανάληψης της συγκεκριμένης υποχρέωσης.30
ε) Τα κοινοτικά σχολεία που ιδρύονται μετά το 1856, με βάση τους Εθνικούς Κανονισμούς και λειτουργούν με πλαίσιο τους κατά τόπους Κοινοτικούς Κανονισμούς.
31
Επικεφαλής των οργανωμένων κοινοτήτων της περιόδου, που συνιστούν θεσμούς
αποκεντρωτικής λειτουργίας της εκπαίδευσης, τίθεται ο Μητροπολίτης, ενώ οι τοπικοί άρχοντες αναδεικνύονται μέσα από εκλογές, το διαδικαστικό πλαίσιο των οποίων
ρυθμίζεται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. 32 Οι Κανονισμοί ποικίλλουν ως προς
τους όρους, υπακούουν όμως σε ένα οργανωτικό πλαίσιο, που έχει ως πρότυπό του
τον Θεμελιώδη Κανονισμό του Πατριαρχείου (1902). Στους περισσότερους Κοινοτι-

τα οποία ο τόκος των 50 γροσίων θα συντηρούσε τη σχολή, με επιτρόπους διαχειριστές τους Επιτρόπους
της εν Τζιβαλίω εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και με την άγρυπνη παρακολούθηση της συντεχνίας των
γουναράδων. Για τη σχολή οριζόταν α) Οι Επίτροποι να είναι 3, ο α & β από τους Νοταράδες, ο γ από καλή
γενιά του χωριού διορισμένοι από το Μητροπολίτη Κορινθίας, τους προεστώτες και δημογέροντες. β) Ο
δάσκαλος να είναι Ιερέας ή μοναχός, αν είναι δυνατό από τη γενιά των Νοταράδων γ) να διδάσκει αδιάκοπα
εκτός από Κυριακές και εορτές και να αμείβεται με 400 γρόσια
29 Η σχολή της Σιατίστης πρέπει να συστήθηκε το 1735 πριν από το θάνατο του Πατριάρχη Ιερεμία
Γ ο οποίος ονομαζόταν στο σιγίλιο μακαρίτης. Τα περισσότερα χρήματα κατέθεσαν οι Σιτιστείς κυρίως
όμως ο Θωμάς, αδερφός του τέως Αχριδών Ζωσιμά και τότε Μητροπολίτη Σισανίου. Ο Ζωσιμάς φαίνεται
ότι πήρε τα χρήματα του αδερφού του και η σχολή συστήθηκε εκ νέου με την καταβολή χρημάτων από 5
Σιατιστείς, τους Ι. Δούκα, Δ. Χατζή Νίκου, Γ. Νίκου Λαζαρή, Ν. Χατζή Μιχάλη και Μ. Λάζαρη, οι οποίοι
και ορίστηκαν Έφοροι σύμφωνα με το σιγίλιο. Το β σιγίλιο εκδόθηκε από τον Πατριάρχη Σεραφείμ τον
από Νικομηδείας . Σε αυτό α) η σχολή ονομάζεται Φροντιστήριο (όπως Αθηνών-Σκοπέλου, Τραπεζούντος,
Αργυρουπόλεως).
30 Γεδεών, Η, 41/24.8.1888, σ. 329-330, Το δεύτερο σιγίλιο που αφορούσε τη σχολή της Πάτμου υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 1745 και αφορούσε στη υλική στήριξη όσων σπούδαζαν στη σχολή της Πάτμου.
Σύμφωνα λοιπόν με επιστολές των δασκάλων Βασιλείου του Κουταληνού και με προφορική μαρτυρία
του δασκάλου Αρσενίου (περί του Αρσενίου εκ Γαλατά, μαθητή της σχολής της Πάτμου (1730-1737) (βλ.
Δελτίον εταιρίας μεσαιωνικών ερευνών, σ. 68-73, και 1750, Νικολάου Χελιδρομέως, Ακολουθία του εν
αγίοις πατρός ημών Τιμοθέου αρχιεπισκόπου Προικοννήσου, όπου και Αρσενίου του από Γαλατά, βίος του
εν αγίοις πολιούχου των Προικοννήσων, μεταγλωττισθείς από της Ελλάδος φωνής εις κοινήν. Σύμφωνα με
τις μαρτυρίες του σιγιλίου πολλοί μαθητές από ανέχεια εγκατέλειπαν τις σπουδές τους και αναχωρούσαν.
Φάνηκαν τότε προστάτες τους οι προύχοντες της συντεχνίας των γουναράδων οι οποίοι μάζεψαν 3500
γρόσια και καθόρισαν να κατατίθεται ο τόκος των χρημάτων αυτών στους φτωχούς μαθητές. Το γεγονός
επιβεβαιώθηκε με σιγίλιο.
31 Παπαστάθης, ό.π.
32 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία, Ηρόδοτος: Θεσσαλονίκη 2001.
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κούς Κανονισμούς που έχουν διασωθεί τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες επωμίζεται η
Εφορία.

Είδη σχολείων με κριτήριο την ταξινομία της εκπαιδευτικής παροχής 33
α) Τα σχολεία των κοινών γραμμάτων:
Σχολεία των κοινών γραμμάτων ονομάζονταν τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, ενώ ο δάσκαλος ονομαζόταν παιδαγωγός. Τα σχολεία αυτά ήταν ως το 1890
αλληλοδιδακτικά. Έτσι για παράδειγμα ο Κλεόβουλος Γεώργιος από τη Φιλιππούπολη δίδαξε στο Ιάσιο το 1888 σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική μέθοδο και έγραψε
εγχειρίδιο της μεθόδου και πίνακες ανάγνωσης.34 Για τα διδασκόμενα μαθήματα στα
σχολεία των κοινών γραμμάτων μας πληροφορεί ο Αλέξανδρος Ελλάδιος. 35 Από το
πρόγραμμα των μαθημάτων της σχολής Τρικκάλων που έχει διασωθεί συμπεραίνομε ότι στα σχολεία αυτά διδασκόταν το Αλφάβητο, οι πινακίδες ανάγνωσης, η Καλλιγραφία, η Οκτώηχος, το Ψαλτήρι, το Ευχολόγιο, ο Εξάψαλμος, το Απόδειπνο. 36
Επρόκειτο επομένως για σχολεία που έβγαζαν Ιερείς, ψάλτες και δασκάλους με στοιχειώδη μόρφωση, για να διαιωνίσουν την ορθόδοξη παράδοση και να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες της Εκκλησίας. 37

33 Σκαρβέλη, ό.π.
34 Λόγιος Ερμής 1819, σ. 27-34
35 Alexandri Helladii, Status praesens Ecclesiae Graecae in quo etiam causae exponuntur cur graeci
moderni Novi Testamenti editiones in graeco-barbara lingua factas acceptare recusant. Praeterea additus
est in fine status nonnullarum controversiarum ab A..H.. Nat. Graec. Impressus A.R.S, MDCCXIV, σ.27
36 Γεδεών, Η, 40/17.8.1888, σ. 318-321, Για το πρόγραμμα των μαθημάτων της σχολής Τρικκάλων
αναφέρονταν ότι θα άρχιζε από τη διδασκαλία του αλφαβήτου, θα τους γύμναζε, θα τους δίδασκε Καλλιγραφία, οι μέλλοντες Ιερείς έπρεπε να διδαχθούν ο Ευχολόγιο, όλοι όμως έπρεπε να διδαχθούν τη χριστιανική διδασκαλία. Ακόμα έπρεπε να διδαχθούν την πρωινή προσευχή, δηλαδή τον Εξάψαλμο και το
βραδινό Απόδειπνο. Χρέος του δασκάλου ήταν να οδηγεί τους μαθητές τις Κυριακές και τις γιορτές στην
εκκλησία και να φροντίζει πρώτα για τη χριστιανική αγωγή τους και έπειτα πάνω σε αυτή να χτίζει και την
διδασκαλίαν και οδηγίαν των μαθημάτων. Να μεταβαίνωσι εκ των λεγομένων Πινακιδίων εις την Οκτώηχον
ή εξ αυτής εις το Ψαλτήριον ή εφεξής εις τα άλλα μαθήματα...
37 Crusii Turcgraecia, σ. 205,246, Status Praesens Ecclesiae Graecae, σ. 27, Τάξεις δύο: δια τους αρχαρίους και δια τους προκεκινημένους μαθητάς
Ανάγνωσις: Ξεκινούσαν από τις πινακίδες, μετέβαιναν στην Οκτώηχο και έπειτα στο Ψαλτήρι (κοινά
σχολεία)
Ελληνικά: Διδασκαλία με γράψιμον καλόν και θεματογραφίαν και με την διόρθωσιν των εξηγήσεων των
μαθημάτων οπού παίρνουν όπου να παιδεύωνται εις την ορθογραφίαν και ελληνισμόν ακριβή. Να τους
βάζει ο διδάσκαλος να κάμουν και ανάγνωσιν επαινετών συγγραφέων και μάλιστα εκκλησιαστικών και να
τους εξηγεί τα νοήματα με σαφήνειαν όσον να τα καταλαμβάνουν και να τους βιάζει να αποστηθίζουν και
να εκστηθώσιν τα μαθήματα όπου παίρνουν και έτσι να γυμνάζη την μνήμη τους. (Μ. Γεδεών, Συστατικόν
γράμμα Σαμουήλ Χαντζερή, Εκκλησίαι ορθοδόξων εν Κωνσταντινουπόλει, σ.36).
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β) Τα σχολεία που έχουν και τάξεις κυκλοπαιδείας
Παράδειγμα σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευσης με μια τάξη κυκλοπαιδείας ήταν
η Σχολής Καστορίας, που ιδρύθηκε στα πλαίσια της Διαθήκης του Γ. Καστριώτη της
20ης Μαρτίου 1708. 38
γ) Τα σχολεία τη κυκλοπαιδείας: 39
Τα μέσα σχολεία ονομάζονταν ελληνικά ή σχολεία της κυκλοπαιδείας η Γυμνάσια,
κατά τον Αλέξανδρο Ελλάδιο. 40 Η διδασκαλία έβαινε ως τον Όμηρο, με στοιχειώδεις
γνώσεις φιλοσοφικών, (σύνταγμα Κοαβίου ή Κούμα), θεολογικών (Κατήχησις ή Επιτομή των θείων δογμάτων του Α. Πάριου) και Μαθηματικών. Ο Γρ. Παπαδόπουλος
έγραφε ότι Η μέση εκπαίδευσις εγένετο εν τοις ελληνικοίς σχολείοις εν οις εδιδάσκοντο
οι μαθηταί πρώτον την υπό του Χρυσολωρά έμμετρον συλλογήν γνωμών. Μετά τον
Χρυσολωρά διδάσκονταν μύθους Αισώπου, έπειτα η Χρηστοήθεια του Βυζάντιου, Πατούσα εγκυκλοπαίδεια όπου διδάσκονταν αναμίξ ρήτορες, πατέρες και τέλος ποιητές.
γ1) Τα διδασκόμενα κείμενα στο μέσο κύκλο σπουδών των σχολών της κυκλοπαιδείας
Ο μέσος κύκλος σπουδών αποτελούνταν από τις ενότητες: Επιστολογραφία - Ρητορική-Ποίηση-Χρηστοήθεια Αντωνίου Βυζάντιου και επιλέγονταν κείμενα από τη
θύραθεν αλλά και την εκκλησιαστική γραμματεία, όπως αποδεικνύει η μελέτη των
μαθηματαρίων, δηλαδή των τετραδίων στα οποία αντιγράφονταν τα κείμενα των
συγγραφέων που μελετιόνταν. Τα κείμενα των συγγραφέων και συγκεκριμένα οι
ασματικοί Κανόνες, οι γνωμικοί στίχοι, τα αποφθέγματα των φιλοσόφων, οι μύθοι,
οι παρωδίες, τα Κάτοπτρα Ηγεμόνων, η Χρηστοήθεια, τα επιστολογραφικά κείμενα,
τα ρητορικά κείμενα, τα έργα του Πλουτάρχου, του Λουκιανού, τα ομηρικά έπη, το
διδακτικό έπος, η λυρική ποίηση, η δραματική ποίηση, τα επιγράμματα, οι πλατωνικοί διάλογοι, ήταν εκδεδομένα τύποις ήδη από το τέλος του ΙΕ αιώνα.41 Εξαίρεση

Η θεματογραφία κα η Καλλιγραφία που μπήκε για πρώτη φορά στη σχολή Τρικκάλων ήταν υποχρεωτικές.
Αρχαία Ελληνικά: Δεν γνωρίζουμε ποιους επέλεγαν για να διαβάσουν: Από τον Ιστ-Ιη αιώνα η σειρά
περιλάμβανε: Πινακίδια ανάγνωσης Οκτώηχο, Ψαλτήρι, Τριώδιο με Ανθολόγιο, γραφή και αρίθμηση.
38 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 197-198, Γ. Κορνούτος, Τα σχολεία της τουρκοκρατούμενης Καστορίας, Γέρας
Αντωνίου Κεραμόπουλου, Αθήναι 1953, σ. 441-443, Ο Γ. Καστριώτης στη Διαθήκη του καθορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων ως εξής: Α Οκτωήχων ολόκληρων, Β Ψαλτηριών, Γ Ωρολογίων, από της αρχής
του μεσονυκτίου και με όλα τα δια μέσου μέχρι και του μικρού απόδειπνου Δ εις το Ιερόν Ευχολόγιων τας
τρεις λειτουργίας, Ε τα οκτώ μέρη του λόγου της Γραμματικής με τρεις ποιητής Χρυσολωρά, Κάτωνα και
Φωκυλίδη και εν λογογραφικών συν τη αναγκαία τεχνολογία..
39 C. N. Constantinidis, Higher education in Byzantium in the thirteen and early fourteen centuries
(1204-1310). Nicosia 1982, σ. 7, 16, 40.
40 Παρανίκας, σ. 201
41 Βατραχομυιομαχία 1486, Ισοκράτους Λόγοι 1493, Γνώμαι Μονόστιχοι 1494, Λουκιανού Διάλογοι

110

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου - Ανδρέας Ανδρέου

αποτελεί η Χρηστοήθεια του Βυζάντιου που τυπώνεται το 1780.42 Δεν ξέρομε βέβαια
αν, κατά την αντιγραφή των κειμένων στα μαθηματάρια, οι μαθητές και οι δάσκαλοι είχαν στα χέρια τους έντυπες εκδόσεις ή χειρόγραφα. Μεγάλο όμως ρόλο έπαιξε
η εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα, μια 4τομη συλλογή κειμένων ερανισμένων από τη
θύραθεν και χριστιανική γραμματεία, της οποίας η πρώτη έκδοση έγινε το 1710,43 και
από την οποία αντιγράφονταν πολλά κείμενα.
γ1α) Οι Ασματικοί Κανόνες,44 Οι Κανόνες διδάσκονταν με σχολιασμό και ερμηνεία
στα σχολεία ήδη από τον Ιβ αιώνα .45 Οι συγγραφείς ασματικών κανόνων που διδάχτηκαν την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν ο Ιωάννης Δαμασκηνός και ο Κοσμάς
ο Μελωδός. Οι Κανόνες διδάχτηκαν από το έτος 1562, ως τις δύο πρώτες δεκαετίες
του Ιθ αιώνα.46 Τα περισσότερα μαθηματάρια που τους παραδίδουν είναι του Ιη αιώνα
αφού οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώνονται τότε αισθητά.47 Η διδασκαλία των Κανόνων στα σχολεία της τουρκοκρατίας συνεχίζει τη βυζαντινή παράδοση, απαντάται σε
έναν εκτεταμένο γεωγραφικό χώρο, (Ηγεμονίες, κυρίως ελλαδικός χώρος, Μ. Ασία,
Παλαιστίνη) και παραμένει συνεχής, διαμορφώνοντας με τη σειρά της μια κοινή παράδοση.48
γ1β) Γνώμαι και Αποφθέγματα49: Οι παραινετικοί στίχοι και τα αποφθέγματα αποτελούσαν διδακτικό υλικό την περίοδο του Βυζαντίου.50 Οι στίχοι αυτοί αντιγραμμένοι
αλφαβητικά ή κατά στοιχείον συνέχισαν να χρησιμοποιούνται στα σχολεία της τουρκοκρατίας και μάλιστα από τον Ιε και Ιστ αιώνα51 αδιάλειπτα, ως το τέλος της τουρκοκρατίας. Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν αι γνώμαι μονόστιχοι κατά στοιχείον εκ διαφόρων
ποιητών, μια συλλογή γνωμικών στίχων χωρισμένη σε τμήματα, που αποδιδόταν στο

1496, Αριστοφάνους κωμωδίαι 9 1498, Αγαπητού διακόνου Έκθεσις κεφαλαίων παραινετικών 1509.
42 Αθ. Κ. Αβδέλα, Η εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική του Ιωάννη Πατούσα. Συμβολή στην Ιστορία της παιδείας του Νέου Ελληνισμού (1710-1839), Αθήνα 1984 σ. 315.
43 Αβδέλα, σ. 105
44 Καρβέλι, υπ., σ. 21-31
45 Ph. Demetracopoulos, «The exegeses of the Canons of the twelfth century as school texts», Δίπτυχα,
τ.Α (1979), σ. 143-157. R. Browning, «The Patriarchal School at Constantinople in the twelfth century»,
Byzantium, τ.32 (1962), σ. 186
46 Σκαρβέλη, σ. 23
47 Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Εληνισμού, Θεσσαλονίκη τ.Δ (1973), σ. 467-548. Γ. Σ. Πλουμίδης, «Σχολεία στην Ελλάδα συντηρούμενα από κληροδοτήματα Ελλήνων της Βενετίας (1603-179)»,
Θησαυρίσματα, τ.9 (1972), σ. 236-249
48 Σκαρβέλη, σ.31
49 Σκαρβέλη, σ. 33-42
50 Drag. Anastasijewic, Die paranetischen alphabete in der Griecischen Literatur, Munchen 1905.
51 Σκαρβέλη, σ.37
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Βυζαντινό λόγιο του ΙΔ-ΙΕ αιώνα Μανουήλ Χρυσολωρά, ενώ η προτίμηση στα γνωμικά μπορεί να αποδοθεί σε εκδόσεις ανάλογου χαρακτήρα, όπως αυτή του 1494 που
έγινε στη Φλωρεντία με επίβλεψη του Ιανού Λάσκαρη, με τίτλο γνώμαι μονόστιχοι
κατά στοιχείον εκ διαφόρων ποιητών κατά στοιχείον συντεταγμέναι, ή αυτή του Άλδου
Μανούτιου που έγινε με τον ίδιο τίτλο στη Βενετία το 1517.52
Η εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα συμπεριέλαβε στον πρώτο τόμο της τα Αποφθέγματα βασιλέων και στρατηγών όπως του Πλουτάρχου, τα Αποφθέγματα Φιλοσόφων
από το Διογένη τον Λαέρτιο, τα δίστιχα και τα 4στιχα του Γρηγορίου Θεολόγου, τον
Φωκυλίδη, τα Χρυσά έπη του Πυθαγόρα και τα γνωμικά του Σόλωνα. Όπως παρατηρεί όμως η Σκαρβέλη, τα γνωμικά που παραδίδονται στα μαθηματάρια είναι περισσότερα από αυτά που περιλαμβάνονται στην Εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα και είναι
πολύ προγενέστερα της ημερομηνίας έκδοσής της.53
γ1γ) Μύθοι54 Οι Μύθοι του Αισώπου είχαν αξιοποιηθεί ως διδακτικό υλικό ήδη από
την περίοδο των Παλαιολόγων οπότε ο Μάξιμος Πλανούδης έγραψε Βίον Αισώπου
και επεξεργάστηκε τους μύθους για διδακτικούς σκοπούς.55 Οι μύθοι ήταν εκδεδομένοι ήδη από το 1476 ελληνικά, με λατινική μετάφραση. Το 1506 ο Άλδος Μανούτιος
τύπωσε τον Βίο και τους Μύθους, με λατινική μετάφραση επίσης. Το 1550 τυπώνονται στη Βασιλεία.56 Τον Ιη αιώνα έχομε εκδόσεις των ετών 1747, 1775, 1783.57
Τον 19ο αιώνα ο Κοραής θα συντάξει Συναγωγήν Αισωπείων μύθων.58 Ο Δαμασκηνός
Ιερομόναχος Παπα-Παναγιωτόπουλος θα κάνει μια συλλογή των μύθων αυτών, για
τη χρήση των ελληνικών σχολείων59 και ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος θα γράψει Μαθήματα εκ των Αισωπείων μύθων.60
Όπως αποδεικνύει η μελέτη των μαθηματαρίων η διδασκαλία των μύθων του Αισώπου, αλλά και του Γαβρία, που τους διασκεύασε έμμετρα ανάμεσα στον α-γ αιώνα
μ.Χ, συνεχίστηκε την περίοδο της τουρκοκρατίας, με σκοπό την ηθική διαπαιδαγώ-

52 Σκαρβέλη σ.35, υποσ. 1
53 Σκαρβέλη, σ. 36
54 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 43-47
55 K. Krumbacher, IBΛ, τ.Β, 1900, σ.273
56 Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων, Αρχέτυπα και εκδόσεις ΙΕ και ΙΣΤ αιώνος, τ. Α, 1971, σ.231
57 Em. Legrand, ΒΗ, 18 τ. Ι, σ.346, τ. ΙΙ, σ.201-202 & 399.
58 Δ. Γκίνης, Τα ανώνυμα έργα του Κοραή, Αθήνα 1948, σ. 20
59 Δαμασκηνός Ιερομόναχος Παπα-Παναγιωτόπουλος, Αισώπου του Φρυγός Βίος και Μύθοι, Γαβρίου Έλληνος 4στιχα, Ομήρου Βατραχομυιομαχία, Αγαπητού διακόνου κεφάλαια παραινετικά, Βενετία
1815, σ. 3-75
60 Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, Μαθήματα εκ των Αισωπείων μύθων συλλεχθέντα και μεταφρασθέντα,
Εν Οδησσώ 1830.
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γηση των μαθητών, αν και οι μύθοι δεν περιλαμβάνονταν στην εγκυκλοπαίδεια του
Πατούσα.61
γ1δ) Παρωδίες: Η Βατραχομυιομαχία διδασκόταν στα σχολεία από τον ΙΓ αιώνα.62
Το έργο μεταφράστηκε και από τον Θεόδωρο Γαζή σε αρχαΐζουσα, λίγο πριν από την
άλωση, μετάφραση που εκδόθηκε το 1804.63 Ακόμα, η πρώτη έκδοσή της έγινε το
1486, ενώ ο Πατούσας τη συμπεριέλαβε στον Δ τόμο του. Η διδασκαλία της στα σχολεία της τουρκοκρατίας έγινε σε περιορισμένη κλίμακα, όπως αποδεικνύει η έρευνα
των μαθηματαρίων.64
γ1ε) Κάτοπτρα Ηγεμόνων : Πρόκειται για κείμενα που σχετίζονταν με την αγωγή του
ηγεμόνα.. Σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας τα κείμενα αυτά χρησιμοποιούνται,
παράλληλα με τη διδασκαλία της Γραμματικής και τη Θεματογραφία, για την εφαρμογή των γραμματικών κανόνων και για την ηθική αγωγή των νέων.
γ1στ) Λόγοι Ισοκράτους προς Δημόνικον και προς Νικοκλή: Η πρώτη έκδοση λόγων
του Ισοκράτη έγινε το 1493, η δεύτερη το 1517. 65 Οι Λόγοι διδάχτηκαν ευρύτατα στα
σχολεία της τουρκοκρατίας.
γ1ζ) Συνέσιος Κυρήνης : Ο Συνέσιος Κυρήνης εκφώνησε το 395 μ.Χ λόγο προς τον
αυτοκράτορα Αρκάδιο. Ο Λόγος διδάχτηκε στα σχολεία από τον Ιστ αιώνα..66
γ1η) Αγαπητός διάκονος : Πρόκειται για παραινετική Έκθεση προς τον αυτοκράτορα
Ιουστινιανό. 67 Η πρώτη έντυπη έκδοση κυκλοφόρησε το 1509, ενώ ως το 1549 είδαν
το φως 15 εκδόσεις και μεταφράσεις. 68 Η έκδοση όμως χρησιμοποιείται στα σχολεία
χειρόγραφη και αποτελεί αντικείμενο της διδακτέας ύλης ως το τέλος της τουρκοκρατίας.
γ1θ) Βασιλείου Βασιλέως των Ρωμαίων. Κεφάλαια παραινετικά προς τον εαυτού υιόν69: Η πρώτη έκδοση έγινε στα λατινικά, σε λατινική μετάφραση, το 1548, ενώ το
1691 ο Χρύσανθος Νοταράς το τύπωσε στο Βουκουρέστι μετά από σύσταση του ηγεμόνα Κ. Μπραγκοβεάνου. Η χρησιμοποίησή του στα σχολεία ήταν περιορισμένη.

61 Σκαρβέλη, ό.π., σ. σ.47
62 Β. Τωμαδάκης, Νεοελληνικαί μεταφράσεις, παραφράσεις και διασκευαί της Βατραχομυιομαχίας, Εν
Αθήναις 1973, σ. 15
63 Franciscus Fontani, Ομήρου Βατραχομυιομαχία συν τη μεταφράσει, Florentiae et Lipsiae 1804.
64 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 51
65 Legrand, σ. 162-163
66 Σαρβέλη, σ.59
67 Δ. Λέτσιος, «Η έκθεσις κεφαλαίων παραινετικών του διακόνου Αγαπητού. Μια σύνοψη της ιδεολογίας του Ιουστινιανού για το αυτοκρατορικό αξίωμα», Δωδώνη, τ.14 (1985), σ. 175-202.
68 Legrand, ΒΗ, 15-16, τ. Ι, σ. 95 & J. P. Μιgne, P.G., 86, 1164-1185
69 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 66-67
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γ1ι) Φωτίου επιστολή προς Μιχαήλ Βόγορη,70
γ1ια) Θεοφύλακτου Βουλγαρίας παιδεία Βασιλική 71
γ1ιβ) Χρηστοήθεια Αντωνίου Βυζάντιου72: Το κείμενο είχε προθέσεις παιδαγωγικές
και ηθικοδιδακτικές. Γράφτηκε στα λατινικά από τον Έρασμο, με τίτλο De civitate
morum puerilium και κυκλοφόρησε στην Αμβέρσα το 1526. 73 Μεταφράστηκε και διασκευάστηκε στην απλή ελληνική από τον δάσκαλο της Πατριαρχικής σχολής Κωνσταντινουπόλεως Αντώνιο Βυζάντιο, ο οποίος πέθανε το πρώτο μισό του ΙΘ αιώνα.
74
Η μετάφρασή της από τον Καισάριο Δαπόντε τυπώνεται στη Βενετία το 1770.75 Η
πρώτη έντυπη έκδοση του βιβλίου έγινε το 1780, όταν αυτό συμπεριλήφθηκε στην
εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή της στο πρόγραμμα των
σχολείων έγινε πολύ νωρίτερα, αφού το έργο κυκλοφορούσε σε χειρόγραφη μορφή.
76
Η δημοτικότητα του βιβλίου υπήρξε μεγάλη, παρά το γεγονός ότι αυτό άργησε να
τυπωθεί. 77
γ1ιγ) Επιστολογραφία78 Το μάθημα της επιστολογραφίας βασίστηκε κυρίως στη διδασκαλία των επιστολικών τύπων του Θεόφιλου Κορυδαλλέως, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1625, με τίτλο Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως περί
επιστολικών τύπων. Ακολούθησαν οι εκδόσεις της Μοσχοπόλεως (1744), της Άλλης
(1768), της Βενετίας (1786).79 Το μάθημα ολοκληρώνεται με μελέτη των επιστολών
του Συνεσίου Κυρήνης, τον οποίο επιχείρησε να μεταφράσει για διδακτικούς σκοπούς
ο δάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής Ματθαίος Καμαριώτης, πριν από το 1490, έτος
του θανάτου του.80 Παράλληλα διδάσκονται και άλλες επιστολές ,όπως του Μεγάλου
Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Λιβανίου κλπ, οι οποίες περιλαμβάνονται στον πρώτο τόμο του Πατούσα. Ο Πατούσας θα πρέπει να άντλησε το περιεχόμενό τους από την έκδοση επιστολών διαφόρων φιλοσόφων, ρητόρων, σοφιστών, που
έγινε από το Μάρκο Μουσούρο το 1499.81 Οι δάσκαλοι επιλέγουν, κατά την κρίση

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Σκαρβέλη, ό.π., σ. 68
Σκαρβέλη, ό.π., σ. 68-69
Σκαρβέλη, ό.π., σ. 71-78
Studii si critice. Bucuresti 1910, σ. 27 κε
1711 κατά Σκαρβέλη, σ. 73
Legrand, σ. 132
E. Legrand, BH 16, t. II, s. 326, Αθ. Αβδάλη, ό.π., σ. 275
Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1980, σ. 252
Σκαρβέλη, ό.π., σ. 79-89
Legrand, BH, XVII, t.I, σ. 194-200
Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 74-77
Σκαρβέλη, σ. 86
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τους και διδάσκουν τις επιστολές από τον Πατούσα.
γ1ιδ) Ρητορική82
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος εξυπηρετούνταν από διάφορα έντυπα εγχειρίδια. Το πρακτικό μέρος περιλάμβανε τη διδασκαλία αρχαίων και χριστιανικών
ρητορικών κειμένων. (Μέγας Βασίλειος προς τους νέους, Ισοκράτης Εγκώμιο του Ευαγόρα, Γρηγόριος Νύσσης επιτάφιοι λόγοι, Δημηγορίες του Θουκυδίδη, Δημοσθένους
Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί, Λυσία κατά Ερατοσθένους, Λιβάνιος, Θεμίστιος Περί φιλίας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις Ευτρόπιον)
γ1Ιε) Πλούταρχος83: Το 1544 τυπώνεται από το Ν. Σοφιανό στη Βενετία μετάφραση
του Περί παίδων αγωγής του Πλουτάρχου.84 Το 1704 τυπώνεται στο Βουκουρέστι η
μετάφραση των Βίων Παράλληλων του Πλουτάρχου που έγινε από τον Κωνσταντίνο Μπραγκοβεάνου.85 Το 1796 τυπώνεται το Περί παίδων αγωγής του Πλουτάρχου,
σε μετάφραση Αντωνίου Κορωνιού στο τυπογραφείο των Μαρκιδών Πουλίων.86 Τα
1911 ο Αδαμάντιος Κοραής, τυπώνει το έργο Βίοι Παράλληλοι Πλουτάρχου μετά Προλεγομένων, 1911. Στον Πατούσα συμπεριλαμβάνονται το Περί παίδων αγωγής, το
Περί πολυπραγμοσύνης και το Περί του ακούειν στα οποία στρέφονται οι δάσκαλοι.87
γ1στ) Λουκιανός88: Η διδασκαλία του Λουκιανού ξεκίνησε πριν από την έκδοση του
Πατούσα, μετά από αυτήν όμως οι επιλογές των δασκάλων περιορίστηκαν στα έργα
του Λουκιανού που συμπεριέλαβε ο Πατούσας. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν οι Νεκρικοί διάλογοι, ο Τίμων, το Πατρίδος Εγκώμιον.
γ1Ιζ) Ποιητική 89 α) Όμηρος. Το 1526 τυπώνεται η Ομήρου Ιλιάδα από το Νικόλαο
Λουκάνο,90 ενώ το 1702 εκδίδεται από τον Εμμανουήλ Μοσχόπουλο η Τεχνολογία
και ανάπτυξις του β στοιχείου του Ομήρου στο Αμστελόδαμο.91 Στις αρχές του ΙΑ
αιώνα τυπώνεται η Μετάφραση Ομηρικών επών σε 15σύλλαβους στην απλή νεοελληνική του Γεωργίου Ρουσιάδου εκ Καστορίας.92 Ο Πατούσας δε συμπεριέλαβε τον

82 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 89-124
83 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 125-132
84 Legrand, σ. 246-258
85 Ath. Karathanassis, «Des Grecs a la Cour de Brincoveanou, Voevod de Vlachie (1688-1714)», Balkan Studies, t.16/1 (1975), σ. 56-69).
86 Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 198.
87 Σκαρβέλη, σ. 127
88 Σκαρβέλη, σ. 133-139
89 Σκαρβέλη, σ. 141-149
90 Legrand, BH, 15-16, t. I, s. 188-192 & Λόγιος Ερμής, 1812, σ. 127-128, 149-150, 1813, σ. 81-84,
1819, σ. 697)
91 Ζαβίρας, σ. 77
92 Λόγιος Ερμής 1816, σ. 267-269) και 292-293, 1819 σ. 93-95 και 1820, σ. 118
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Όμηρο στην Εγκυκλοπαίδειά του. Διδάχτηκε όμως στα σχολεία κυρίως η Ιλιάδα. β)
Ησίοδος 93: Διδάχτηκαν κυρίως τα Έργα και Ημέραι επειδή είχε διαμορφωθεί μια
ορισμένη παράδοση διδασκαλίας από το Βυζάντιο, εξαιτίας της έκδοσης του έργου
από τον Δημήτριο Τρικλίνο, φιλόλογο του ΙΓ-ΙΔ αιώνα.94 Ο Πατούσας συμπεριέλαβε τα έργα και Ημέρες του Ησιόδου στην εγκυκλοπαίδειά του, η διάδοση όμως της
διδασκαλίας του υπήρξε περιορισμένη στα σχολεία της τουρκοκρατία.
δ) Τα ανώτερα σχολεία-Φροντιστήρια, Ακαδημίες, Γυμνάσια
Τα ανώτερα σχολεία ονομάζονταν Φροντιστήρια ή Ακαδημίες ή έπαιρναν τα ονόματα των ιδρυτών τους. Τέτοια σχολεία θεωρούνταν για παράδειγμα τα σχολεία Ιασίου Βουκουρεστίου, η Πατμιάδα, η Πατριαρχική Σχολή, η Αθωνιάδα Ακαδημία, για
το πρόγραμμα σπουδών των οποίων διασώζονται πληροφορίες.95 Η ομαδοποίηση των
σχολείων αυτών μας οδηγεί στην εξής ταξινόμηση:
δα) Τα Ηγεμονικά σχολεία: Πρόκειται για τα σχολεία που ιδρύονται με χρυσόβουλα
και τελούν υπό την προστασία των Φαναριών Ηγεμόνων των παραδουνάβιων χωρών.
Συχνά τη σύνταξη των προγραμμάτων τους αναλαμβάνουν λόγιοι κληρικοί, οφικιάλιοι της Μεγάλης Εκκλησίας, όπως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος Νοταράς
ή ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας. Τα σχολεία αυτά περιλαμβάνουν συνήθως έναν προκαταρκτικό κύκλο, ενδιάμεσο ανάμεσα στα παραδοσιακά σχολεία των κοινών γραμμάτων και στα σχολεία της κυκλοπαιδείας, δίνουν ξεχωριστή έμφαση στη μέση παιδεία,
στην κυκλοπαιδεία στην οποία εντάσσουν και τη διδασκαλία της λατινικής και των
ευρωπαϊκών γλωσσών και συμπεριλαμβάνουν και την ανώτερη βαθμίδα σπουδών,
δηλαδή τη διδασκαλία των επιστημών, στις οποίες περιλαμβάνονται η Φιλοσοφία, η
Ρητορική και οι θετικές επιστήμες. Θα μπορούσαμε μάλιστα να ισχυριστούμε ότι τα
σχολεία αυτά μετακενώνουν πρώτα τις δυτικές επιδράσεις στην Ανατολή.
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των σχολείων αυτών είναι η Ακαδημία του
Βουκουρεστίου96 και του Ιασίου. Συνολικά σώζονται τρία προγράμματα της Ακα-

93 Σκαρβέλη, σ. 151-154
94 Ν. Λιβαδάρας, Ιστορία της παραδόσεως του κειμένου του Ησιόδου, Εν Αθήναις 1963, σ. 203
95 Γεδεών, Η, 42/31.8.1888, σ. 334-339
96 Κομνηνός Υψηλάντης, Τα μετά την άλωσιν, σ. 584-590.
1776: Χρυσόβουλο του Ηγεμόνα της Βλαχίας Αλεξάνδρου Υψηλάντου περί της εν Βουκουρεστίω Σχολής Αριθμός δασκάλων 9: «επιστημόνως έχοντας περί εκάστου είδους μαθήσεως» 2 Γραμματικών, 2 Μαθηματικών & Ιστορίας, 1 των Φυσικών, 1 των Θεολογικών, ανά 1 δια τας ξένας γλώσσας, ιταλικήν, γαλλικήν,
λατινικήν. Αλλά τίθενται πέδαι τινες τοις διδασκάλοις μη δυναμένοις διδάσκειν ως ήθελον αλλ ως ήθελεν
η αυλή. «Και το μεν το φυσικόν διδάσκειν ελληνιστί παρακολουθούντα τω Αριστοτέλει και τοις υπομνηματισταίς αυτού. Τους δε των Μαθηματικών, αν δεν γνωρίζουν Ελληνικά να παραδίδουν τα μαθήματα στη
Γαλλική ή ιταλική ή λατινική.
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δημίας του Βουκουρεστίου (170797, 177698 & 1810) και ένα του Ιασίου (1766)99. Το
Πρόγραμμα της Ακαδημίας Βουκουρεστίου του 1707 απέβλεπε στην αναδιοργάνωση
της Ακαδημίας από τον Κωνσταντίνο Μπραγκοβεάνο, με συνεισφορά του Χρύσανθου
Νοταρά.100 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα μαθήματα της κυκλοπαιδείας, τα οποία διδάσκει ο πρώτος δάσκαλος, και τα μαθήματα της εξοικείωσης
με τη Γραμματική και το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, τα οποία διδάσκουν ο
δεύτερος και ο τρίτος. Οπωσδήποτε ο δεύτερος κύκλος σπουδών στην Ακαδημία δεν
αντιστοιχεί με τα παραδοσιακά σχολεία των κοινών γραμμάτων, στα οποία τον 16ο
αιώνα είχαμε κυρίως τη διδασκαλία της γλώσσας από εκκλησιαστικά βιβλία. Αυτό
όμως δε σημαίνει ότι έχουμε περάσει και στον ανώτερο κύκλο σπουδών, στον κύκλο
δηλαδή των επιστημών.
Αντίθετα στο πρόγραμμα του 1776101 έχομε το διαχωρισμό σε 5 συνολικά κύ-

Το 1766 εκδίδεται
97 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 195 :
98 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 199
99 Σκαρβέλη, ό.π., σ.203
100 Προβλέπονται από τον Χρύσανθο 3 δάσκαλοι από τους οποίους ο πρώτος οφείλει να διδάσκει
λογική, ρητορική, φυσική ακρόαση, το περί ουρανού, το περί γενέσεως και φθοράς, το περί ψυχής και τη
μεταφυσική.. Ο δεύτερος θα διδάσκει τους λόγους του Ισοκράτη, τις τραγωδίες του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, τους λόγους του Ναζιανζηνού, και τους στίχους του, τις επιστολές του Συνεσίου και τον περί βασιλείας
λόγο του, τα κείμενα του Πινδάρου και τους λόγους του Δημοσθένους. Το απόγευμα θα διδάσκει το Περί
Συντάξεως του Μαυροκορδάτου, με παραδείγματα και Θεματογραφία. Η θεματογραφία θα ξεκινά από τις
επιστολές των Αποστόλων θα περιλαμβάνει ανάγνωση του Ξνοφώντα, του Πλούταρχου, του Θουκυδίδη
και ποιητικά κείμενα. Ο τρίτος δάσκαλος θα ερμηνεύει τις γνώμες του Χρυσολωρά, του Φωκυλίδη, του
Κάτωνα, του Πυθαγόρα, του Αγαπητού διακόνου, του Αισώπου, τους Κανόνες των 12 εορτών, τις επιστολές του Σιμοκάτου και τα του Ομήρου στα αρχάρια παιδιά που εισάγονται στη γραμματική, την προσωδία
την ορθογραφία. Το απόγευμα θα διδάσκει το τεχνολογικό της γραμματικής και Θεματογραφία κατά τη
Γραμματική του Λασκάρεως.
101 Χρυσόβουλο για την Αυθεντική Ακαδημία του Βουκουρεστίου. Οι πρωτόπειροι των μαθητών να
ασκούνται 3 χρόνια στα Γραμματικά, έπειτα να διδάσκονται τα λατινικά, και έπειτα 3 χρόνια να γυμνάζονται και τα ελληνικά και στα λατινικά. σκύβοντας πάνω στους κυριότερους συγγραφείς. Μετά τη συμπλήρωση των 6 ετών τα 3 έτη να περνούν ασχολούμενοι με τα Ποιητικά και τα Ρητορικά με γυμνάσματα
Ελληνικά και Λατινικά και μάλιστα με τη μελέτη των Ηθικών του Αριστοτέλη. Μετά να διδάσκονται την
ιταλική και τη γαλλική διάλεκτο. Μετά την εκγύμναση σε 9 έτη ολοκληρώνεται η μαθητεία των γραμματικών και εγκυκλίων μαθημάτων και αφού αποκτήσουν πείρα των διαλέκτων μεταβαίνουν στα επιστημονικά
μαθήματα. Στον κύκλο αυτό να διδάσκονται για 3 χρόνια από το πρωί Αριθμητική και Γεωμετρία. Έπειτα
τα στοιχεία της Ιστορίας, η Ιστορική Γεωγραφία, σε οποιαδήποτε διάλεκτο. Μετά από αυτά το πρωί να
ακούν την αριστοτελική φιλοσοφία, και το μεσημέρι την Αστρονομία. Και αφού αποφοιτήσουν να επιλέγουν όποια ζωή θέλουν, εκκλησιαστική ή πολιτική. Ο καταμερισμός σε τάξεις είχε ως εξής:: Α: 3χρόνια η
των αρχαρίων, γραμματικά μαθήματα Β: 3χρόνια η των προβεβηκότων, ελληνικά, λατινικά Γ: 3χρόνια περί
τα ελληνικά, λατινικά, γραμματικά & ποιητικά, ρητορικά μετά γυμνασμάτων, περί την γαλλικών και λατινι-
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κλους σπουδών από τους οποίους οι 3 κατώτεροι αντιστοιχούν στα μαθήματα της
κυκλοπαιδείας, ενώ οι δύο τελευταίοι στα μαθήματα του ανώτερου κύκλου σπουδών,
των επιστημών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι θετικές επιστήμες, (Μαθηματικά,
Αστρονομία, Ιστορική Γεωγραφία, Φυσική) και οι ζωντανές ευρωπαϊκές γλώσσες
(γερμανικά, ιταλικά) και τέλος τα λατινικά.
Τέλος στο πρόγραμμα του 1810 της σχολής Βουκουρεστίου102 η σχολή ανασυστήνεται από τον Ιγνάτιο Ουγγραβλαχίας, ο οποίος ιδρύει το 1810 τη Γραικοδακική Φιλολογική Εταιρία και κατανέμει τα μαθήματα σε 3 κατηγορίες: Επιστήμες, Φιλολογία,
Γλώσσες. Οι Επιστήμες περιλαμβάνουν τη διδασκαλίας Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Φυσικής Ιστορίας, Γεωγραφίας, Μεταφυσικής, Λογικής Ηθικής. Η Φιλολογία
περιλαμβάνει τη διδασκαλία Ρητορικής, Ποιητικής, Ιστορίας, Μυθολογίας, Αρχαιολογίας, και ασκήσεων εφαρμογής. Στις γλώσσες περιλαμβάνεται η διδασκαλία της
ελληνικής, λατινικής, ρωσικής, γαλλικής, γερμανικής.
Με το ίδιο πνεύμα διαμορφώνεται και το πρόγραμμα του 1766 της Σχολής του
Ιασίου.103 Στο σιγίλιο του Χρύσανθου Νοταρά προς τον Ηγεμόνα Γρηγόριο Γκίκα το
1728 αναφέρονται για την Ακαδημία του Ιασίου δύο σχολές των ελληνικών μαθημάτων, από της αρχής της γραμματικής μέχρι πέρατος και απαρτισμού των φιλοσοφικών.
Το Διάταγμα του 1766 του ηγεμόνα Αλεξάνδρου Γκίκα επικυρωμένο από τον Πατριάρχη Σαμουήλ και τη Σύνοδο προβλέπει κοινά γράμματα, γραμματικά, και επιστήμες,
διδασκαλία της λατινικής, της ντόπιας διαλέκτου, των λατινικών και προβλέπει αμοιβή 1500 γροσίων για το δάσκαλο των επιστημών.
δβ) Τα Πατριαρχικά: Στα σχολεία αυτά συμπεριλαμβάνονται η Πατριαρχική Σχολή
της Κωνσταντινουπόλεως, η Ακαδημία του Άθω και η Σχολή Καπλάνη στα Ιωάννινα.
104
Το καθεστώς λειτουργίας της Σχολής ρυθμιζόταν με πατριαρχικά σιγίλια. Σύμφωνα
με το σιγίλιο του 1663 που συντάχθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριο
με αφορμή την ανασύσταση της Πατριαρχικής σχολής από το Μανολάκη Καστοριανό, η σχολή περιλάμβανε τρεις κύκλους σπουδών, τον κατώτερο των κοινών γραμμάτων, τον μεσαίο της κυκλοπαιδείας, και τον κύκλο των επιστημών. Στο σιγίλιο

κών διαλεκτών Δ: η περί την αριθμητικών, γεωμετριών, Ιστοριών, μετά γεωγραφίας Ε: η περί τα φυσικά και
την αστρονομιών. Δεν έχομε μαρτυρίες για δημόσιες εξετάσεις και για τα Θρησκευτικά ή Ιερά Μαθήματα.
Η διδασκαλία των επιστημονικών, γραμματικών, Ιερών, φυσικών, φιλοσοφικών μαθημάτων διαρκούσε 17
έτη. Οι μαθητές που εισάγονταν έπρεπε να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.
102 Λόγιος Ερμής 1811, σ. 69, Σκαρβέλη, σ.203
103 Σκαρβέλη, σ.203
104 Σκαρβέλη, σ. 192-194, Μ. Μανούσακας, «Συμβολή εις την εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής
Σχολής. Τα κατά την ίδρυσιν της σχολής του Μανολάκη Καστοριανού επί τη βάσει και νέων ανεκδότων
πηγών», Αθηνά, τ. 54 (1950), σ. 3-28
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του έτους 1691 που υπογράφεται από τον Πατριάρχη Καλλίνικο Β, τον Ιεροσολύμων
Δοσίθεο και τον Ιωάννη Καρυοφύλλη η σχολή προσδιορίζεται ως Φροντιστήριο και
ορίζονται για αυτήν 2 δάσκαλοι, ο δάσκαλος των επιστημών και ο δάσκαλος των
γραμματικών της κυκλοπαιδείας. Ο δάσκαλος των επιστημών οφείλει να διδάσκει
τους μαθητές χωρισμένους σε δύο κλάσεις και να κάνει επανάληψη το Σάββατο. Ο
δάσκαλος των γραμματικών της κυκλοπαιδείας οφείλει επίσης να διδάσκει τους μαθητές χωρισμένους σε δύο κλάσεις : στην πρώτη να κάνει πεζό λόγο και στη δεύτερη
ποιητικά κείμενα. Τελικά στο σιγίλιο του 1793 που εκδίδει ο Πατριάρχης Νεόφυτος
Ζ, η σχολή αρθρωνόταν σε κύκλους: στον κατώτερο κύκλο διδάσκονταν τα μαθήματα
της κυκλοπαιδείας και τα λατινικά, στον μεσαίο κύκλο διδάσκονταν αρχαίοι συγγραφείς, ποιητική, ρητορική, ηθική, ιταλική και γαλλική γλώσσα και στον ανώτερο
διδάσκονταν Αριθμητική, Γεωμετρία, Ιστορία, Γεωγραφία, Αριστοτελική Φιλοσοφία,
Θεολογία, Αστρονομία, και ξένες γλώσσες.105
Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι οι επιστήμες που θεραπεύονταν στη Σχολή ήταν
ως τον 18ο αιώνα η Φιλοσοφία και η Θεολογία ενώ οι θετικές επιστήμες και οι ευρωπαϊκές γλώσσες μπήκαν στο πρόγραμμα της σχολής στα τέλη του 18ου αιώνα. Και
στην περίπτωση επομένως αυτή έχομε εισβολή του δυτικού διαφωτισμού στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι στην Πατριαρχική Σχολή δίδαξαν φημισμένοι δάσκαλοι που συνέγραψαν σημαντικά διδακτικά
εγχειρίδια.106
Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι και στην Αθωνιάδα σχολή την περίοδο της διδασκαλίας του Ευγένιου Βούλγαρη υπήρχαν δύο κύκλοι, ο κύκλος της κυκλοπαιδείας και
ο κύκλος των φιλοσοφικών, στα πλαίσια του οποίου ο Ευγένιος δίδασκε Λογική,
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Μεταφυσική, Αριθμητική, Γεωμετρία, Φυσική και Κοσμογραφία.107
δγ)Τα επαρχιακά ανώτερα σχολεία: Παράδειγμα τέτοιων σχολείων είναι η σχολή του

105 Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 454-457, 460-462, Χατζόπουλος, ό.π., σ. 76.
106 Μεγάλοι δάσκαλοι ήταν α) ο Θ. Κορυδαλλεύς του οποίου τα φιλοσοφικά εγχειρίδια και οι επιστολικοί τύποι ήταν εν χρήσει παρ ημιν άχρι του παρόντος αιώνος, β) Ο εξ απορρήτων (Αλ. Μαυροκορδάτος)
του οποίου η γραματική διδασκόταν σχολιασμένη φορτικά γ) Ο Αντώνιος Βυζάντιος που μετάφρασε τη
Χρηστοήθεια και ο Ανανίας Αντιπάριος που έγραψε το Σπλάχνον Γραμματικής ή Περί μορίων.
107 Κούμας, ό.π., σ. 123
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Γκούμα στα Ιωάννινα,108 το Φροντιστήριο Χίου 1660,109 το Φιλολογικό Γυμνάσιο της
Σμύρνης,110 η Ακαδημία της Μοσχόπολης,111 το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας την
περίοδο της σχολαρχίας του Σεβαστού Κυμινήτη.112

108 Κοσμά Ιερέως Μπαλάνου, Ιερέως Βασιλοπούλου του αιδεσιμωτάτου και επιστημονικότατου Μεγάλου Οικονόμου και διδασκάλου Ιωαννίνων Έκθεσις συνοπτική αριθμητικής Άλγεβρας και χρονολογίας
συντεθείσα μεν υπ αυτού προς χάριν των γνησίων αυτού φοιτητών και λοιπών φιλομαθών. Προσφωνηθείσα δε τη φιλομούσω και φιλογενεί και φιλοπάτριδι και ευγενεστάτη αδερφότητι των κυρίων Ζωσιμάδων
ης και αναλώμασι νυν πρώτον τύποις εκδίδοται. Εν Βιέννη παρά Μάρκου Πουλιού, 1798) «Εις αυτό το
σχολείων αφού οικοδομή υπό του ποτέ Πάνου Παπαϊωάννου δια δαπάνης του αειμνήστου Μάνου Γκούμα,
χρημάτισαν διδάσκαλοι οι εξής: Βησσαρίων Ιερομόναχος ο Μακρής, ο οποίος συνέθεσεν την επωφελεστάτην δια τους αρχαρίους Γραμματικήν και την ορθόδοξον Ομολογίαν. Γεώργιος Ιερεύς Σουγουρδής, οπού
συνέγραψεν την Εισαγωγικήν Λογικήν, την συμφωνίαν Παλαιάς Διαθήκης και Καινής, και εγχειρίδιον της
Γραμματικής. Αναστάσιος Ιερεύς παπα-Βασιλείου, οπού μετέφρασε την Μαθηματικήν Εισαγωγικήν και
την Λευχειμονούσαν Ρητορικήν, Μεθόδιος ο Ανθρακίτης, οπού συνέγραψεν Βοσκός λογικών προβάτων
και Χριστιανικαί διδασκαλίαι, ο οποίος μετακόμισε από τα δυτικά μέρη εις την Ελλάδα τας μαθηματικάς
επιστήμας και μετέφρασεν πολλά. . Μπαλάνος Βσσιλόπουλος ο εμός πατήρ δάσκαλος για 40 χρόνια που
μετέφρασε εις το ελληνικώτερον πολλά, ο Μελέτιος πρότερον Άρτης που συνέγραψε την Ιστορική Γεωγραφία, την Εκκλησιαστική Ιστορία, και το Αστρονομικό Συνταγμάτιο που σώζεται ανέκδοτο στην ίδια
βιβλιοθήκη., ο Παρθένιος Καρατζούλης που έγραψε το Αποφθεγματάριο ..
109 Σκαρβέλη, ό.π., σ. 191-192, Π. Ζερλέντης, «Περί των εν Χίω Φροντιστηρίων», Αθηνά, τ.29 (1917)
σ. 238, Η Πατριαρχική επιστολή που αναφέρεται στο Φροντιστήριο της Χίου και μάλιστα στη μισθοδοσία του δασκάλου κυρ Γαβριήλ και στην πρόσληψη του βοηθού του υπογράφεται από τον Πατριάρχη
Παρθένιο και συνιστά την πρόσληψη και δεύτερου δασκάλου ικανού να διδάσκει τα της κυκλοπαιδείας
μαθήματα. Κατά τον Ζερλέντη η επιστολή γράφτηκε το 1660 έτος ίδρυσης του Φροντιστηρίου του Αγίου
Βίκτωρος στη Χίο από το Μανολάκη Καστοριανό.
110 Ερμής Λόγιος 1813, σ. 275-277, Σκαρβέλη, σ. 204, Το Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης ιδρύθηκε
το 1809 με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Κούμα, ενώ σε αυτό διδάσκουν ο Κωνσταντίνος Οικονόμου και
ο Στέφανος Οικονόμου. Στην Έκθεσιν μαθημάτων όσα συν Θεώ αγίω μέλλουν να παραδοθώσι εις το Φιλολογικόν Γυμνάσιον κατά το πέμπτον της συστάσεως αυτού έτους, ορίζεται ότι ο Κ. Κούμας θα παραδίδει
Στοιχεία Μαθηματικής και Φυσικήν εκ των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών (Βιέννη 1807, τ. 8),
Μεταφυσική, Αισθητική, περί Σωμάτων Φυσιολογίαν από χειρόγραφο στην απλή γλώσσα συνταγμένο,
Ηθική, Γεωγραφικά, Αστρονομικά, Σύνοψιν Φυσικής δια τους πρωτοπείρους μαθητάς. Ο Σ. Οικονόμος
θα διδάσκει Φυσική Ιστορία, Χημεία εκ του Αδήτου σε μετάφραση Κούμα (Εν Βιέννη 1808), Λατινική
γλώσσα. Ο Κ. Οικονόμος Ηρόδοτο, Όμηρο Πλουτάρχου Βίους, Δημοσθένη Γ, Ρητορική από τη δική του
νεοτύπωτη Ρητορική Πραγματεία, Θεματογραφία, Ιερά Κατήχηση
111 Ιω. Μαρτινιάνος, Η Μοσχόπολις 1330-1930, επιμ. Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Θεσσαλονίκη 1957,
σ. 150-162, Ευστ. Ν. Κερκίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλιώτης (1718-1789). Ο δάσκαλος του Γένους
(διδακτορική διατριβή), Καβάλα 1989, σ. 23-24, Κ. Σκενδέρης, Ιστορία της αρχαίας και συγχρόνου Μοσχοπόλεως, Αθήναι 1928, σ. 16, Ευλ. Κουρίλας, Η Μοσχόπολις και η Νέα Ακαδήμεια αυτής, Αθήνα 1934.
112 Επ. Θ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της αλώσεως
μέχρις ημών ακμασάντων λογίων, μετά σχεδιάσματος Ιστορικού περί του ελληνικού Φροντιστηρίου Τραπεζούντος, Εν Αθήναις 1897.
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5. Τα Διδακτικά εγχειρίδια:
Για τον ΙΖ αιώνα ο Γεδεών γράφει: Τον ΙΖ αιώνα διδακτικών βιβλίων ούτε ίχνος
παρήγαγε η τυπογραφία στην Ανατολή κι η Εκκλησία δεν κλήθηκε να πει τη γνώμη
της για την καταλληλότητά τους.113 Επομένως ως τον ΙΖ αιώνα οι μαθητές χρησιμοποιούσαν χειρόγραφα βιβλία, τα μαθηματάρια, στα οποία αντέγραφαν τα κείμενα
των συγγραφέων, επειδή η Εκκλησία δεν επέδειξε ζήλο για την έκδοση καταλλήλων
βιβλίων για τα σχολεία.. Το β μισό του ΙΗ αιώνα θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως
περίοδος μεταρρύθμισης και των κοινών ή ιερών γραμμάτων και των εγκυκλίων
μαθημάτων, αφού ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε και έντυπα βιβλία και χειρόγραφα
ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας ή του χορηγού που συντηρούσε το σχολείο.114

5.1. Πρωτότυπα εγχειρίδια κατά μάθημα
Για τη διδασκαλία της Ανάγνωσης στα σχολεία των κοινών γραμμάτων χρησιμοποιούνταν αρχικά από τους γραμματοδιδασκάλους η Οκτώηχος και το Ψαλτήρι
που αριθμούσαν άπειρες εκδόσεις. Από τον 18ο αιώνα και μετέπειτα όμως άρχισαν
να χρησιμοποιούνται τα Αλφαβητάρια. Πρωτότυπα Αλφαβητάρια ήταν τα εξής: α)
Το Μέγα Αλφαβητάριον του Μ. Παπαγεωργίου που χρησιμοποιούνταν αρχικά χειρόγραφο και τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1771 β) Το αλφαβητάριον
που συνέταξε το 1712 ο Στέφανος Ιερομόναχος της εν Άθω μονής του Δοχειαρίου 115
(εκδόθηκε από τον Σπυρίδωνα Βλαντή το 1830 στη Βενετία. Μέχρι τότε θα πρέπει
να κυκλοφορούσε χειρόγραφο). 116 γ) Η έκδοση (1795) του Πάνου Θεοδοσίου του εξ
Ιωαννίνων Χρήσιμος Παιδαγωγία προς τους νέους επιθυμούντας μαθείν τα ιερά γράμματα μετ επανορθώσεως και προσθήκης, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1829 από τον
Νικόλαο Γλυκύ και το 1830 από τον Ιωσήφ Αντωνιάδη δ) Η επιστασία Παιδαγωγία
ήτοι αλφαβητάριον προς χειραγωγίαν των παίδων των αρχομένων μανθάνειν γράμματα. (1830) του Σπυρίδωνος Βλαντή ε) Η Ποικίλη διδασκαλία ήτοι Αλφαβητάριον
ευμαθείας εν ω ευρίσκονται μαθήματα ωφέλιμα ίνα διδάσκωνται εις την Τουρκίαν τα
μικρά παιδία των Χριστιανών (1803) του Πολυζώη Κοντού εξ Ιωαννίνων, στ) Το Ελληνικόν Αλφαβητάριον μετ ακριβούς και συντόμου μεθόδου πλήρες των προς την ορθήν

113 Γεδεών, Η, 39/10.8.1888, σ. 310-312
114 Γεδεών, Η, 42/31.8.1888, σ. 334-339
115 Περιλάμβανε: α) το Αλφάβητο, β) τους στίχους του αββά Νείλου κατ αλφάβητο γ) μονόστιχες
γνώμες Χρυσολωρά (γνώμες αρχαίων και ανθολογία ελληνικών επιστολών, υποθήκες και αποφθέγματα
των 7 σοφών, Πυθαγόρου Χρυσά έπη και Σωσιάδου υποθήκαι.
116 Γεδεών, Η, 42/31.8.1888, σ. 334-339
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ανάγνωσιν αναγκαίων προσφυώς ηρμοσμένον κατά την ευρωπαϊκήν τάξιν και μέθοδον
φιλοπόνως συνερανισθέν υπό ομογενούς τινός και ιδία δαπάνη εκδοθέν τύποις προς
χρήσιν των κοινών σχολείων του Γένους εν ω προσετέθησαν και τινα χαλκογραφικά
παραδείγματα προς γύμνασιν των νέων εις την Καλλιγραφίαν (1816) του Δ. Δάβαρη
(εκδόσεις Χίρσφελδντ Βιέννη) και του ιδίου το Εκλογάριον 117 (1804) ζ) Η Απλοελληνική Χρηστομάθεια (1820). Για τη διδασκαλία της Γραμματικής χρησιμοποιούνταν
αρχικά σε χειρόγραφη και έπειτα σε έντυπη μορφή οι εξής πρωτότυπες Γραμματικές:
α) Η Γραμματική Θεόδωρου Γαζή 118 β) Η Γραμματική Λασκάρεως 119 που εκδόθηκε
το 1819 από τον Σπυρίδωνα Βλαντή στη Βενετία. Είτε σε χειρόγραφη μορφή είτε σε
έντυπη η Γραμματική Γαζή και ιδίως το Δ βιβλίο της, για το οποίο είχαν συνταχτεί
υπομνήματα και κριτικές, διδασκόταν στην Ανατολή ως τον 19ο αιώνα και συγκεκριμένα στα νησιά, στην Ανατολή, στη Θράκη, ίσως και στη Μακεδονία.120 Αντίθετα ο
Λάσκαρης διδασκόταν κυρίως στην ΄Ηπειρο 121 και δεν υπάρχουν υπομνήματα ή ερμηνείες του. Γραμματικές με μικρότερη απήχηση είχαν συντεθεί και άλλες. 122 Μετά
τα μέσα του Ιζ αιώνα συνέταξαν Γραμματικές ο Βησσαρίων Μακρής και ο Γεώργιος
Σουγδουρής. Στα σχολεία περιστασιακά φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν τα έργα α)
Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτου, Υπόμνημα εις το Δ του Θ. Γαζή Γραμματικής Εισαγωγής
β) Ανανία Σπλάχνον Γραμματικής γ) Κομμητά Παιδαγωγός Γραμματική (1800) δ) Κα-

117 Γρ. Παπαδοπούλος, ό.π.
118 Γεράσιμου Βυζαντίου, Βενετία 1757, Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, Βουκουρέστι 1768, Σύνοψις
Αθανασίου Πάριου, Βενετία 1787, Δανιήλ Κεραμέως 1780-1804, Ν. Λογάδη
119 Σπουδή των έργων των Απολλωνίου του Δυσκόλου, Ηρωδιανού, Μ. Συγκέλου, Πλανούδη, Τρύφωνος, Αρποκρατίωνος, Χοιροβοσκού, Θεοδοσίου, Μοσχοπούλου, Φρυνίχου, Πολυδεύκους, Ηφαιστίωνος, Θωμά Μαγίστρου (1463), από τον οποίο ομολογεί ότι πήρε τα 3 πρώτα βιβλία του. Εκδίδεται το 1819
από τον Σπυρίδωνα Βλαντή στη Βενετία ο οποίος τη διόγκωσε με τα εξής: Ιωάννου Γραμματικού εκ των
τεχνικών το περί διαλέκτων, Πλουτάρχου περί των παρ Ομήρω διαλέκτων, επισύναψε και αποσπάσματα
πεζών και ποιητών τον Πίνακα του Κέβητος του Θηβαίου (εκδόθηκε στη Βιέννη το 1792), εγκώμιον εις την
Θεοτόκον, εγκώμιον σοφίας παρά Σολωμώντι, Πυθαγόρου Χρυσά έπη, γνωμικά Σόλωνος στο νουθετικό
Ιγνατίου σκευοφύλακος
120 Γεδεών, Η, 42/31.8.1888, σ. 334-339
121 Κούμας, τ.ΙΒ, σ.555
122 ΙΖ Γραμματικές Σουγδουρή (Ιωάννινα) συνεκδόθηκε το περί στιγμών Σωφρονίου Ιεροσολύμων
1686 Τεχνολογική σταχυιολογία Γραμματική Βησσαρίωνος Μακρή (Ιωάννινα) συνεκδόθηκε το περί
ομοίων και διαφόρων λέξεων Αμμωνίου (πρόλογος Μιχαήλ Μήτρου)
1745 Γραμματική Μαυροκορδάτου συνεκδόθηκε η Γραμματική Μ. Συγκέλου
1769 Γραμματική Αντωνίου Κατήφορου Βενετία
1760 Γραμματική Θεοδώρου Καβαλλιώτου, για Ακαδημία στη Μοσχόπολη
1766 Γραμματική Κωνσταντνίνου Καραϊωάννου , τη εντολή Γρ. Αλεξάνδρου Γκίκα ηγεμόνα Μολδαβίας (για Ακαδημία στο Ιάσιο)
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ραϊωάννου Θησαυρός ε) Α. Πάριου Η Γραμματική του κυρού Νεοφύτου εκείνου στ)
Κ. Βαρδαλάχου Γραμματική ζ) Νεόφυτου Δούκα Τερψιθέα και Τερψιχόρη η ) Βησσαρίωνος Μακρή (εξ Ιωαννίνων) Τεχνολογική Σταχυιολογία, πρόλογος Μιχαήλ Μήτρου
(1686) η ) Ματθαίου Γανοχώρων Γραμματική (στον πρόλογο καταφέρεται κατά της
του Γαζή) (1819), θ) Σέργιου Μακραίου Γραμματική Σταχυιολογία (1810) ι) Γ. Σταματέλου Λευκάδα Επιτομή Γραμματικής, (Προτροπή Πλάτωνος Πετρίδου Γενικού
Εφόρου παιδεία Ιονίων Νήσων) (1819) ια) Ιωάννη Λεοντόπουλου εκ Μυριοφύτων
Γανοχώρων, Νέα Οδηγός (1828) ιβ) Δ. Δαβάρεως, Γραμματική απλοελληνική, εις
χρήσιν των ομογενών νέων, Βιέννη 1806. Για τη διδασκαλία των Αρχαίων ελληνικών
123
εκδόθηκε τον 19ο Εγκυκλοπαίδεια του Πατούσα η οποία περιλάμβανε αναμίξ ρήτορες, πατέρες της εκκλησίας και ποιητές. Η δια της ψυχαγωγίας εξήγηση των λόγων
των αρχαίων και των εκκλησιαστικών συγγραφέων επικρατούσε τον ΙΖ αιώνα .124
Για τη διδασκαλία των Επιστολικών τύπων χρησιμοποιούνταν α) το Επιστολάριον
Κορυδαλλέως μετά Ρητορικής β) Δ. Δαβάρεως, Επιστολάριον κοινωφελές εις χρήσιν
των περί την σπουδήν και την εμπορίαν καταγινομένων νέων, Βιέννη 1808
Για τη διδασκαλία της Λογικής αρχικά δεν υπήρχαν εγχειρίδια. Για δύο αιώνες
φέρονταν χειρόγραφες η Επιτομή της Λογικής πραγματείας του Θ. Κορυδαλλέως που
περιείχε την ερμηνεία εις την περί ουρανού πραγματείαν του Αριστοτέλη και σε άλλα
έργα του. Χειρόγραφη ήταν και τα υπομνήματα του Κούρσουλα στο έργο του Αριστοτέλη. Τα Μετεωρολογικά του υπομνημάτισε ή συνόψισε ο γιατρός Κορέσιος, ο
Ιεροκήρυκας Γεράσιμος Βλάχος ο Ιωαννίκιος Μαρκοράς. Τα πιο πολλά εκτός από
τον Μαρκορά που εκδόθηκε ήταν χειρόγραφα, και θα πρέπει να γράφονταν όχι μόνο
για τα σχολεία. Παρόλα αυτά η Μερική Διάγνωσις εκ των παλαιών φιλοσόφων περί
φύσεως και ιδιωμάτων των ζώων του Δαμασκηνού Στουδίτου που ανατυπώθηκε Ιστ,
Ιζ και Ιη αιώνα γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό βιβλίο.125 Επιπλέον σε
μικρότερη κλίμακα για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιήθηκαν α) Τα Υπομνήματα και ζητήματα εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους (1729), β) Η Είσοδος
φυσικής ακροάσεως κατ Αριστοτέλην (Βενετία 1780) γ) Η κατ Αριστοτέλην επίτομος
Λογική Βικεντίου Δαμωδού (1759) δ) Η Επιτομή του Κορυδαλλέως που συνέγραψε ο
δάσκαλος στη Σιάτιστα Παίσιος ο Δημέρου (μέσα ΙΗ), ε) η Λογική του Ε. Βουλγάρεως

123 Η διδασκαλία της αρχαίας περιλάμβανε κατά τον Γεδεών:α) Η μετάφραση στην κοινή β) Η ψυχαγωγία, αναγραφή των συνωνύμων λέξεων εκ της αρχαίας (Ευρώπη: διάστιχος μετάφραση) γ) σύνταξη
δ) εκστήθιση, αποστήθιση εκλεκτών χωρίων ε) Θεματογραφία για μετάφραση από τα αρχαία στα νέα και
αντίστροφα ζ) Η μετρική και η κατασκευή αρχαίων στίχων. Κριτικές εκδόσεις ελλήνων δεν υπήρχαν
124 Γρ. Γ. Παπαδόπουλος, ό.π., σ.7.
125 Γεδεών, Η, 39/10.8.1888, σ. 310-312.
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(1766), που μπήκε με δυσκολία στα σχολεία στ) η Ηθική Φιλοσοφία του Μοισιόδακα
(1761), η οποία χαρακτηρίστηκε ως δύσκολη και πιο καλή για κατ ιδίαν ανάγνωση.
Για τη διδασκαλία των Μαθηματικών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μεταφρασμένα
έργα δυτικών. Πρωτότυπο εγχειρίδιο με μικρή απήχηση ήταν του Κ. Γορδάτου, Εγχειρίδιον περί της των σφαιρών χρήσεως, που συνεκδόθηκε με το περί σφαίρας του
Πρόκλου (1710)
Ο Λόγιος Ερμής126 γράφει ότι διδασκόταν στην Αθωνιάδα Σχολή η Εκκλησιαστική Ιστορία και η Θεολογία. Στο πρόγραμμα της Ακαδημίας του Βουκουρεστίου,
αλλά και του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης σημειωνόταν η Κατήχησις μόνο ως
μάθημα127 Το 1816 δίδασκαν στο σχολείο της Ελληνικής κοινότητας της Βιέννης την
Κατήχηση ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος και ο Γρηγόριος Καλαγάνης.128
Για τη διδασκαλία των Ιερών χρησιμοποιήθηκαν α) τα Κείμενα του Ι. Δαμασκηνού β) Η Δογματική Θεολογία Ι. Κοντονή, και των Ν. Κούρσουλα και Α. Μοσχόπουλου, τα οποία όμως εκδόθηκαν μόνο στα μέσα του ΙΘ αιώνα γ) Δ. Δαβάρεως
Σύντομος Ιερά Ιστορία της Εκκλησίας της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης εκ της ρωσικής
μεταφρασθείσα εις την κοινήν των γραικών προς χρήσιν των της ανατολικής εκκλησίας τέκνων, Βιέννη 1800 δ) Δ. Δαβάρεως, Μικρά Κατήχησις κατ ερωταπόκρισιν εις
χρήσιν των μικρών μαθητών, Βιέννη 1801 ε) Δ. Δαβάρεως, Επιτομή της Ιεράς Ιστορίας της Εκκλησίας, της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης κατ ερωταπόκρισιν χάριν των
μικρών παίδων, Βιέννη 1803 στ) Δ. Δαβάρεως, Μεγάλη Κατήχησις, μεταφρασθείσα εκ
της ρωσικής διαλέκτου εις την απλουστέραν ελληνικήν προς ωφέλειαν των χριστιανών,
εξαιρέτως δε των σπουδαζόντων νέων, Βιέννη 1805 ζ) Δ. Δαβάρεως, Προπαρασκευή
εις την θεογνωσίαν δια της θεωρίας των όντων, Βιέννη 1807. Στα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης η διδασκαλία περιοριζόταν στην Ιερά στοιχειώδη Κατήχηση, για
την οποία χρησιμοποιούνταν τα εγχειρίδια Χριστιανική Διδασκαλία, (πολλές εκδόσεις)
Πλάτωνος Μόσχας, μεταφρασθείσα υπό Κοραή. Στα ανώτερα σχολεία διδασκόταν η
Δογματική Θεολογία. Έλειπαν όμως σχολές Θεολογικών μαθημάτων Τα εγχειρίδια
που χρησιμοποιούνταν ήταν του Αθανασίου Πάριου, Επιτομή των θείων της πίστεως
δογμάτων, (Βενετία 1806), Γρηγορίου Σαράφη (σε χειρόγραφα) Θεολογική Στοιχείωσις (σχολές Κυδωνιών), Καισάριου Δαπόντε, Εξήγησις της Θείας Λειτουργίας (έμμετρο), (Βιέννη 1795), Μεθόδιου Ανθρακίτη, Βοσκός Λογικών προβάτων, (Βενετία
1708). Για τη διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Ιστορίας χρησιμοποιούνταν τα εξής
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Λόγιος Ερμής, 1811, σ. 13
Λόγιος Ερμής 1811, σ. 64-6 & 391.
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εγχειρίδια: Στέφανου Κομμητά, Επιτομή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Μελετίου
Αθηνών, 1827, 1840 Κωνσταντινούπολις, Ζάκυνθος, Σμύρνη, και τέλος το 3τομο
έργο του Γρηγορίου Καλαγάνη του εκ Λέσβου, Ιερά Ιστορία (Βιέννη), μεταφρασθέν
υπό Προκοπίου Δενδρινού, το οποίο διδάχτηκε στην εν Πόρω Εκκλησιαστική Σχολή
που ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια Τέλος ο Κ. Οικονόμου129 αναφέρεται στο
σχέδιο που υπέβαλε στον Καποδίστρια για την ίδρυση Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
Στην Ιόνιο Ακαδημία, διδάσκει Δογματική Θεολογία το 1824 ο Θεόκλητος Φαρμακίδης κατά το έργο του Θεοφάνους Προκοποβικίου.130 Μετά από αυτόν δίδαξε το
ίδιο μάθημα ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος.131 Πρώτος φαίνεται ότι δίδαξε την Κατήχηση
κατά τη διασκευή του Πλάτωνος ο Κωνσταντίνος Οικονόμος στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης.132 Για τη σπουδή της Θεολογίας χρησιμοποιούνταν και μεταφράσεις
και η συγγραφή του Βησσαρίωνος Μακρή Εκκλησιαστική Έκθεσις περί των τριών
μεγίστων αρετών πίστεως, ελπίδος και αγάπης, εν Βουκουρεστίω 1699.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας, φαίνεται ότι υπήρξαν και
πρωτότυπες εκδόσεις εγχειριδίων και ότι το μάθημα διδάχτηκε σε ευρεία κλίμακα.
Ενώ, όπως επισημαίνει ο Μ. Γεδεών, ο Γρ. Παπαδόπουλος στο έργο του, Λόγος περί
των ελληνικών σχολείων, έγραφε ότι έλειπε το μάθημα από τα σχολεία. Συγκεκριμένα
πρωτότυπα εγχειρίδια Γεωγραφίας εκδόθηκαν τα εξής: α) Χρυσάνθου Εισαγωγή εις τα
γεωγραφικά και τα σφαιρικά (1716), β) Γ. Φατζέα Η Γεωγραφική Γραμματική (1760 ),
γ) Ι. Μοισιόδακα Θεωρία της Γεωγραφίας133 (Βιέννη 1781), δ) Γεωγραφία Νικηφόρου
Θεοτόκη, έκδοση Άνθιμου Γαζή, δαπάνη Ζωσιμάδων εμπλουτισθείσα σημειώμασι και
σχήμασι (1804) ε) Αδερφών Καπετανάκη Εισαγωγή μεθοδική της Γεωγραφίας (1816)
στ) Έκδοση Ανθίμου Γαζή, Γεωγραφία του Μελετίου Αθηνών (χρήσιμος ουχί εις τους
πρωτόπειρους αλλά τοις ειδήμοσι (1800), 134 στ) Διονύσιου Πύρρου Γεωγραφία μεθοδική απάσης της οικουμένης, δαπάναις Αρχιδιακόνου Αθηνών Νεκταρίου του Λεσβίου,
μετά γεωγραφικού άτλαντος (1818) ζ) Άνθιμου Γαζή Γεωγραφικός Άτλας της Ελλάδος
μετά των παλαιών & νέων ονομάτων, Βιέννη (1801), Άνθιμου Γαζή, Γεωγραφικός
Άτλας της Ευρώπης η) Δ. Δαβάρεως υιού Νικολάου εκ Κλεισούρας: 135 Γραμματική
Γερμανογραικική προς κοινήν ωφέλειαν του Γένους, Βιέννη 1735.

129
130
131
132
σ. 14-16
133
134
135

Κ. Οικονόμου, Σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, τ.Α, σ. 170-177, τ. Β, σ. 69-70 και 223
Απολογία Θ. Φαρμακίδου, εκδ. Β, Αθήναι 1840, σ. 76 και 124-125
Γεδεών, Θ, 40/2.8.1889, σ 314-316
Επιστολή του Πατριάρχου Κύριλλου, εις Σοφοκλής Οικονόμου, Εκκλησιαστικά Σωζόμενα, τ.Α,
Γεδεών, Η, 42/7.9.1888, σ. 343-345
Σχολαστική Γεωγραφία Αδάμ Χριστιανού Γασπάρεως, σ. Ιθ, υποσ.
Λόγιος Ερμής 1811, σ.76, Κ. Σάθας, σ. 564
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Την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν εν χρήσει τα εξής λεξικά της ελληνικής
γλώσσας: α) Βαρίνου Φαβορίνου β) Το πρώτο λεξικό μετά το Λεξικό του Βαρίνου
συνέθεσε και εξέδωσε στη Βενετία το 1659 ο Γεράσιμος Βλάχος, μετέπειτα Μητροπολίτης Φιλαδελφείας γ) Θεματογραφία Γ. Βλάχου 136 δ) Άνθιμος Γαζής 1809-1816
Λεξικό 3τομο ε) Κωνσταντίνος εξ Οικονόμων, που έγραψε Λεξικό 15 έτη μετά τον
Γαζή στ) Το 1821 ο Σπ. Βλαντής εξέδωσε επίτομο Λεξικό ζ) ο Δ. Μουρούζης, ο Ηγεμόνας Αλέξανδρος Χαντζής και ο δάσκαλος της Πατριαρχικής σχολής Δωρόθεος
Πρώιος ξεκίνησαν λεξικό στο οποίο συμβουλεύτηκαν τις υποθήκες του Κοραή 137 η)
Λεξικό εξέδωσε το Πατριαρχικό τυπογραφείο με χορηγία των Ζωσιμάδων με τίτλο
Κιβωτός της ελληνικής γλώσσης (1815). Το λεξικό συντάχθηκε από τους δασκάλους
της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Το 1819 έγινε η έκδοση του α τόμου-1820 ως το Ε.
Μετά την αναστολή της λειτουργίας του Πατριαρχικού τυπογραφείου η υπόθεση παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες.
Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα οι Εγκυκλοπαίδειες: α) Κομμητά β) Πατούσα γ) Βασιλείου παπα-Ευθυμίου. Η Εγκυκλοπαίδεια του Κομμητά υπήρξε χρήσιμη στα Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ελλήνων ως το 1850. Ο Γεδεών τονίζει ότι στη μέθοδο
και την επιλογή της ύλης υπερείχε η Γραμματική του Πατούσα
Για τη διδασκαλία της Ρητορικής στα Γυμνάσια χρησιμοποιούνταν ως τον 19ο
αιώνα η Ρητορική του Ερμογένους. Εγχειρίδια ρητορικής άρχισαν να συγγράφονται
στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτά ήταν α) Νεόφυτου Βάμβα Ρητορική (1813) β) Κωνσταντίνου του εξ Οικονόμων Ρητορική (1813), γ) Κ. Βαρδαλάχου Ρητορική (1815)
Για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών τον 19ο αιώνα τα επιστημονικά βιβλία «πολλαπλασιάζονται εις βαθμόν ανυπόφορον», κατά τον Γεδεών,
ενώ ο Γρ. Παπαδόπουλος 138 έγραφε η διδασκαλία των επιστημών εν γένει κατ αρχάς
συνήντησε αντιστάσεις, ευκόλως εκ των άχρι τούδε λεχθέντων εξηγουμένας.. τα αυτά
εννοητέον και περί των φυσικών επιστημών.. Συγκεκριμένα εκδίδονται α) Καπετανάκη Παιδική εικονολογία β) 1836 Αστρονομία Δημητρίου Πύρρου (1836) γ) Βοτανική
Δημητρίου Πύρρου (1838) γ) Κ. Κούμα, Σειρά στοιχειώδης των φυσικών και μαθηματικών επιστημών (1807), 8 τόμοι. 1798-1799 δ) Στοιχεία Μαθηματικά Νικηφόρου
Θεοτόκη, δαπάναις Ζωσιμά τόμοι 3 (1819) ε) Κ. Κούμα, Σύνοψις των επιστημών δια
τους πρωτοπείρους στ) Βενιαμίν Λέσβιου Στοιχεία της αριθμητικής ζ) Δ. Δαβάρεως,
Πρόχειρος Αριθμητική.. εις χρήσιν των περί την σπουδήν και την εμπορίαν καταγινο-
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Γεδεών, Θ, 9/31.12.1888, σ. 68-71
Λόγιος Ερμής, 1816, σ. 55-65 και 165-167, 1817, σ.39-51
Παπαδόπουλος, σ. 8-9
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μένων νέων, Βιέννη 1803 η) Ζήση Κάβρα εξ Αμπελακίων, Στοιχεία Αριθμητικής και
Άλγεβρας, (Ιένα 1800). Από τον 19ο αιώνα για τη διδασκαλία της Φυσικής χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο Θεοτόκη που αχρήστευσε το προηγούμενο βιβλίο Είσοδοι των φυσικών ακροάσεων. Φυσική δίδαξε ο Δωρόθεος Πρώιος στην Πατριαρχική
Ακαδημία. Τα εγχειρίδια που είχαν στη διάθεσή τους οι δάσκαλοι ήταν α) Ευγενίου
Βουλγάρεως, Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις δαπάναις Ζωσιμάδων (1805) β) Κ. Κούμα για τους μαθητές του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης Σύνοψις Φυσικής (1812)
γ) Κ. Βαρδαλάχου για την ηγεμονική Ακαδημία Βουκουρεστίου, Φυσική Πειραματική
δ) Ευγενίου Βούλγαρος, Περί συστήματος του πάντως, (Βιέννη 1805) ε) Κ. Γκούμα,
Σύνοψις Φυσικής, (Βιέννη 1812) στ) Δ. Δαβάρεως, Φυσική, Βιέννη 1812 ζ) Γεωργίου
Βενδότη, Περιγραφή του παντός ήτοι Ιστορία Φυσικής μετά εικονογραφίας, (Βιέννη
1792) προς χρήσιν των διδασκομένων το μάθημα τούτο, είπερ εδιδάσκετο εν ταις σχολαίς . Το 1813 ο Στέφανος Οικονόμος δίδαξε Χημεία κατά τη μετάφραση του Κούμα
στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης και Φυσική Ιστορία που ήταν και ο πρώτος
διδάξας.139 Για τη διδασκαλία της Φυσικής και των Μαθηματικών σφάλλει ο Φίλιππος Ιωάννου ο οποίος για την πριν από το 1812 διδασκαλία τους στα σχολεία γράφει
εκ δε των πραγματικών λεγομένων μαθημάτων εδιδάσκοντο τα Μαθηματικά κυρίως
τα στοιχειώδη στοιχεία δε Φυσικής σπανιότατα. Εν μόνω τω ανωτέρω σχολείω της
Χίου εδιδάχθη κατ εξαίρεσιν στοιχειώδης Χημεία140 Ακόμα στο Λόγιο Ερμή του 1813
αναγραφόταν141 ότι ο Στέφανος Οικονόμος στα Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης
υποδείκνυε στους μαθητές του τη χρησιμότητα της εφαρμογής των επιστημών αυτών
στον κοινωνικό βίο. Δεν υπάρχει όμως δημοσιευμένο πρόγραμμα ανώτατου σχολείου των πρώτων χρόνων του 19ου αιώνα εκτός από το πρόγραμμα του Φιλολογικού
Γυμνασίου Σμύρνης της περιόδου 1814-1815.142 Ακόμα ο Στυλιανός Σπαθής δίδαξε
Βοτανική και Ζωολογία και εξέδωσε σχετικές διατριβές στο Λόγιο Ερμή.143 Για τη
διδασκαλία της Γεωμετρίας χρησιμοποιούνται κυρίως εκδόσεις μεταφράσεων αλλά
και τα πρωτότυπα έργα α) Βενιαμίν Λέσβιου Περί των στοιχείων της γεωμετρίας του
Ευκλείδου (Βιέννη 1820) Δ. Γοβδελά εκ Ραψάνης, Στοιχεία Άλγεβρας, (Άλλη 1806).
Ο Λόγιος Ερμής144 παραδίδει ότι η διδασκαλία της Μυθολογίας, της Αρχαιολογίας

139 Οικονόμου, σ. 59
140 Φίλιππος Ιωάννου, Λόγος Ολυμπιακός, σ. 47
141 Λόγιος Ερμής 1813, σ. 275
142 Γεδεών, Θ, 26/4.1889, σ. 204-205
143 Λόγιος Ερμής, 1819, σ. 617, 804, 837, 864, Οικονόμου, σ. 431, Φ. Ιωάννου, σ. 23, Παρανίκας,
σ. 143, Βρετού, Βιογραφικά Ιστορικά Υπομνήματα περί του κόμητος Φρειδερίκου Γκίλφορντ, Αθήναι 1846,
σ. 167.
144 Λόγιος Ερμής 1817, σ. 41
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και της Γεωγραφίας συμπεριλαμβανόταν στο μάθημα των Ελληνικών και γινόταν
κατά περίσταση. Στα προγράμματα όμως των Ακαδημιών145 συμπεριλαμβανόταν η
διδασκαλία της Φυσικής Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Φυσικής και της Χημείας,
ενώ στη Φιλολογία συμπεριλαμβανόταν η Ρητορική η Ποιητική η Μυθολογία, η
Ιστορία και η Αρχαιολογία. Οι μαθητές μάλιστα μια φορά το μήνα συνέγραφαν διατριβές. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονταν από χωριστούς δασκάλους, εφόσον η οι
πόροι του σχολείου το επέτρεπαν. Μερικές φορές η Αρχαιολογία και η Μυθολογία
όμως ήταν μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος των Ελληνικών. Η Αρχαιολογία:
διδάχτηκε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό Γυμνάσιο από τον Κωνσταντίνο Οικονόμου.
Τα εγχειρίδια μέσα από τα οποία διδασκόταν η Αρχαιολογία ήταν τα εξής: α) Συνοπτική Αρχαιολογία των Ελλήνων Γεωργίου Σακελαρίου εκ Κοζάνης, η οποία δεν
γράφτηκε χάριν των μαθητών αλλά των φιλομαθών (1796), β) Γρηγορίου Παλιουρίτου δασκάλου ελληνικού σχολείου Λιβόρνο, 2τομος Αρχαιολογία, Βενετία (1815),
γ) Αθανασίου Σταγειρίτου, Ωγυγία ή Αρχαιολογία, χρήσιμος εις τους διδασκάλους εις
τόμους 5 δ) Αλεξάνδρου Καγκελαρίου εξ Αθηνών, Ιστορία των μυθολογουμένων θεών
(1757), ε) Νεοφύτου Δούκα, Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου, Βιέννη (1811), μετά πίνακος
των γενεαλογιών των θεών της Αρχαίας Μυθολογίας.
Στη διδασκαλία της Παιδαγωγικής κορυφαίος και πολυγραφότατος συγγραφέας
εγχειριδίων αναδείχτηκε ο Δαβάρεως υιού Νικολάου εκ Κλεισούρας, ο οποίος έγραψε : α) Ασφαλής Οδηγία εις την γνώσιν των ανθρώπων ή Θεοφράστου Ηθικών χαρακτήρων παράφρασις και άλλων τινών νεοτέρων μετά σημειωμάτων, (Βιέννη 1795) β)
Αληθής Οδός εις την ευδαιμονίαν ή λόγοι 3 διδακτικοί, Πλουτάρχου περί παίδων αγωγής, Ισοκράτους περί της χρηστοηθείας των νέων, Ξενοφώντος περί οικονομίας, μετά
σημειωμάτων, (Βιέννη 1798, Βενετία 1807) γ) Χρυσούν Εγκόλπιον Κέβητος Θηβαίου,
Πίναξ και Επικτήτου εγχειρίδιον, (Βιέννη 1799) δ) Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν ή
εγχειρίδιον ηθικοπολιτικόν προς διακόσμησιν των ηθών των νέων και εκπλήρωσιν των
καθηκόντων παντός επαγγέλματος, (Βιέννη 1802), ε) Παιδαγωγός ή Ηθικοί κανόνες
του ζην εις χρήσιν των νεανίσκων και των κορασίων, (Βιέννη 1804) στ) Εκλογάριον
γραικικόν ή συλλογή παντοίων ιδεών και γνωμών, εκλεκτών μύθων, ποικίλων Ιστοριών, διαφόρων φυσικών διατριβών και συντόμου μυθολογίας των Ελλήνων και των Ρωμαίων, (Βιέννη 1804) ζ) Διάλογοι γραικο-γερμανικοί προς όφελος των εν τη επικρατεία
του καίσαρος παροικούντων ομογενών, (Βιέννη 1809)
Για τη διδασκαλία της Ιστορίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εγχειρίδια: α) τον Ιζ
αιώνα Ματθαίου Κιγάλα, Νέα Σύνοψις διαφόρων Ιστοριών, Νεκτάριου Ιεροσολύ-
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μων, Επιτομή της Ιεροκοσμικής Ιστορίας, Καισάριου Δαπόντε, Φανάριον, Καθρέπτης
γυναικών, Βίβλος Βασιλειών. Τον 18ο αιώνα εκδόθηκαν Ιωάννη Στάνου εξ Ιωαννίνων,
Βυζαντινή Ιστορία, (Βενετία 1767), Γ. Βενδότου, Ιστορία της ανακαλύψεως της Αμερικής, (Βενετία 1793), Ι. Στεφάνου Καραϊωάννου, Ιστορία της ανακαλύψεως της Αμερικής, (1768), Σπυρίδωνος Παπαδοπούλου, Ιστορία του πολέμου του 1770, Γρηγορίου
Παλιουρίτου, Ιστορία της Ελλάδος, (Βενετία 180)7 (ως την πτώση της Κορίνθου),
Βασιλείου Παπαευθυμίου, Ιστορία της Ελλάδος μετ ερωταποκρίσεων, (Βιέννη 1805),
Κ. Κούμα, Ιστορική Χρονολογία, (Βιέννη 1818), Κ. Κοκκινάκη, Ιστορία του εμπορίου
, (Βιέννη 1808), Άνθιμου Γαζή, Ελληνική Βιβλιοθήκη, (Βενετία 1807), Δ. Αλεξανδρίδη, Ελληνικός Καθρέπτης, (Βιέννη 1806), Σέργιου Ιωάννου εκ Κωνσταντινουπόλεως,
Ιστορία της ιατρικής, Κ. Κούμα, Ιστορία της Φιλοσοφίας του Ταννεμάνου, (1816).
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία σαν ξεχωριστό μάθημα κανένας δε δίδαξε σε κανένα
σχολείο. Για τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εγχειρίδια:
Γεωργίου Εξηνταβελόνη, Λογική και Ηθική πραγματεία προς διδασκαλίαν του εμού
υιού, (Βιέννη 1800), Ευγενίου Βουλγάρεως Λογική, (Λειψία 1766), Ευγενίου Βουλγάρεως, Στοιχεία Μεταφυσικής, (Βενετία 1805), Κ. Κούμα, Σύνταγμα Ψυχολογίας προς
χρήσιν των σπουδαζόντων την επιστήμην ταύτην, (Βιέννη 1818-11), τόμοι 4. 146 Η νέα
Φιλοσοφία επικράτησε και διδασκόταν συστηματικά τα πρώτα χρόνια του ΙΘ αιώνα,
ενώ πολλές σκέψεις γίνονταν για την τροποποίηση των προγραμμάτων των σχολείων
και για τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας. Στο Υπόμνημα που υποβλήθηκε το 1819 από
τον Κωνσταντίνο Κούμα Περί διδασκαλίας της Φιλοσοφίας προς τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε για τα Γυμνάσια υπήρχε αίτημα για διδασκαλία εκτενή και συστηματική,
στο Γυμνάσιο της Θεωρητική και Εμπειρικής Ψυχολογίας, της Ηθικής, της Μεταφυσικής, της Αισθηματικής, Περί δικαίου, Ηθικής Θεολογίας και Παιδαγωγικής. Για
τις ανώτερες σχολές 5ετή διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων και των φυσικών
επιστημών, και 3 έτη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας.147
Η λατινική διδάχτηκε πρώτη φορά στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης από
τον Κ. Οικονόμο148 Η γαλλική διδάχτηκε πρώτη φορά στο Γυμνάσιο της Χίου από
τον Ιούλιο Δαβίδ που είχε γράψει και Γραμματική.149 Αντίθετα, ο Φίλιππος Ιωάννου150
δήλωνε ότι η λατινική δεν διδασκόταν ούτε στα Ιωάννινα , ούτε στη Χίο, ούτε στη

146 Γ. Μάντζος, Καλλιόπη, (Αθανασίου Σταγειρίτου), αρ. 11-σ. 99-105 , Στυλιανός Σπάθης & Κυριάκος Ιωάννου Ελαιώνος, Λόγιος Ερμής, 119, σ. 617-640.
147 Λόγιος Ερμής 1819, σ. 730-748, Γεδεών, Θ, 37/12.7.1889, σ290-293
148 Λόγιος Ερμής, 1812, σ. 32, 1811, σ. 391)
149 Λόγιος Ερμής 1813, σ. 463-467
150 Ιωάννου, Λόγος ακαδημαϊκός περί των προ του 18120 σχολείων , σ.47
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Σμύρνη και ο Γρ. Παπαδόπουλος151 δήλωνε ότι από τις ξένες γλώσσες διδασκόταν
η ιταλική εις ολιγίστους. Στην Ακαδημία Βουκουρεστίου το 1811, διδάσκουν Γαλλικά οι: Λορανσών και Ν. Σάββα, Ν. Πίκκολος Μ. Βυζάντιος τη ρωσική, Μ. Πέτρου Κοκκίνης τη γερμανική. 152 Στην Αυθεντική Ακαδημία Ιασίου διδάσκουν 1818
λατινικά153 Στη Σχολή Τεργέστης 1817 διδάσκονταν η ιταλική και η γερμανική από
Ιωσήφ Ατμάνο και η ιταλική από Σπυρίδωνα Πρεβέτο. 154 Οι κυριότερες Γραμματικές Γαλλικής που ήταν εν χρήσει ήταν: Η Γραμματική Ιουλίου Δαβίδ η Γραμματική
Κωνσταντίνου Καρατζά, Βιέννη 1806, η Γραμματική Γεωργίου Βενδότη & Περτζούλα.155 Η Γραμματική του Γεωργίου Παναγιωτάδου του Γοβδελά, Δοκίμιον περί των
γραμμάτων της των Γάλλων φωνής και της αυτών απαγγελίας, (Βιέννη 1816). Για την
ιταλική γλώσσα υπήρχαν τα εξής εγχειρίδια το Άνθος Χαρίτων Βενετία, η Ιταλική
Γραμματική Δημητρίου Βενιέρη (Βιέννη 1799), η Θεωρητική και Πρακτική Γραμματική της ιταλικής γλώσσης, του Γιάννη Ταφρά εκ Θεσσαλονίκης, (Βιέννη 1818). Τα
λεξικά που χρησιμοποιούνταν ήταν Γ. Βενδότου, ιταλοεληνικόν Λεξικόν, Σπ. Βλαντή
Λεξικόν τρίγλωσσον, Βιέννη 1790, δαπάναις του εξ Ιωαννίνων εμπόρου Δ. Παύλου
Γρ. Ζαλύκη Θεσσαλονικέως Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης. Για τα καλλιτεχνικά ο
Γρ. Παπαδόπουλος έγραφε : εκ των καλλιτεχνικών, μόναι ως ανήκουσαι εις την εκπαίδευσιν εθεωρούντο η Καλλιγραφία, ως ίδιον όμως μάθημα μηδόλως διδασκόμενη
και η εκκλησιαστική μουσική.156 Η διδασκαλία της Καλλιγραφίας επιβλήθηκε με πατριαρχικό γράμμα το 1830.157 Εντούτοις η Καλλιγραφία διδασκόταν συστηματικά με
εγχειρίδια τα εξής: α) Κωνσταντίνου Κουνζ & Ιωάννου Καλαμπόκη, Νέαι Επιδειγμαί,
ήτοι εικόνες Καλλιγραφίας σχεδιασθείσαι προς χρήσιν των νέων της αυτής πατρίδος
Μελενοίκου, (Βιέννη 1814) β) Αλφαβητάριον & κατά υποδείγματα χαλκογραφικά γύμνασις των νέων εις την Καλλιγραφίαν, (1816) γ) Κωνσταντίνου Κοκκινάκη, Εγχειρίδιον διδάσκον τους κανόνας της Γραμμικής Ιχνογραφίας, μεταφρασθέν (1831) Στην
Ακαδημία Βουκουρεστίου δίδασκε ο Μιχαήλ Πέτρου Κοκκίνης Ιχνογραφία. Συνεχής
ήταν και η διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Το 1814 μάλιστα έχομε τη
σύσταση σχολής στην Κωνσταντινούπολη κατά το σύστημα των τριών μουσικοδιδασκάλων (Χρυσάνθου Αρχιμανδρίτου, Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, Χουρμουζίου
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Παπαδόπουλος, ό.π.,σ. 9
Λόγιος Ερμής, , 1811, σ. 65, 7, 1817, σ. 642
Λόγιος Ερμής 1811, σ. 196)
Λόγιος Ερμής 1817, σ. 241-242
Λόγιος Ερμής 1817, σ.642-643
Παπαδόπουλος , ό.π., σ. 9
Γεδεών,.Η, σ.322, υποσ.
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χαρτοφύλακος), το 1816 τη σύσταση Σχολής Μουσικής στο Ιάσιο υπό τον Γρηγόριο
Ιεροδιάκονο τον Χίο, το 1817 -1818 τη σύσταση Σχολής Μουσικής στο Βουκουρέστι
και το 1817 τη σύσταση Σχολής Μουσικής στη Σχολή της Χίου με μουσικοδιδάσκαλο
τον Δημήτριο Βουτυρά.158

5.2. Μεταφρασμένες έντυπες εκδόσεις προς χρήσιν και κατά μάθημα
Μέσα Ιη αιώνα χρησιμοποιήθηκε η Χρηστομάθεια σε μετάφραση του Α. Βυζάντιου που εκδιδόταν μαζί με τους μύθους του Αισώπου. 159
Για τα Μαθηματικά μεταφράστηκαν α) τα Μαθηματικά Σεγνέρου (Ευγένιος
Βούλγαρης), β) Η Γεωμετρία Τακουετίου (Ευγένιος Βούλγαρης) εκδόθηκε τον 19ο
αιώνα γ) Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις (Ευγένιος Βούλγαρης) που εκδόθηκε τον 19ο
όπως και οι μεταφράσεις των Θεοτόκη, Ανθρακίτη, Μπαλάνου Βασιλόπουλου. Η πιο
διαδεδομένη όμως στα σχολεία ήταν η Αριθμητική του Γλυζούνιου. Ακόμα ο Άνθιμος
Γαζής το 1800 εκδίδει την Αστρονομίαν του Λαλάνδου, σε μετάφραση του Δανιήλ
Φιλιππίδη
Για τη σπουδή της Θεολογίας χρησιμοποιούνταν η ορθόδοξος ομολογία του Πέτρου Μογίλα που εκδόθηκε το 1662
Για τη διδασκαλία της Γραμματικής μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον
Στέφανο Οικονόμο, η Γραμματική Βουτμάνου.
Οι κυριότερες μεταφράσεις λεξικών της ελληνικής γλώσσας που είχαν συντεθεί
από ξένους και χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία είναι οι εξής: α) ο Μ. Γκίκας 1817
Μετάφρασε Γεωγραφικόν Λεξικόν του Vosgien β) Ο Κ. Κούμας μετάφρασε το Λεξικόν
Ρειμέρου και το εξέδωσε σε 2 τόμους στη Βιέννη γ) Ιωάννης εξ Αγράφων Δημητριάδης στην Ακαδημία του Ιασίου μεταγλώττισε τον Θησαυρόν του Ερρίκου Στεφάνου.160
Το Αναγνωστικό που ήταν εν χρήσει στα σχολεία ήταν η μετάφραση που έγινε
από τον Σπ. Βλαντή στο έργο της Beaumond Αποθήκη των παίδων.
Οι μεταφράσεις έργων Γεωμετρίας είναι πολλές και χρησιμοποιούνται στα σχολεία: Αυτές είναι α) Κ. Κούμα Κωνωνικαί τομαί του Καϊλου (1803) β) Δ. Ραζή μετάφραση της Γεωμετρίας του Οκταβιανού Καμετίου (Βενετία 1787) γ) Σπυρίδωνα
Ασάνη μετάφραση του έργου του Καϊλου Κωνικαί τομαί και πρόλογος των Στοιχείων
αριθμητικής και Άλγεβρας εκδοθέντων υπό Ιωνά Ιερομονάχου του Σπαρμιώτου που
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Γεδεών, Θ, 38/19.7.1889, σ298-304
Γεδεών, Η, 42/31.8.1888, σ. 334-339
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ήταν δάσκαλος στα Αμπελάκια την περίοδο 1799-1804, όπου δίδαξε και Τριγωνομετρία και μετέφρασε το Εγχειρίδιον περί διαφορικού και ολοκληρωτικού υπολογισμού
του Ευλέρου.
Οι μεταφράσεις έργων Φυσικής & Χημείας είναι οι εξής: α) Ευγενίου Βουλγάρεως μετάφραση Φυσικής του Βουκερέρ β) Κ. Κούμα μετάφραση της Χημεία του Αδήτου
(1808) γ) Θεοδοσίου Ηλιάδου, μετάφρασις της Χημείας του Φουκροά, Βιέννη 1802
Οι μεταφράσεις έργων της Αστρονομίας είναι οι εξής: α) Γ. Ζαβίρα ή Μαρότου
μετάφραση της Μεθόδου Αστρογνωσίας εκδοθείσης το 1815 δαπάνη Ν. Μπεκέλα εφόρου της ορθοδόξου κοινότητας Βουδαπέστης. (1815) β) Χρυσάνθου Νοταρά , Πατριάρχου Ιεροσολύμων Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και τα Σφαιρικά γ) Άνθιμου Γαζή
Αστρονομία του Λαλάνδου, από μετάφραση του Δανιήλ Φιλιππίδη (1800) δ) Ι. Τσελεπή μετάφραση Αστρονομίας Καίλου.161
Οι μεταφράσεις που αφορούσαν στη διδασκαλία της Γεωγραφίας ήταν: α) Γεωγραφική Γραμματική Γεωργίου Φατσέα η εκ του λατινικού μεταφρασθείσα και εκδοθείσα εις 3 τόμους (1760) β) Σχολαστική Γεωγραφία Αδάμ Χριστιανού Γασπάρεως,
μεταφρασθείσα υπό Κυριακού Καπετανάκη εκ της Γερμανικής μαζί με το πόνημα του
Γασπάρεως Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας και των προς τούτο βοηθητικών μέσων (1808).
Οι μεταφράσεις που αφορούσαν στο μάθημα της Αρχαιολογίας ήταν: α) Στέφανου Οικονόμου μετάφραση Αρχαιολογίας Ποτέρου.162
Οι μεταφράσεις που αφορούσαν στη διδασκαλία της Άλγεβρας163 είναι οι εξής:
α) Μιχαήλ Χρισταρή, μετάφρασις της Αριθμητικής και Άλγεβρας του Μετζμπούργκ,
(Βενετία 1803).
Οι μεταφράσεις που αφορούσαν στο μάθημα της Ιστορίας ήταν: α) Αλεξάνδρου
Καγγελαρίου εξ Αθηνών, μετάφρασις της Αρχαίας Ιστορίας του Ρολλέν, εις τόμους
17, (Βενετία 177)5 β) Δημήτριου Αλεξανδρίδη, μετάφρασις εκ του αγγλικού, Γολσμίθ,
Ιστορία της Ελλάδος, εις τόμους 3 (Βιέννη 1807) (και Βυζαντική) γ) Γρηγόριος Κωνσταντάς μεταφράσας Γενική Ιστορία Αββά Μιλλότ, (Βενετία 1806) δ) Αθανάσιου Σταγειρίτου μετάφρασις Γενικής Ιστορίας Δομερών ε) Μετάφρασις των του Βοσουέτου λόγων εις την Γενικήν Ιστορίαν Πατριαρχικό τυπογραφείο, (Κωνσταντινούπολις, 1816)
Οι μεταφράσεις που αφορούσαν στο μάθημα της Φιλοσοφίας ήταν οι εξής: Ευγενίου Βουλγάρεως μετάφρασις εις την Γραβενζάνου, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, (Μόσχα
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1805), Γρηγόριος Κωσνταντάς, Φραγκίσκου Σοαβίου, Στοιχεία Φιλοσοφίας, (Βενετία
1804), Δανιήλ Φιλιππίδη, μετάφρασις εις την Λογικήν του Κονδιλάκ, εκδοθείσα υπό
Ανθίμου Γαζή, (Βιέννη 1801), Γρηγόριου Μπραγκοβεάνου, Μετάφρασις των του Αϊνεκίου στοιχείων Λογικής και Ηθικής, Λογική του Βαϋμαστέρου, (Βιέννη 1795), Αθανάσιος Πάριος, Αντωνίου του Γενουηνσίου Στοιχεία Μεταφυσικής, (Βιέννη 1802), Εγχειρίδιον ψυχολογίας Γερμανού Κάμπε μεταφρασθέν εις την ελληνικήν (1796)
Οι μεταφράσεις που αφορούσαν το μάθημα της Δογματικής Θεολογίας ήταν α)
Ευγενίου Βουλγάρεως μετάφρασις και έκδοσις της του Γαβριήλ Πετρουπόλεως Ιεράς
Τελετουργίας, (Πετρούπολις 1799), το οποίο δε φαίνεται ότι αποτελούσε Εγχειρίδιο
λειτουργικής για τα σχολεία.

6. Αξιολόγηση-Συμπεράσματα
Η μελέτη επιχείρησε να διαμορφώσει το πλαίσιο που μπορεί να δώσει απαντήσεις στα εξής ερευνητικά ερωτήματα-υποθέσεις:
α) Ποιο ήταν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της οθωμανικής περιόδου στις διάφορες χρονικές περιόδους:
Μέσα από την έρευνα των πηγών αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε θεσμικό-νομικό
κώλυμα για τη λειτουργία των σχολείων, η ευθύνη των οποίων ανήκε από την πρώτη
περίοδο της άλωσης στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Οι δικαιοδοσίες όμως άρχισαν
να αποκεντρώνονται από το 1593 και μετά, οπότε η στοιχειώδης εκπαίδευση θεωρήθηκε αρμοδιότητα και υποχρέωση των κατά τόπους Μητροπολιτών. Η οικονομική
δυσπραγία δεν επέτρεψε τα πρώτα χρόνια στο Πατριαρχείο να διασφαλίσει τη λειτουργία άλλου σχολείου, συνεχιζόταν όμως η δημιουργία και η συντήρηση κύκλων
ιδιωτικών μαθημάτων με προσκεκλημένους μορφωμένους της εποχής, που συχνά
είχαν σπουδάσει στη Δύση, οι οποίοι παρέδιδαν μαθήματα σε γόνους πλούσιων οικογενειών. Από τον 17ο αιώνα η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των υποδούλων
συνετέλεσε στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ελληνικά γράμματα, δεν μπορούμε όμως να αναφερθούμε σε γενικευμένη εκπαιδευτική έκρηξη ούτε στη διάρκεια
αυτής της περιόδου. Ο 18ος αιώνας ήταν ο αιώνας ανάπτυξης των γραμμάτων αφού
δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την κοινωνική άνοδο του ομογενούς στοιχείου,
το οποίο συνεισέφερε στην προαγωγή των γραμμάτων. Τον 19ο αιώνα η δημιουργία
των πρώτων εθνών-κρατών στα Βαλκάνια ως συνέπεια των εθνικών επαναστάσεων
που ξεκίνησαν στις αρχές του 19ου αιώνα οδήγησε σε μετασχηματισμό της ιδεολογίας του μιλλέτ σε εθνική ιδεολογία. Η προϊούσα εθνικοποίηση του μιλλέτ κατέστησε
επιτακτικό το αίτημα της εξάπλωσης της ελληνικής παιδείας σε όλα τα κοινωνικά
στρώματα, με συνέπεια την κυριαρχία ενός ανοιχτού και μαζικού δικτύου ελληνικών
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σχολείων. H κατάσταση μεταβλήθηκε με την επανάσταση των Νεοτούρκων. Μετά
την επικράτησή τους επαναπροσδιορίστηκαν, τόσο η κυρίαρχη ιδεολογία, όσο και οι
δομές της αυτοκρατορίας, με καταλυτικές επιπτώσεις στο ορθόδοξο μιλλέτ.
β) Πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε τα σχολεία της οθωμανικής περιόδου με βάση
ορισμένα κριτήρια ;
Η ταξινόμηση που προτείνεται για σχολεία της οθωμανικής περιόδου είναι η εξής:
α) με κριτήριο τον φορέα διοίκησης και εποπτείας τους διακρίνονται σε 1. Ιδιωτικά
2. Μητροπολιτικά 3. Μικτά 4. Συντεχνιακά 5. Κοινοτικά, ενώ β) με κριτήριο την
ταξινομία της εκπαιδευτικής τους παροχής διακρίνονταν σε 1. σχολεία των κοινών
γραμμάτων 2. σχολεία με τάξεις κυκλοπαιδείας 3. σχολεία κυκλοπαιδίας 4. Ανώτερα
σχολεία τα οποία διακρίνονται σε Ηγεμονικά, Πατριαρχικά ή Ανώτερα Επαρχιακά.
γ) Υπήρχε αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία αυτά και τι περιλάμβανε;
Με βάση τις πηγές καθίσταται φανερό ότι υπήρχε οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο εξαρτιόταν από το status του σχολείου και περιλάμβανε για τα σχολεία των κοινών γραμμάτων μαθήματα που σχετίζονταν με τη διεξαγωγή της θείας
λειτουργίας, για τα σχολεία της κυκλοπαιδείας μαθήματα που σχετίζονταν με την
Επιστολογραφία, τη Ρητορική, την Ποίηση, την Χρηστοήθεια του Αντωνίου Βυζάντιου, θεματικές για τις οποίες επιλέγονταν κείμενα από τη θύραθεν αλλά και την
εκκλησιαστική γραμματεία, ενώ για τα Ανώτερα Σχολεία επιλέγονταν μαθήματα που
σχετίζονταν με τη διδασκαλία των επιστημών, στις οποίες περιλαμβάνονταν η Φιλοσοφία, η Ρητορική και οι θετικές επιστήμες. Συνήθως τα Ανώτερα Σχολεία της
περιόδου συμπεριλάμβαναν τους δύο προηγούμενους κατώτερης βαθμίδας τύπους
σχολείων και διαμόρφωναν το πρόγραμμα σπουδών τους ανάλογα με τις οικονομικές
δυνατότητες των φορέων που στήριζαν τη λειτουργία τους.
δ) Υπήρχαν ή όχι διδακτικά εγχειρίδια;
Ως τον ΙΖ αιώνα οι μαθητές χρησιμοποιούσαν χειρόγραφα βιβλία, τα μαθηματάρια, στα οποία αντέγραφαν τα κείμενα των συγγραφέων, επειδή η Εκκλησία δεν
επέδειξε ζήλο για την έκδοση καταλλήλων βιβλίων για τα σχολεία. Το β μισό του
ΙΗ αιώνα θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως περίοδος μεταρρύθμισης και των κοινών ή
ιερών γραμμάτων και των εγκυκλίων μαθημάτων, αφού ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε
και έντυπα βιβλία και χειρόγραφα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας ή του χορηγού που συντηρούσε το σχολείο. Τα βιβλία από εκείνη την περίοδο
και έπειτα διακρίνονταν σε πρωτότυπα και μεταφράσεις ξένων εγχειριδίων, ενώ εκδίδονταν σε αλλεπάλληλες εκδόσεις στα τυπογραφεία της Ευρώπης ή της Κωνσταντινούπολης. Τα πιο συνηθισμένα βιβλία ήταν τα Αλφαβητάρια και οι Γραμματικές ενώ
για τις θετικές επιστήμες χρησιμοποιούνταν κυρίως μεταφράσεις ξένων έργων.
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ε) Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στο ερώτημα ποιες σκοπιμότητες εξυπηρέτησε ή
εξυπηρετεί η διαιώνιση του μύθου του κρυφού σχολειού;
Η διάσταση απόψεων για το «κρυφό σχολειό» που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα θα
πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποδοθεί στη σύγκρουση δύο διαμετρικά αντίθετων
ιδεολογικών ρευμάτων που διεκδικούν να κληροδοτήσουν το δικό τους κώδικα ερμηνείας της παράδοσης και της ταυτότητας του ελληνισμού. Πρόκειται από τη μια για
την Πατριαρχική-οικουμενική εκδοχή της ελληνικής παιδείας. Σύμφωνα με αυτήν
η ελληνική παιδεία αντιμετωπίζεται ως ανθρωποποιητικός και εκπολιτιστικός μηχανισμός στην υπηρεσία του μιλλέτ ή του Γένους. Αυτό είναι έκδηλο στην απουσία
οποιασδήποτε μνείας σε «κρυφό σχολειό» από τα έργα των ιστορικών που ήταν κοντά
στην ιδεολογική επιρροή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αντίθετα οι εθνοκεντριστές-ελλαδίτες ιστορικοί θεωρούν την παιδεία ως ιδεολογικό μηχανισμό που υπάρχει
με σκοπό την πραγμάτωση και ολοκλήρωση του έθνους -κράτους και την υλοποίηση
της εθνικής συνείδησης. Επομένως για αυτούς «το κρυφό σχολειό» είναι αναγκαίο
για να οικοδομηθεί το στοιχείο της ετερότητας του Τούρκου, σε σχέση με το καταπιεσμένο εμείς, των Νεοελλήνων. Από την άλλη, το στοιχείο αυτό είναι αναγκαίο για να
ξεθωριάσει η αντίληψη της συμβολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάσωση
της ελληνικής παιδείας. Ως μοναδική κιβωτός παιδείας πρέπει να προβληθεί το νεοελληνικό κράτος.
Η επανεκκίνηση του ζητήματος στις μέρες μας θεωρείται από τους ιστορικούς
όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων ως μη τυχαία. Κατά τις εκτιμήσεις της μιας μερίδας των ιστορικών οι τάσεις αποδόμησης των μηχανισμών συνοχής του έθνουςκράτους, εν όψει της παγκοσμιοποίησης, εφορμούν στο συλλογικό υποσυνείδητο,
επιστρατεύοντας προβλήματα που έχουν επιλυθεί σε επίπεδο επιστημονικής κοινότητας, και στοχεύοντας στη συναισθηματική αποστασιοποίηση από την εθνική Ιστορία,
μέσα από τη δυναμική της απομυθοποίησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της άλλης
πλευράς, οι πολώσεις στους κόλπους των συντηρητικών και προοδευτικών ελίτ οδηγούν τους πρώτους στην επαναστίλβωση παρωχημένων ιδεολογικών εργαλείων που
οδηγούν στην εργαλειακή χρήση της Ιστορίας και τους δεύτερους στην εκφορά καταγγελτικού λόγου σχετικά με την ιδεολογικοποίηση των ιστορικών φαινομένων και
τη χρήση τους για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Τέλος άλλη μερίδα
ιστορικών τονίζει ότι η οικουμενική παιδεία των οθωμανικών χρόνων αποτελεί εύκολο θύμα όλων των πλευρών, επειδή προϊόντος του χρόνου έχει εξασθενήσει η πατριαρχική-υπερεθνική συνείδηση του διαχρονικού-οικουμενικού ελληνικού πολιτισμού.
Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή η αποδυνάμωση του ρόλου του Πατριαρχείου, εξαιτίας του περιορισμού του ποιμνίου του, αλλά και των λαθών της ελλαδικής εκκλησίας
και των εθνικιστικών αμφισβητήσεων έχουν συμβάλει στην επικράτηση πολωτικών
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τάσεων στην ελλαδική κοινωνία, τάσεων που συγκρούονται δυναμικά με σκοπό την
άλωση της πολιτικής εξουσίας, μέσα από τη διαμόρφωση συγκεκριμένης αντίληψης
για το εθνικό ή το υπερεθνικό, συγκλίνουσας με την ιδεολογική πλατφόρμα που ανταποκρίνεται στα συμφέροντά τους. Έκφραση αυτής της λογικής θεωρείται από αυτή τη
μερίδα των ιστορικών και η «τεχνητή διαμάχη των εγχειριδίων». Θα μπορούσαμε για
παράδειγμα να ισχυριστούμε ότι στις προθέσεις των δημιουργών και διακινητών του
μύθου εντασσόταν και η απόπειρα να μειωθεί έμμεσα η συμβολή του Οικουμενικού
Πατριαρχείου στην πνευματική αναγέννηση του Ελληνισμού.
Ανεξάρτητα όμως από τις διαφορετικές προσεγγίσεις στον προσδιορισμό των αιτίων που οδήγησαν στη μάχη των εγχειριδίων, η ακαδημαϊκή κοινότητα αποφαίνεται
χωρίς αποκλίσεις ότι η ύπαρξη «κρυφών σχολειών» δεν ήταν παρά ένα στοιχείο της
νεοελληνικής μας μυθολογίας. Επομένως η συζήτηση θα πρέπει κατά τη γνώμη μας
να ξεκινήσει από διαφορετική αφετηρία: και να καθορίσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής διαχείρισης του ζητήματος της ελληνικής παιδείας της οθωμανικής περιόδου στην σχολική πράξη, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια παιδαγωγική
αντίληψη που αποβλέπει στην ειρήνη.

Δημήτριος Α. Δρογίδης
Η διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας στην Εκπαίδευση

«H επικοινωνία μιλά με την καρδιά,
ενω η πληροφορία με το κεφάλι»1
Γενική Διεύθυνση Οπτικοακουστικών Μέσων Πληροφορίας,
Επικοινωνίας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα που έχει αφυπνίσει την ιστορική συνείδηση ενός ολόκληρου λαού και η βασική αιτία είναι η συγγραφή των νέων
βιβλίων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το γεγονός της ανανέωσης που επιχειρείται στα εκπαιδευτικά δρώμενα έχει πολλές παραμέτρους. Εδώ και
αρκετό καιρό έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής γνώμης, αλλά και
ολόκληρης της κοινωνίας η εικόνα του νέου βιβλίου ιστορίας. Ο χώρος της ιστορίας
είναι εξαιρετικά ευάλωτος, γιατί αυτή έχει το προνόμιο να καταγράφει την πορεία
των λαών μέσα στο χρόνο, τη φυσιογνωμία των εθνικών κοινωνιών, αλλά και την
πολιτική τοποθέτηση των κρατών που απαρτίζουν την παγκόσμια κοινότητα.
Με μια πρόχειρη ματιά θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως μέσα από την ιστορική καταγραφή εμφανίζεται η φυσιογνωμία και -κατά πολλούς- η εθνική προπαγάνδα των χωρών που συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθαι. Αν δεχτούμε όλους τους παραπάνω ρόλους της ιστορίας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να προσέχουμε εξαιρετικά
στη διατύπωση των απόψεων και πολύ περισσότερο στην ερμηνεία των ιστορικών
συμβάντων. Η ιστορική επιστήμη βρίσκεται πάνω σ' ένα τρίστρατο:
• Περιγράφει γεγονότα του παρελθόντος
• Καταγράφει συμβάντα μέσα από την οπτική γωνία ουδέτερων παρατηρητών
• Ερμηνεύει καταστάσεις του παρελθόντος μέσα από την οπτική των ιστορικών του
μέλλοντος.
Αν δεν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτές τις τρεις διαστάσεις της ιστορίας,
τότε δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε την αξία του διαλόγου που ξεκίνησε μέσα
στην ελληνική κοινωνία και που προκάλεσε τόσο πολύ θόρυβο γύρω από τα όσα
γράφτηκαν για το μάθημα της ιστορίας. Η ιστορία, λοιπόν, περιγράφει γεγονότα του
παρελθόντος, τούτο σημαίνει ότι είναι γεμάτη από εικόνες με έντονο συναισθηματικό
περιεχόμενο. Η καταστροφή της Σμύρνης, η επανάσταση του 1821, ο ηρωικός αγώ-

1 Εύα Αυλίδου, "Η επιρροή της κοινής γνώμης. Τι ξέρουμε για την Ευρώπη και τι δε θέλει να μάθουμε
γι'αυτήν", Περιοδικό Ανιχνεύσεις, τευχ.17ο, Μάρτιος - Απρίλιος '97, σ.73
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νας του 1940, η γερμανική Κατοχή. 1941 - 44 είναι μερικές από τις εικόνες που δεν
αλλοιώνονται στην εθνική συνείδηση. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού δεν
μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από τη λαϊκή μνήμη, ιδιαίτερα όταν οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής αποτέλεσαν ένα βασικό κομμάτι του νέου ελληνικού κράτους. Εδώ έχουμε τις περιπτώσεις όπου τα βιώματα μιας ολόκληρης γενιάς πέρασαν
στα παιδιά και τα εγγόνια. Σ' αυτό το σημείο μπλέκεται η ιστορική πραγματικότητα
με τη συναισθηματική φόρτιση. Έχουμε περιγραφές που βασίζεται πάνω σε προσωπικά βιώματα και μαρτυρίες και όπως κάθε μαρτυρία αποτελούν ένα κομμάτι από το
αρχείο που επεξεργάζεται ο ιστορικός. Αυτό το αρχείο είναι γεμάτο από μνήμες και
έντονη τη συναισθηματική φόρτιση, αυτό όμως δεν το κάνει οι λιγότερο έγκυρο.
Όταν αναφερόμαστε στην καταγραφή των γεγονότων τότε έχουμε ουδέτερους
παρατηρητές (συνήθως δημοσιογράφους από άλλες χώρες) που έρχονται να καταγράψουν τα δεδομένα που θα αποτελέσουν στοιχεία τόσο για την επικαιρότητα της
εποχής όσο και για τον ιστορικό του μέλλοντος. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι
η καταγραφή των γεγονότων από το δημοσιογράφο της εποχής Έρνεστ Χεμινγουέϊ
που κάλυψε τα γεγονότα Μικρασιατικής Ματαστροφής ή του γαλλικού περιοδικού
J’ai vu που κάλυψε το χρονικό της απόβασης των συμμαχικών στρατευμάτων στη
Θεσσαλονίκη του 1915 και τη δημιουργία του βαλκανικού μετώπου, οπωσδήποτε
αυτές οι δημοσιογραφικές αποστολές είχαν το πλεονέκτημα να βλέπουν τα πράγματα
αντικειμενικά, αφού είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα. Εδώ καταγράφονται περιστατικά
και κρίνονται συμπεριφορές και αυτή η καταγραφή αποτελεί με τη σειρά της πηγή για
τον ιστορικό του μέλλοντος.
Ερχόμαστε, τώρα, στο τρίτο επίπεδο ερμηνείας της ιστορικής πραγματικότητας,
που γίνεται τόσο από τον ιστορικό της εποχής, όσο και από τον ιστορικό του μέλλοντος. Ο πρώτος έχει το πλεονέκτημα της άμεσης αντίληψης των πραγμάτων και των
λεπτομερειών που συνθέτουν τα γεγονότα. Έχει όμως και το μειονέκτημα ότι αναλύει
τα πράγματα εν θερμώ παρατηρώντας τα γεγονότα με όλη τη συναισθηματική φόρτιση, ο δεύτερος βρίσκεται μακριά από την επίμαχη περίοδο και δεν έχει την πίεση
που δημιουργεί το ψυχολογικό κλίμα της εποχής, αλλά ταυτόχρονα δεν ερμηνεύει τις
καταστάσεις μέσα στα πραγματικά τους όρια, αλλά μέσα στα όρια τα μπορεί εκείνος
να τις αντιληφθεί. Αυτό το τελευταίο στοιχείο "της αντίληψης" έχει μια υποκειμενική
διάσταση γιατί σχετίζεται με την οπτική γωνία του ιστορικού επιστήμονα.
Βέβαια, η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να ακυρωθεί, αλλά η ερμηνεία που δέχονται τα ιστορικά γεγονότα έχει τόση μεγάλη έκταση που δεν μπορεί να περιοριστεί σε
μια και μοναδική άποψη. Εδώ υπάρχει το επίμαχο σημείο της ερμηνείας που δεν θα
πρέπει να ακυρώνει την ιστορική αλήθεια, ούτε να προσβάλει την ιστορική μνήμη. Η
προσβολή της ιστορικής μνήμης έρχεται είτε μέσα από την υιοθέτηση έντονων εθνι-
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κιστικών απόψεων που υπερτονίζουν κάποια δεδομένα είτε μέσα από την αλλοίωση
της ιστορικής πραγματικότητας που επιχειρείται με στα πλαίσια μιας διεθνούς προσέγγισης. Όταν προχωρούμε στην ερμηνεία της ιστορικής πραγματικότητας πρέπει να
έχουμε πάντοτε υπόψη μας που απευθυνόμαστε και ιδιαίτερα όταν απευθυνόμαστε σ’
ένα λαό που είναι γεμάτος από πολιτικές, εδαφικές και στρατιωτικές υποχωρήσεις.
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη διατήρηση της ιστορικής παρακαταθήκης,
γιατί αυτή αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την πορεία ενός έθνους προς το μέλλον. Η σημερινή εποχή, μας ζητά μια κοινωνική συναίνεση και μια κατανόηση απέναντι στη λογική των άλλων. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτή την
τακτική, χωρίς όμως να προκαλούμε την ιστορική μνήμη και με την προϋπόθεση ότι
και οι άλλοι ακολουθούν τον ίδιο τρόπο σκέψης και ανάλυσης, πράγμα που δυστυχώς
δεν γίνεται στις γειτονικές χώρες.
Υπάρχει και ένας άλλος τομέας που έντεχνα αποφεύγεται και αφορά τη διδακτική
προσέγγιση του σχολικού βιβλίου. Σε ό,τι αφορά τη διδακτική προσέγγιση, οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις θέλουν τον μαθητή να διδάσκεται μέσα από πηγές,
που είναι τοποθετημένες κατά τρόπο που επιβάλλουν την κρίση και απορρίπτουν
την έτοιμη γνώση. Με βάση τη σύγχρονη διδακτική, η μέθοδος που ακολουθείται
είναι η ερευνητική - ανακαλυπτική και στηρίζεται πάνω στην αξιοποίηση των δεδομένων, κάτι που επιτρέπει στο μαθητή να αγγίξει τη βαθύτερη γνώση. Η γενικότερη
φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζονται τα σχολικά βιβλία είναι η αξιοποίηση των
πηγών και από αυτή την πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερα
σημαντική προσφορά.
Οι σύγχρονες μορφές διδακτικής αναζητούν την αξιοποίηση της πληροφορίας,
ώστε ο πολίτης του μέλλοντος να είναι σε θέση να κρίνει για να αξιοποιεί τα δεδομένα που έχει μπροστά του, καθώς επίσης να έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύει κάθε
στοιχείο του παρελθόντος. Ο τρόπος που παρατίθενται οι ιστορικές πηγές, δίνουν τη
δυνατότητα στο μαθητή να προβληματιστεί και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να
ξεπεράσει το στάδιο της απλής απομνημόνευσης, αναζητώντας τη γνώση μέσα στις
πηγές της.
Το πρόβλημα που εμφανίζεται είναι ο τρόπος ερμηνείας των ιστορικών δεδομένων μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο και η βασική αμφισβήτηση βρίσκεται στην πιθανότητα να πληγεί άμεσα η εικόνα του ιστορικού παρελθόντος. Αυτό δεν είναι μόνο
ένα πρόβλημα που εμφανίζεται μόνο μέσα στα σχολικά βιβλία, είναι ένα ζήτημα που
ταλαιπωρεί την επιστήμη την ιστοριογραφίας, διότι τα στοιχεία δεν ερμηνεύονται
μόνο με βάση τις συνθήκες της εποχής, αλλά και με βάση τον τρόπο σκέψης των
ιστορικών που αποφασίζουν να προσεγγίσουν τα γεγονότα.
Έτσι η αλήθεια δεν βρίσκεται ούτε στην μια πλευρά, ούτε στην άλλη. Κανείς
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δεν είναι σε θέση να πάρει την ταυτότητα του πατριώτη ή του προοδευτικού και να
διεκδικήσει για λογαριασμό του το αλάθητο της ιστορικής σκέψης. Από την πλευρά
της, η κοινωνία, δεν θα μπορούσε να δεχτεί τίποτα λιγότερο απ' αυτά που έγιναν, ούτε
θα είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί την τραγικότητα των περιστάσεων που έζησαν οι
πρόγονοί της μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Επειδή τις περισσότερες φορές η ιστορία
γράφεται μέσα από το αίμα των ηρώων και τις επιλογές που κάνουν οι ηγέτες της
κάθε εποχής, είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε κάπου στη μέση, σεβόμενοι τη θυσία και τις περιπέτειες ενός λαού μέσα στο παρελθόν και παράλληλα αναζητώντας τις
αιτίες που οδήγησαν τον κόσμο να ζήσει τα τραγικά γεγονότα.
Οι λαοί της Βαλκανικής υποχρεώθηκαν σκόπιμα να ζήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο
που ήταν γεμάτο από το "ιστορικό μεγαλείο" και αυτό συνέβη γιατί αναγκάστηκαν να
πολεμήσουν για την εθνική ιδέα της πατρίδας τους. Άλλωστε αυτό είναι και το βασικό
πρόβλημα του Ανατολικού Ζητήματος, πώς θα μπορούσαν να ισορροπήσουν οι χώρες
μέσα στην περιοχή, διατηρώντας την ιδέα ενός εθνικού μεγαλείου, που η κάθε πλευρά
του διεκδικεί για τον εαυτό της. Δυστυχώς, αυτό το ιστορικό μεγαλείο καλλιεργήθηκε
σκόπιμα για να μην υπάρξει ποτέ εσωτερική συνοχή ανάμεσα στις γειτονικές χώρες
της περιοχής. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να ισορροπήσει ανάμεσα
σε ένα ιστορικό παρελθόν, που είναι καταγεγραμμένο σε κάθε γωνιά της περιοχής
είτε της ανήκει εδαφικά είτε όχι και αυτό συνέβη γιατί η κληρονομιά που αφήσει η
ελληνική παρουσία είναι εξαιρετικά μεγάλη και αναμφισβήτητη.
Άλλωστε πολλές φορές διάφορες γειτονικές χώρες υπέκυψαν στον πειρασμό να
δανειστούν σύμβολα και πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας για να στηρίξουν τη δική
τους εθνική παρουσία πάνω σε κάποια δεδομένα. Ζώντας, λοιπόν, σε ένα τέτοιο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον η προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος πρέπει να
βασίζεται πάνω σε ένα σκοινί ισορροπίας που να μην επιτρέπει ούτε την αμφισβήτηση της ιστορικής ταυτότητας και της ιστορικής αλήθειας, ούτε να διογκώνει την εικόνα της χώρας απέναντι στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Το ζήτημα της ιστορικής
ερμηνείας γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο όταν απευθύνεται στη σημερινή νεολαία που
έχει την πολυτέλεια να ζει μέσα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον, που παρόλα αυτά είναι
γεμάτο από τη ρευστότητα της παγκοσμιοποίησης, μια κατάσταση που έχει την τάση
να τα κάνει όλα ίδια.
Η νέα γενιά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις πληροφορίες που κατέχει για να είναι σε θέση να βγάλει πιο ορθά συμπεράσματα, που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την πορεία της κοινωνίας στο μέλλον. Η επεξεργασία της πληροφορίας
είναι άλλωστε ο μοναδικός δρόμος που έχουμε να ακολουθήσουμε, ζούμε στην εποχή
των μηνυμάτων και ο πλούτος δεν βρίσκεται πλέον στη συσσώρευση των οικονομικών μεγεθών, αλλά πολύ περισσότερο στη διαχείριση των πληροφοριών, γιατί αυτές
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είναι που διαμορφώνουν τις συμπεριφορές και δίνουν τη δυνατότητα να επικρατήσει
η μία ή η άλλη άποψη.
Με βάση αυτά τα δεδομένα θα ήταν σκόπιμο να κρατήσουμε ό,τι διδακτικά - μεθοδολογικά είναι χρήσιμο για να μπορέσουμε να κάνουμε ενεργούς πολίτες, που δεν
θα βασίζονται στην αυθεντία που θα τους προσφέρεται κάθε φορά και αυτή η αυθεντία υπήρχε σε όλα τα διδακτικά βιβλία του παρελθόντος, ταυτόχρονα είναι χρήσιμο
να δώσουμε τα γεγονότα στις πραγματικές τους διαστάσεις, όπως αυτά καταγράφηκαν στην ιστορική μνήμη επειδή αναφερθήκαμε στον όρο «ιστορική μνήμη» αυτή
περιλαμβάνει όχι μόνο γεγονότα, ορθολογικά τοποθετημένα, αλλά ένα κομμάτι της
περιλαμβάνει και θρύλους ή ακόμη και φαινόμενα που κινούνται ανάμεσα στο θρύλο
και την πραγματικότητα. Διαφορετικά, θα έπρεπε να απορρίψουμε κάθε προφορική
μαρτυρία· γιατί αυτή δεν βασίζεται στην επιστημονική έρευνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν
συμβαίνει γιατί και η προφορική μαρτυρία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
αρχειακού υλικού. Έτσι δεν μπορούμε να ανατρέπουμε απόψεις με τις οποίες έζησε
και μεγάλωσε η κοινωνία αιώνων.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα πορίσματα των θετικών επιστημών, που
ανατρέπονται με στοιχεία που προκύπτουν από την πειραματική έρευνα και τα πορίσματα της ιστορικής επιστήμης που προκύπτουν τόσο από τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα, από την ψυχολογία της εποχής των ιστορικών γεγονότων, από την ιδεολογική
προσέγγιση της ιστορικής αλήθειας και από την εποχή που αναλύεται ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Η ιστορία καταγράφει τα γεγονότα με βάση την πολιτική
φιλοσοφία της εποχής2, αυτό όμως αλλάζει πολλές φορές και τον τρόπο ανάλυσης
των ιστορικών γεγονότων.
Ανάλογα με το είδος των πολιτών που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε προσεγγίζουμε και τα δεδομένα του παρελθόντος και αυτό, ως ένα σημείο, μπορεί να είναι επικίνδυνο, γιατί μας επιτρέπει να ακυρώσουμε ή να ενισχύσουμε ένα τμήμα της ιστορικής αλήθειας. Συνήθως ο ιστορικός είναι υποχρεωμένος να προσεγγίσει με μεγάλη
προσοχή τις λεπτομέρειες που θέλει να φωτίσει, για να μπορέσει να δώσει ένα μέρος
της ιστορικής αλήθειας, άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι βρίσκεται στην
πλεονεκτική θέση να αποδώσει την ιστορική αλήθεια στο σύνολο της.
Μια βασική προϋπόθεση αυτής της προσέγγισης είναι να μη θίγονται οι λεπτές
ισορροπίες που μπορεί να προσβάλουν τη συλλογική συνείδηση και να προκαλούν
αντιδράσεις. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι ο ιστορικός δεν θα πρέπει να τολμήσει

2 Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κομματική τοποθέτηση , αλλά πολύ περισσότερο με τον τρόπο
σκέψης της κάθε εποχής
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να δώσει μια διαφορετική προσέγγιση, όπως σε κάποιο σημείο μπορεί να είναι ανατρεπτική. Το ερώτημα είναι, κατά πόσο, η τοποθέτηση του είναι πραγματικά ανατρεπτική και μπορεί να περάσει μέσα από ένα σχολικό εγχειρίδιο. Άλλωστε, διαφορετική
είναι η ευθύνη που έχει κάποιος ερευνητής απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, που ένα
μέρος του μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις απόψεις του και διαφορετική είναι
η ευθύνη που έχει όταν απευθύνεται στο μαθητικό πληθυσμό της χώρας, ιδιαίτερα
μάλιστα όταν δεν υπάρχει ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εκεί, δυστυχώς, το βιβλίο παίρνει το ρόλο της αυθεντίας, ο μαθητής υποχρεώνεται να αποδεχτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάλυσης και ο καθηγητής / δάσκαλος
πρέπει να είναι σε θέση να ισορροπήσει ανάμεσα στην επίσημη γνώση που είναι
εγκεκριμένη από την πολιτεία και την ιστορική πραγματικότητα που έμαθε και βίωσε
η κοινωνία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο τρόπος που μεταφέρεται η ιστορική γνώση
ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα του μαθητικού πληθυσμού - κάτι που επιτρέπει λιγότερο ή περισσότερο στον εκπαιδευτικό να επεκταθεί - στη δυνατότητα του
εκπαιδευτικού να γνωρίζει στοιχεία που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ή ακόμη
και να ακυρώσουν τμήμα της ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων και στην τελική
εντύπωση που θα μείνει μέσα από τη διαδικασία της μάθησης.
Μέσα σε ένα βιβλίο 138 σελίδων είναι τοποθετημένο ένα μεγάλο κομμάτι του
ιστορικού γίγνεσθαι που ξεκινά από την εποχή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, της
βενετοκρατίας, της οθωμανικής κυριαρχίας, του ελληνικού διαφωτισμού, της επανάστασης του 1821, της συγκρότησης του πρώτου ελληνικού κράτους, των γεγονότων
της πρώτη δεκαετίας του εικοστού αιώνα, του μακεδονικού αγώνα, των βρετανικών
πολέμων, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, της μικρασιατικής καταστροφής, του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, της εθνικής αντίστασης, των πρώτων μεταπολεμικών
χρόνων, της δικτατορίας της 21ης Απριλίου, του κυπριακού ζητήματος και της Ε.Ε.
Όλα αυτά τα θέματα που αποτελούν το καθένας χωριστά ένα σημαντικό ιστορικό κεφάλαιο δε μπορούν να καλυφθούν στην έκταση που θα έπρεπε με βάση την ιστορική
τους αξία.
Ιδιαίτερα, μάλιστα, τη στιγμή που το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει τις ενότητες,
όχι μόνο μέσα από την η ιστορική τους διάσταση, αλλά επιχειρεί να τοποθετήσει τα
ζητήματα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της κάθε περιόδου, αναδεικνύοντας κάθε φορά
είναι ζήτημα μέσα από διαφορετικούς τομείς (αθλητικούς, καλλιτεχνικούς, δημογραφικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς κ.λπ.). Αυτό το εγχείρημα μειώνει ακόμα περισσότερο την έκταση της ιστορικής αναφοράς και οδηγεί σε γενικότητες που ερμηνεύονται διαφορετικά από τον κάθε αναγνώστη. Μια τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί να
μείνει απαρατήρητη γιατί δίνει στον ιστορικό χρόνο νέες διαστάσεις, αυτό που στην
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τεχνολογία παρουσιάζεται ως 3D και επιτρέπει σε αυτόν που διαβάζει να αντιληφθεί
τα πράγματα με κάποια σχετική πληρότητα.
Άλλωστε υπάρχει μια τάση που περιγράφεται ως ολιστική προσέγγιση της γνώσης
και αυτή βλέπει τον κόσμο συνδιαστικά μέσα από μια διαθεματική οπτική, όπου όλα
τα στοιχεία συνθέτονται για να βγει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, έτσι τα πράγματα
δεν έχουν μια μονοδιάστατη εικόνα και δίνουν μια πολυεπίπεδη αντίληψη για την
εποχή και την κοινωνία.
Η σημειολογική προσέγγιση των γεγονότων και των εποχών δίνεται μέσα από
λέξεις που έχουν σαν στόχο να διατηρήσουν την ιστορική μνήμη και αυτό μπορεί να
πιστωθεί σαν ένα από τα πλεονεκτήματα που έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική ερμηνεία στην οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω. Ίσως γι' αυτό το λόγο τόσο οι πηγές που
αναφέρονται στα γεγονότα όσο και οι εποχές που εξετάζονται επιτρέπουν μια κριτική
ματιά. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ιστορία δεν μαθαίνεται μόνο μέσα από
τα ιστορικά κείμενα και τα γεγονότα, αλλά και μέσα από πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες της εποχής, επιστολές, χάρτες, μαρτυρίες, τεχνολογικά επιτεύγματα κ.λπ..
Η πληθώρα του υλικού που υπάρχει για την εξέταση της κάθε περιόδου είναι τόσο
μεγάλη, που άνετα θα μπορούσε να επιλεγεί για να γραφτούν πολλά περισσότερα από
το ένα και μοναδικό διδακτικό βιβλίο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις, αφού το κάθε βιβλίο ξεχωριστά θα μπορούσε να φωτίσει διαφορετικές πτυχές του ιστορικού παρελθόντος και να προκαλέσει εξίσου αμφιλεγόμενες
ερμηνείες.
Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό - τουλάχιστον στην παρούσα φάση και έτσι όπως
λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα - θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια επανεκτίμηση
του ρόλου του σχολικού βιβλίου σε ό,τι αφορά τον τρόπο ερμηνείας της ιστορικής
πραγματικότητας.

Ελεονώρα Ναξίδου
Η Βουλγαρική Εξαρχία και η Εκκλησία της Ρωσίας (1868-1872)

Μεγάλη πρόκληση για τον ιστορικό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί το
θέμα των σχέσεων των βαλκανικών λαών κατά το 19ο αιώνα. Μέχρι σήμερα, οι επιμέρους ιστοριογραφίες των κρατών της Βαλκανικής, αλλά και αρκετοί Ευρωπαίοι και
Αμερικανοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί επισταμένως με διάφορες παραμέτρους του
πολυσύνθετου αυτού ζητήματος. Ωστόσο, μια ολιστική προσέγγιση είναι εξαιρετικά
δύσκολη και υπερβαίνει τις ικανότητες ενός ατόμου, γιατί απαιτεί τη μελέτη τεράστιου όγκου πολύγλωσσων πηγών και βιβλιογραφίας.
Φιλοδοξώντας λοιπόν να προσθέσουμε μια ακόμη ψηφίδα στη σφαιρικότερη κατανόηση των διαβαλκανικών σχέσεων, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε μια
ενδιαφέρουσα συνισταμένη της διένεξης των Βουλγάρων με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης: θα διερευνήσουμε τις θέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας στο λεγόμενο
βουλγαρικό ζήτημα α) όπως αυτές διατυπώθηκαν επίσημα με τις γραπτές απαντήσεις
της στο αίτημα του Πατριαρχείου για την επίλυση του προβλήματος με τη σύγκληση
Οικουμενικής Συνόδου (1868-1872) και β) σε σχέση με τη βαλκανική πολιτική της
Ρωσίας κατά την ίδια περίοδο, όπως αυτή εκφραζόταν μέσω του πρεσβευτή της στην
Κωνσταντινούπολη Νικολάι Παύλοβιτς Ιγκνάτιεβ.
Η διαμάχη των Βουλγάρων με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης εκδηλώθηκε ως άμεση συνέπεια της ανάδυσης της εθνικής ιδιαιτερότητας των πρώτων και
της διεκδίκησης της ιστορικής τους ταυτότητας. Το 1856 η αντιδικία απέκτησε συγκεκριμένο περιεχόμενο, καθώς υποβλήθηκε για πρώτη φορά το αίτημα για ίδρυση
ανεξάρτητης βουλγαρικής εκκλησίας.1 Αφορμή υπήρξε η απόφαση για την αναδιοργάνωση του ορθόδοξου μιλέτ, στα πλαίσια του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που
εξήγγειλε τον ίδιο χρόνο η τουρκική κυβέρνηση με την έκδοση του Χάτι-Χουμαγιούν
-ως εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε από τη Συνθήκη του Παρισιού, με το
τέλος του Κριμαϊκού πολέμου.
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες συνεννόησης επί μια δεκαετία περίπου, οι δύο
πλευρές οδηγήθηκαν σταδιακά σε οριστική ρήξη, η οποία κορυφώθηκε με την ίδρυση
βουλγαρικής Εξαρχίας το 1870 με σουλτανικό φιρμάνι, χωρίς τη συγκατάθεση του
Πατριαρχείου, και με την κήρυξη της νεοσύστατης εκκλησίας ως σχισματικής με

1 P. Nikov, Băzraždane na Bălgarskija narod. Cărkovno-nacionalni borbi i postiženija (Η αναγέννηση
του βουλγαρικού έθνους. Εκκλησιαστικοί και εθνικοί αγώνες και επιτεύγματα), Sofija 1971 σελ. 119.
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απόφαση Μεγάλης Τοπικής Συνόδου το 1872.2
Η δυνατότητα ενός απευθείας συμβιβασμού, αποδείχθηκε τελικά ανέφικτη, επειδή οι Βούλγαροι προσέδιδαν εθνική διάσταση στις διεκδικήσεις τους. Αυτή η ουσιαστική παράμετρος του ζητήματος προσέλκυσε εξαρχής το ενδιαφέρον του πολιτικού
παράγοντα: η ενεργή ή παρασκηνιακή ανάμειξη της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας,
αλλά και των κυβερνήσεων του ρωσικού και του ελληνικού κράτους, έφερε στην
επιφάνεια την ευρύτερη σύγκρουση συμφερόντων για το μέλλον των βαλκανικών
εδαφών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ανέδειξε τις αντιθέσεις. Μέσα σε μια
τεταμένη ατμόσφαιρα, την οποία υποδαύλιζαν οι εκατέρωθεν εγκλήσεις και αντεγκλήσεις μέσω του Τύπου και η εθνικιστική έξαρση της κοινής γνώμης, οι φωνές
των μετριοπαθών έπαψαν να ακούγονται και η διαπραγματευτική τακτική του Πατριαρχείου υπονομεύτηκε. Η ένταση και η αδιαλλαξία απομάκρυναν οριστικά κάθε
ενδεχόμενο ουσιαστικής προσέγγισης.3
Το 1868 ο Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄ αποφασίζει να ζητήσει τη συνδρομή και
των άλλων ορθόδοξων αυτοκέφαλων Εκκλησιών, θεωρώντας ότι η διαδικασία των
διαπραγματεύσεων είχε οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Έτσι στις 16 Δεκεμβρίου απευθύνει προς τις τελευταίες «Επιστολή Πατριαρχική και Συνοδική» με σκοπό να τις
ενημερώσει για τις δυσάρεστες εξελίξεις σχετικά με το βουλγαρικό ζήτημα και να
προτείνει τη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, ως έσχατο μέσο για την επίλυση της
κρίσης.4
Η Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας απαντάει με αρκετή καθυστέρηση στις 19
Απριλίου 1869.5 Αρχικά εκφράζει τη θλίψη και την ειλικρινή συμπάθειά της για την
«πάσχουσα Εκκλησία» και τον «ποιμενάρχη της». Παρόλο που ήταν και στο παρελθόν ενήμερη από τα δημοσιεύματα του Τύπου για τη σύγχυση που είχε προκαλέσει το
λεγόμενο ελληνοβουλγαρικό εκκλησιαστικό ζήτημα, δεν είχε αποταθεί σχετικά προς

2 Σχετικά με το θέμα της ίδρυσης της Βουλγαρικής Εξαρχίας βλέπε Nikov ό.π., Δ.Γόνη, Ιστορία των
ορθόδοξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 2006 σελ. 120-153.
3 Για τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς βλέπε Π.Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες
μιας σχέσης. Από το «Ελλαδικό» στο Βουλγαρικό σχίσμα, Ηράκλειο 2003 σελ. 163 κ.ε. Για τη βουλγαρική
πλευρά P.Nikov ό.π. και Th.Meininger, Ignatiev and the Establishment of the Bulgarian Exarchate 18641872, Madison 1970, Z.Markova, Bălgarskata Ekzarhija 1870-1879 (Η Βουλγαρική Εξαρχία 1870-1879),
Sofija 1989 και Russia and the Bulgarian-Greek church question in the seventies of the 19th century, Etudes
Historiques XI (1983) 159-197.
4 Μ.Γεδεών, Έγγραφα Πατριαρχικά και Συνοδικά περί του Βουλγαρικού Ζητήματος (1852-1873), εν
Κωνσταντινουπόλει 1908 σελ.158-183. Τα έγγραφα αυτά επανεξέδωσε σε ανατύπωση ο Α.Αγγελόπουλος
στο βιβλίο Ο κόσμος της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια σήμερα τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 1995.
5 Μ.Γεδεών, Έγγραφα σελ. 208-214.
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το Πατριαρχείο φοβούμενη μήπως μια τέτοια ενέργεια εκληφθεί ως επέμβαση στις
εσωτερικές επαρχιακές του υποθέσεις. Εφόσον όμως της ζητήθηκε, θεωρεί καθήκον
της να εκφράσει τη γνώμη της με παρρησία, έχοντας υπόψη το συμφέρον της Εκκλησίας και εμφορούμενη από αγάπη για όλους τους ομόδοξους αδελφούς, Έλληνες και
Βούλγαρους.
Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή, η απάντηση θίγει τέσσερις επιμέρους παραμέτρους. Καταρχήν επισημαίνεται ότι για τη λύση του ζητήματος πρέπει να πρυτανεύσει
η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Σύμφωνα λοιπόν με το πνεύμα αυτό, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης είναι ο νόμιμος ποιμενάρχης όλων των ορθόδοξων Βουλγάρων και έχει
αδιαφιλονίκητα ιεραρχικά δικαιώματα απέναντί τους. Έτσι, αν οι Βούλγαροι επιθυμούν οποιαδήποτε παραχώρηση ή εκχώρηση προς αυτούς κάποιων ή όλων των δικαιωμάτων του, οφείλουν να παρακαλέσουν τον Πατριάρχη σχετικά και όχι να εγείρουν
απαιτήσεις δια της βίας. Από την άλλη πλευρά, ο Πατριάρχης δικαιούται με τη θέλησή
του να ικανοποιήσει τα βουλγαρικά αιτήματα, ακόμη και να αναγνωρίσει την πλήρη
ανεξαρτησία της Βουλγαρικής Εκκλησίας, όπως έκανε παλαιότερα με τη Ρωσική και
την Ελληνική Εκκλησία. Χωρίς τη συγκατάθεση του Πατριάρχη, οι Βούλγαροι δεν
έχουν δικαίωμα να αρπάξουν αυτά που επιδιώκουν, πολύ λιγότερο δε να αποσπασθούν
μονομερώς από την εκκλησιαστική εξάρτηση του Πατριαρχείου, καθώς μια τέτοια
πρωτοβουλία θα συνιστούσε σχίσμα. Όμως η Ρωσική Σύνοδος θεωρεί αδύνατο να
αποσιωπήσει ότι ορισμένοι, αν όχι όλοι, οι πόθοι των Βουλγάρων είναι πολύ εύλογοι,
βάσιμοι και νόμιμοι και επομένως ο Πατριάρχης καλείται από το ποιμαντορικό του
καθήκον να τους ικανοποιήσει κατά το δυνατόν, στο όνομα της χριστιανικής δικαιοσύνης και αγάπης.
Κατά δεύτερο λόγο, η Ρωσική Σύνοδος εκφράζει τη γνώμη ότι οι Βούλγαροι δεν
πρέπει να απαιτούν πλήρη απόσχιση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και εκκλησιαστική ανεξαρτησία. Αν αποτελούσαν ξεχωριστό κράτος, όπως οι Ρώσοι και οι Έλληνες, η ίδρυση αυτοκέφαλης βουλγαρικής Εκκλησίας θα ήταν λογική και δεν θα
εγκυμονούσε κινδύνους. Από τη στιγμή όμως που δύο Εκκλησίες, η βουλγαρική και
η ελληνική, δηλαδή το Πατριαρχείο, θα συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο κράτος και τα
μέλη τους σε πολλές περιοχές θα είναι ανάμικτα, οι μεταξύ τους συγκρούσεις θα είναι αναπόφευκτες και θα επωφεληθούν οι εχθροί της ορθοδοξίας, για να ενισχύσουν
το μίσος μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, ώστε η Βουλγαρική Εκκλησία θα βρεθεί
εγκαταλειμμένη και χωρίς υποστήριξη και υπεράσπιση. Αν όμως οι Βούλγαροι αρκούνταν σε σημαντικές παραχωρήσεις, που θα έδιναν στην Εκκλησία τους τη μορφή
κάποιας ανεξαρτησίας, διατηρώντας όμως την ενότητά τους με το Πατριαρχείο, η
αμοιβαία έχθρα Ελλήνων και Βουλγάρων θα κατευναζόταν, οι συγκρούσεις θα γίνονταν σπανιότερες και οι εκκλησίες τους από κοινού θα αντιμετώπιζαν τους πολέμιους
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της ορθοδοξίας.
Ως προς μια τρίτη κατεύθυνση, η Ρωσική Σύνοδος επισημαίνει ότι ο δρόμος για
μια τέτοιου είδους συνδιαλλαγή υποδείχθηκε τον Ιούλιο του 1867 από τον ίδιο τον
Οικουμενικό Πατριάρχη με το σχέδιο που συνέταξε και υπέβαλε, αλλά και από την
ανάλογη πρωτοβουλία του εκπροσώπου των μετριοπαθών Βουλγάρων, του πρώην
μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως Παΐσιου. Τα δύο σχέδια ταυτίζονται ως προς τους ουσιαστικούς τους όρους και διαφέρουν μόνο σε ορισμένα σημεία που η κάθε πλευρά
θεωρεί ασύμφορα γι’ αυτή. Οι βασικοί αυτοί όροι όμως μπορούν να χρησιμεύσουν ως
αρχή για οριστική συνδιαλλαγή με νέες αμοιβαίες υποχωρήσεις στη βάση της δικαιοσύνης και της χριστιανικής αγάπης.
Ως προς το τέταρτο θέμα, που είναι η πρόταση για σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, η Ρωσική Σύνοδος απαντά αρνητικά. Αιτιολογεί τη στάση της με το ακόλουθο σκεπτικό: εκτός από τις πολλές δυσχέρειες ενός τέτοιου εγχειρήματος, εκφράζει
το φόβο της ότι η Οικουμενική Σύνοδος αντί να ειρηνεύσει την Εκκλησία, θα γίνει
αφορμή για μεγάλη αναταραχή και διχόνοια και θα προκαλέσει βλάβη αντί για την
προσδοκώμενη ωφέλεια. Οι Βούλγαροι, αν το ζήτημα λυθεί εις βάρος τους, ενδέχεται
να μην αποδεχτούν την απόφαση και τότε η Σύνοδος θα τους κηρύξει σχισματικούς,
με αποτέλεσμα τόσο ο Πατριάρχης, όσο και η ορθοδοξία γενικότερα να υποστούν μεγάλη απώλεια. Αν πάλι αποδεχτούν την απόφαση, παρόλο που δεν τους ικανοποιεί, η
αποδοχή αυτή θα είναι βεβιασμένη και καθόλου φερέγγυα και με την πρώτη ευκαιρία
θα εμφανιστούν και πάλι μεγαλύτερες διενέξεις και ταραχές. Γι’ αυτό θα είναι πολύ
καλύτερο, αν ο Πατριάρχης προσπαθήσει να έρθει σε συμβιβασμό με τους Βουλγάρους, εφόσον μάλιστα πρόκειται για επαρχιακή του υπόθεση.
Η Ρωσική Σύνοδος καταλήγει εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σύνεση, η πείρα και η
δικαιοσύνη, από τα οποία είναι γνωστό ότι εμφορείται ο Πατριάρχης, θα δώσουν την
οριστική λύση στο πρόβλημα.
Η απαντητική επιστολή εκθέτει με απόλυτη σαφήνεια τις θέσεις της Ρωσικής
Εκκλησίας, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: η ανώτατη εκκλησιαστική
ιεραρχία της Ρωσίας αποφεύγει να κρίνει, να σχολιάσει ή να αποδώσει ευθύνες σε
κάποια από τις δύο πλευρές ως προς την κατάληξη της υπόθεσης· αντίθετα με παραινετικό ύφος και προσεκτική διατύπωση τις προτρέπει να συνεχίσουν τις μεταξύ τους
διαπραγματεύσεις προβαίνοντας σε μεγαλύτερες αμοιβαίες υποχωρήσεις, ώστε να
επιτύχουν έναν απευθείας συμβιβασμό. Συγχρόνως κάνει σαφές ότι τίθεται υπέρ της
διατήρησης της νομιμότητας και της παραδοσιακής τάξης στην Εκκλησία, καταδικάζοντας ενδεχόμενες πραξικοπηματικές πρακτικές, όπως τη μονόπλευρη ανακήρυξη
εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας από τους Βουλγάρους. Υποστηρίζει δηλαδή τη λογική
της μετριοπάθειας και της διαλλακτικότητας. Επίσης εκδηλώνει το έντονο ενδιαφέ-
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ρον της για τη διατήρηση της ενότητας της ορθοδοξίας και επισείει τον κίνδυνο από
τη διείσδυση της δυτικής προπαγάνδας, την οποία δεν κατονομάζει, αλλά την υπονοεί αναφερόμενη αόριστα στους πολέμιους της ορθοδοξίας. Τέλος απορρίπτει την
προοπτική μιας πιο ουσιαστικής ανάμειξής της με τη συμμετοχή της σε Οικουμενική
Σύνοδο. Με διπλωματικότητα διαμηνύει λοιπόν εμμέσως ότι επιθυμεί να διαφυλάξει
τις παραδοσιακά καλές της σχέσεις και με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης
και με τους Βουλγάρους και γι’ αυτό προκρίνει την τακτική των ίσων αποστάσεων.
Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η Ρωσική Σύνοδος παρακολουθεί με ανησυχία και προβληματισμό τις εξελίξεις, δεν είναι όμως διατεθειμένη να παίξει ενεργό ρόλο σ’ αυτές.
Θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της να διαφυλάξει με την ουδετερότητα, το κύρος
και την αξιοπιστία της.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 1870, μετά την έκδοση του σουλτανικού διατάγματος για την
ίδρυση βουλγαρικής Εξαρχίας και ενώ τα πνεύματα έχουν οξυνθεί ακόμη περισσότερο και η ένταση έχει κορυφωθεί, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης απευθύνει
εκ νέου «Εγκύκλιο προς τας ορθοδόξους αυτοκεφάλους Εκκλησίας», με την οποία
ενημερώνει για τα νέα δεδομένα και επαναφέρει την πρόσκληση για σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.6
Η Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας στέλνει με μεγαλύτερη καθυστέρηση αυτή τη
φορά, στις 2 Μαρτίου 1871, την πολυσέλιδη απάντησή της.7 Στην αρχή υπενθυμίζει
ότι στην προηγούμενη επιστολή της είχε φροντίσει να υποδείξει τον καλύτερο και
νομιμότερο, κατά την άποψή της, τρόπο για την επίλυση του δυσάρεστου ζητήματος.
Με πολύ μεγάλη θλίψη διαπίστωσε όμως ότι η αδελφική της συμβουλή, δεν άρεσε
στη Μεγάλη πατριαρχική Εκκλησία. Ως αποτέλεσμα, εκείνο που αυτή δε θέλησε να
παραχωρήσει με αγαθή προαίρεση στους Βουλγάρους, αποφάσισε να το χορηγήσει
η πολιτική εξουσία, βασιζόμενη στο αδιαφιλονίκητο καθήκον της να προνοεί για την
ησυχία και την ασφάλειά της και μη βρίσκοντας άλλο μέσο για να σταματήσει την
αναταραχή των πνευμάτων και την αταξία που προκαλούσε η γραικοβουλγαρική διαφωνία.
Στη συνέχεια δηλώνει κατηγορηματικά ότι συμφωνεί με την αντίδραση του Πατριάρχη που διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο ενέργησε η Πύλη, επιδιώκοντας να διευθετήσει με φιρμάνι ένα θέμα, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
να επιλυθεί χωρίς τη συμμετοχή της εκκλησιαστικής διοίκησης και την πατριαρχική
συναίνεση, εφόσον υπάγεται στην πατριαρχική δικαιοδοσία. Συγχρόνως όμως εκφρά-

6
7

Μ.Γεδεών, Έγγραφα σελ. 276-298.
Μ.Γεδεών, Έγγραφα σελ. 321-332.
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ζει με σαφήνεια την αντίθεσή της στη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου. Ακολουθεί
η τεκμηρίωση της θέσης της: οι Οικουμενικές Σύνοδοι μπορούν να συγκληθούν μόνο
για ζητήματα που αφορούν την οικουμενική πίστη. Για τέτοιους λόγους συγκροτήθηκαν και οι επτά προηγούμενες Οικουμενικές Σύνοδοι και κυρίως εξαιτίας των αιρέσεων που απειλούσαν τη χριστιανική πίστη και υπέσκαπταν τα θεμελιώδη δόγματα
της ορθοδοξίας. Το γραικοβουλγαρικό ζήτημα όμως δεν αφορά τα θεμέλια της θρησκείας ούτε απειλεί κανένα από τα δόγματά της, αφού οι Βούλγαροι δεν διανοούνται
τέτοιου είδους μεταβολή. Δεν απασχολεί την Οικουμενική Εκκλησία αν οι Βούλγαροι μείνουν στην τωρινή ιεραρχική τους εξάρτηση ή αν επιτύχουν με νόμιμο τρόπο
μεγαλύτερη ή μικρότερη ανεξαρτησία ή ακόμη αν νόμιμα σχηματίσουν αυτοκέφαλη
εκκλησιαστική διοίκηση, αρκεί σε κάθε περίπτωση να παραμείνουν πιστοί στην ορθοδοξία. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζήτημα που αφορά κατεξοχήν την εκκλησιαστική
διοίκηση και μόνο την τοπική Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και γι’ αυτό πρέπει
να λυθεί μόνο από την τοπική της Σύνοδο σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες. Ανάλογο ζήτημα είχε ανακύψει για το Πατριαρχείο όταν αποχωρίστηκε η Ρωσική Εκκλησία και η Εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδας. Αλλά ούτε στη μία ούτε
στην άλλη περίπτωση θεωρήθηκε αναγκαία η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου και
το ζήτημα διευθετήθηκε μόνο από την τοπική Σύνοδο. Γιατί λοιπόν τώρα δε λύνεται
έτσι και το βουλγαρικό ζήτημα; Και αφού τότε οι Πατριάρχες θεώρησαν ότι έχουν το
δικαίωμα να παραχωρήσουν πλήρη ανεξαρτησία, χωρίς να παραβιάζουν τους εκκλησιαστικούς κανόνες και να φοβούνται την ευθύνη απέναντι στην ορθόδοξη Εκκλησία,
γιατί τώρα δεν αισθάνεται ασφάλεια το Πατριαρχείο να ικανοποιήσει τους Βουλγάρους, οι οποίοι έχουν συγκριτικά λιγότερες απαιτήσεις; Κανείς δεν αρνείται βέβαια
ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι που συγκαλούνταν για να αντιμετωπίσουν σημαντικά
δογματικά ζητήματα, συγχρόνως έλυναν και θέματα που αφορούσαν τη διοίκηση, τη
λατρεία, ακόμη και τις τοπικές Εκκλησίες. Αν λοιπόν και τώρα κάποιο ζήτημα πίστης
υπαγόρευε την ανάγκη για σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, αναμφίβολα αυτή θα
μπορούσε να ασχοληθεί με το βουλγαρικό ζήτημα και άλλα παρόμοια. Διαφορετικά
θα μειωθεί η σημασία της ίδιας της Οικουμενικής Συνόδου.
Πέραν των παραπάνω όμως, η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου υπό τις παρούσες συνθήκες φαίνεται περιττή και καθόλου ακίνδυνη. Όλες οι τοπικές Εκκλησίες
έχουν ήδη εκφέρει τη γνώμη τους για το ζήτημα με τις απαντητικές τους επιστολές.
Ορισμένες, όπως των Ιεροσολύμων, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και του ελληνικού κράτους αποφάνθηκαν με παρρησία κατά των Βουλγάρων, θεωρώντας αντικανονικά τα αιτήματά τους, ενώ άλλες όπως η σερβική και η ρωσική αναγνώρισαν ότι οι
απαιτήσεις αυτές πρέπει να ικανοποιηθούν. Γιατί λοιπόν να συγκληθεί Οικουμενική
Σύνοδος εφόσον οι απόψεις έχουν ήδη εκφραστεί και είναι εκ των προτέρων γνωστό
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ότι το ζήτημα δεν είναι δυνατό να λυθεί ομόφωνα; Μια τέτοια Οικουμενική Σύνοδος
δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα παρά μόνο να «παραστήσει θλιβερό θέαμα προφανεστάτης διαφωνίας, εάν δε μη και διαιρέσεως, μεταξύ των ελληνικών και των
σλαβωνικών Εκκλησιών, και να χρησιμεύσει ως σκάνδαλον παντός του χριστιανικού
κόσμου, ορθοδόξου τε και μη». Εξάλλου το γεγονός ότι ήδη η κυβέρνηση του Σουλτάνου έχει εκφράσει τη θέλησή της με νομοθετική πράξη, αναπόφευκτα θα στερήσει
την Οικουμενική Σύνοδο από την ανεξαρτησία και την πνευματική της ελευθερία.
Σε περίπτωση μάλιστα που η Σύνοδος πάρει απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με το
σουλτανικό φιρμάνι, είναι πιθανόν αυτή να μη γίνει αποδεκτή από την Πύλη.
Στη συνέχεια η Ρωσική Σύνοδος περνάει στην εξέταση της ουσίας του θέματος
και αναφέρεται στις επιθυμίες των Βουλγάρων, όπως αυτές εκφράστηκαν στο σουλτανικό φιρμάνι, του οποίου το περιεχόμενο υπαγόρευσαν. Παρατηρεί ότι οι Βούλγαροι δεν απαιτούν πλήρη εκκλησιαστική ανεξαρτησία και δε διανοούνται να αποσχισθούν από τη Μεγάλη πατριαρχική Εκκλησία, έτσι ώστε δεν δίνουν αφορμή να
κατηγορηθούν για σχίσμα. Αντιθέτως επιθυμούν να διατηρήσουν τον εκκλησιαστικό
σύνδεσμο σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Γι’ αυτό δέχονται ο πρώτος μητροπολίτης του εκκλησιαστικού τους θέματος, ο ονομαζόμενος έξαρχος, να διορίζεται ή ο
διορισμός του να επικυρώνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να μνημονεύει το
όνομα του Πατριάρχη στις ιερές τελετές και να επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη
με την άδειά του, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους Πατριάρχες Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειας και Αντιόχειας. Οι Βούλγαροι συναινούν η Σύνοδος της Εκκλησίας τους να ζητάει το Άγιο Μύρο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Επίσης συμφωνούν οι αρχιερείς του Πατριαρχείου να διέρχονται ανεμπόδιστα από της επαρχίες της
Βουλγαρικής Εξαρχίας, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για τους Βούλγαρους ιεράρχες στις
πατριαρχικές επαρχίες. Η Ρωσική Σύνοδος καταλήγει ότι οι Βούλγαροι προσπάθησαν
να προσεγγίσουν το σχέδιο που είχε συντάξει ο Πατριάρχης Γρηγόριος και διαπιστώνει ότι για τη σύγκλιση απόψεων απομένουν ακόμη τέσσερις διαφορές ανάμεσα στις
απαιτήσεις των Βουλγάρων και τις αξιώσεις του Πατριαρχείου, τις οποίες εξετάζει
στη συνέχεια.
Πρώτη διαφορά: οι Βούλγαροι δέχονται να διορίζεται μόνο ο Έξαρχος από τον
Οικουμενικό Πατριάρχη και μόνο αυτός να τον μνημονεύει, ενώ ο Πατριάρχης απαιτεί τα ίδια να ισχύουν για όλους τους μητροπολίτες του βουλγαρικού θέματος. Σ’
αυτό το θέμα η Ρωσική Σύνοδος επικαλούμενη τους κανόνες της Εκκλησίας και ειδικότερα τον 28ο της Συνόδου της Χαλκηδόνας, θεωρεί ότι η εκκλησιαστική ενότητα
διατηρείται και χωρίς να ικανοποιηθεί η πατριαρχική απαίτηση.
Δεύτερη διαφορά: οι Βούλγαροι ζητούν ανεξάρτητη εσωτερική διοίκηση από τη
Σύνοδο των ιεραρχών τους υπό την προεδρία του έξαρχου και με βάση εσωτερικό

156

Ελεονώρα Ναξίδου

κανονισμό, ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και τις εκκλησιαστικές παραδόσεις και θα υποβληθεί προς έγκριση στην τουρκική κυβέρνηση. Το
Πατριαρχείο απαιτεί η επικύρωση του εσωτερικού αυτού κανονισμού να γίνει από
το ίδιο. Η Ρωσική Σύνοδος θεωρεί ότι θα ήταν ευχής έργο αν οι Βούλγαροι υπέβαλαν προς επιθεώρηση στον Οικουμενικό Πατριάρχη το γενικό εσωτερικό κανονισμό.
Πέραν τούτου όμως σημειώνει ότι η Σύνοδός τους θα δικαιούται να εφαρμόζει τους
ιερούς κανόνες κατά την κρίση της, εφόσον το βουλγαρικό θέμα θα απολαμβάνει εσωτερική ανεξαρτησία.
Τρίτη διαφορά: οι Βούλγαροι επιθυμούν η εκλογή του εξάρχου να επικυρώνεται
με δίπλωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο διορισμός να γίνεται με αυτοκρατορικό βεράτι. Το Πατριαρχείο προσθέτει ότι το αυτοκρατορικό βεράτι πρέπει να εκδίδεται ύστερα από έκθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Αυτό, επισημαίνει η Ρωσική
Σύνοδος, είναι ζήτημα της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει
κατά την κρίση της.
Τέταρτη διαφορά: αφορά τις επαρχίες οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται στο βουλγαρικό θέμα. Γίνεται αναφορά στο άρθρο 10 του ιδρυτικού φιρμανιού που προβλέπει
τη συναίνεση των κατοίκων με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων για να υπαχθεί
μια περιφέρεια στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου ή της Εξαρχίας. Ως προς το ζήτημα
αυτό η Ρωσική Σύνοδος εκφράζει τη γνώμη να αρθεί η διαφωνία και τονίζει ότι δεν
επιθυμεί να έρθει σε σύγκρουση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο σχετικά με το θέμα
αυτό.
Καταλήγει υποστηρίζοντας ότι οποιοσδήποτε αμερόληπτος δεν μπορεί παρά να
συμφωνήσει πως οι παραπάνω διαφωνίες είναι επουσιώδεις και πως εξαιτίας τους δεν
απαιτείται η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου. Επίσης οφείλει να ομολογήσει ότι
είναι άδικο εξαιτίας τέτοιων ασήμαντων διαφορών να αφορίζονται και να ονομάζονται σχισματικοί οι Βούλγαροι, όταν οι ίδιοι διαβεβαιώνουν ότι δεν επιδιώκουν τον
ολοκληρωτικό αποχωρισμό τους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά αντίθετα
επιθυμούν να διατηρήσουν τον εκκλησιαστικό σύνδεσμο.
Η απάντηση κλείνει με την ευχή προς τον Πατριάρχη και τη Σύνοδο να δείξουν
υψηλό παράδειγμα ποιμαντορικής αυταπάρνησης, συγκατάβασης και αγάπης και να
ειρηνεύσουν με επιτυχία την πνευματική τους ποίμνη για τη σωτηρία των ψυχών των
ανθρώπων, για τη δόξα του Θεού και για το καλό της Εκκλησίας.
Μελετώντας προσεκτικά την επιχειρηματολογία της επιστολής διαπιστώνουμε
ότι οι βασικές θέσεις της ρωσικής ιεραρχίας παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες:
υποστηρίζει με επιμονή την απευθείας συνδιαλλαγή με εκατέρωθεν υποχωρήσεις,
απορρίπτει την πρόσκληση για σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου και αντιτίθεται κατηγορηματικά στη διάσπαση της ενότητας της ορθοδοξίας με την εκδήλωση σχίσμα-
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τος. Συγχρόνως όμως διαφαίνεται και μια διαφοροποίηση ως προς την τακτική των
ίσων αποστάσεων απέναντι στα εμπλεκόμενα μέρη. Παρά την πολύ προσεκτική διατύπωση, είναι φανερό ότι επιρρίπτει έμμεσα στην αδιαλλαξία του Πατριαρχείου την
ευθύνη για την παρέμβαση της τουρκικής κυβέρνησης. Αντίθετα υποστηρίζει ότι οι
Βούλγαροι ακολουθώντας τη συμβουλή της έκαναν ένα βήμα προσέγγισης και υπαναχώρησαν από το αίτημα της πλήρους εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας. Από την άλλη
πλευρά όμως δικαιολογεί πλήρως τις αντιδράσεις του Πατριάρχη στην αντικανονική
ενέργεια της Πύλης να αναμειχθεί σε ένα εκκλησιαστικό ζήτημα. Ενώ δηλώνει με
πολύ πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θεωρεί δίκαιες τις βουλγαρικές απαιτήσεις, εξετάζοντας τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, επιχειρεί και πάλι να διατηρήσει τις
ισορροπίες: σε μια τοποθετείται υπέρ των Βουλγάρων, σε μια υπέρ του Πατριαρχείου
και στις υπόλοιπες δύο δεν εκφέρει γνώμη. Τονίζει μάλιστα ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει διαμάχη με το Πατριαρχείο. Εκείνο όμως που την ενδιαφέρει περισσότερο
είναι να αποτρέψει με κάθε τρόπο τη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, η οποία θα
επικροτούσε το σχίσμα. Γι’ αυτό ρίχνει εκεί το βάρος της απάντησής της. Αφιερώνει
μεγάλη έκταση στα επιχειρήματα με τα οποία προσπαθεί να αποδείξει την αντικανονικότητα και εν τέλει την αναρμοδιότητα μιας Οικουμενικής Συνόδου ως προς ένα διοικητικής φύσης θέμα, όπως είναι το βουλγαρικό. Δε διστάζει να διαφωνήσει ανοιχτά
με την πρόθεση του Πατριάρχη και να διακηρύξει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε
καμία περίπτωση σε μια απόφαση που θα προκαλέσει ρήγμα στην ορθοδοξία. Επιπλέον επισημαίνει ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο μερών είναι δευτερεύουσας σημασίας,
ώστε δεν θα ήταν σωστό να κηρυχθούν οι Βούλγαροι σχισματικοί εξαιτίας τους.
Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των επίσημων θέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας, θα επιχειρήσουμε να τις συσχετίσουμε με βαλκανική πολιτική της Ρωσίας
κατά την ίδια περίοδο. Προηγουμένως όμως είναι απαραίτητο να προτάξουμε συνοπτικά ορισμένες πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση της ανατολικής αυτής
Εκκλησίας και για τις σχέσεις της με το ρωσικό κράτος, αλλά και με το Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης.
Μετά τον εκχριστιανισμό των Ρώσων το 988 από βυζαντινούς ιεραποστόλους,
η μητρόπολη της Ρωσίας υπαγόταν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης μέχρι
το 1448, οπότε η Ρωσική Εκκλησία ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη. Το 1593 επικυρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη η ίδρυση του Πατριαρχείου
Μόσχας (1589), το οποίο κατέλαβε ιεραρχικά την πέμπτη θέση στον κατάλογο των
Πατριαρχείων. Το 1721 όμως ο Μέγας Πέτρος αναδιοργάνωσε την εκκλησία καταργώντας το Πατριαρχείο. Ανώτατο διοικητικό όργανο ορίστηκε η Σύνοδος στην οποία
συμμετείχε και ο επίτροπος του τσάρου. Η μεταβολή αυτή εγκρίθηκε το 1723 από
το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με τον τρόπο αυτό ο Ρώσος αυτοκράτορας έθεσε την
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εκκλησία υπό τον έλεγχο της κρατικής απολυταρχίας. Ένα ακόμη στοιχείο ενδεικτικό
της εξάρτησης της Εκκλησίας από την αυτοκρατορική βούληση ήταν ότι ο τσάρος
επέλεγε τους επισκόπους από έναν κατάλογο με τρία ονόματα που του υπέβαλε η Σύνοδος. Έτσι το 19ο αιώνα η Ρωσική Σύνοδος λειτουργούσε ουσιαστικά ως Υπουργείο
Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι
δεν εκδηλώνονταν κατά καιρούς διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ των ιεραρχών
και του εκπροσώπου της πολιτείας.8
Ύστερα από τη διευκρινιστική αυτή επισήμανση, θα προχωρήσουμε στην εξέταση της βαλκανικής πολιτικής της Ρωσίας κατά την επίμαχη περίοδο. Μετά την ήττα
της στον Κριμαϊκό πόλεμο λοιπόν, η Ρωσία υποχρεώθηκε να υπογράψει το 1856 τη
συνθήκη του Παρισιού, με την οποία οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις επιδίωκαν
να περιορίσουν την αυξημένη επιρροή της στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι πιο
οδυνηροί όροι αφορούσαν την ουδετεροποίηση της Μαύρης Θάλασσας, με τον αποκλεισμό του ρωσικού και του τουρκικού στόλου από την περιοχή, και την απώλεια
του δικαιώματος της Ρωσίας να προστατεύει τους ομόδοξούς της στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία.9 Ωστόσο οι Ρώσοι θεώρησαν την αποτυχία της ανατολικής τους πολιτικής προσωρινή και η ρωσική διπλωματία σύντομα άρχισε να αναζητεί την κατάλληλη ευκαιρία για να προωθήσει εκ νέου τα ρωσικά συμφέροντα και να ανατρέψει
τις δυσμενείς διατάξεις της συμφωνίας. Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων της Ρωσίας
ήταν και η αποκατάσταση του παραδοσιακού της ρόλου ως προστάτριας όλων των
ορθόδοξων υπηκόων του Σουλτάνου. Στην προσπάθειά της αυτή όμως βρέθηκε αντιμέτωπη και με έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα: η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής συνέτεινε στη διαφοροποίησή τους
και δημιούργησε ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους. Ως εκ τούτου οι Ρώσοι σταδιακά αντιλήφθηκαν ότι ήταν πλέον πολύ δύσκολο αν όχι ανέφικτο να διατηρήσουν την
επιρροή τους σε όλους, ικανοποιώντας αντικρουόμενες προσδοκίες και επιδιώξεις.
Έτσι, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η ενεργή συμμετοχή της στη διαμόρφωση των εξελίξεων σχετικά με το μέλλον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και
των λαών της Βαλκανικής εξακολουθούσε να είναι μια από τις προτεραιότητες της
ρωσικής κυβέρνησης. Η πρόσφατη οδυνηρή εμπειρία όμως είχε αποδείξει ότι οποιαδήποτε μεμονωμένη πρωτοβουλία ή πρακτική δυναμικής επέμβασης κινδύνευε να
οδηγήσει σε απομόνωση και αποτυχία. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο η ρωσική διπλωματία

8 Βλ.Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία της Ρωσίας, Αθήνα 1997, The Russian Orthodox Church 10th to
20th Centuries, Moscow.
9 B.Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων Ι 18ος-19ος αιώνας, Αθήνα 2006 σελ. 449-450.
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επέλεξε για την επόμενη εικοσαετία την τακτική των προσεκτικών και επιφυλακτικών
κινήσεων που δε θα ανέτρεπαν την ισορροπία των συσχετισμών στην Ευρώπη και θα
ήταν σύμφωνες με το γενικότερο πλαίσιο αρχών που είχαν καθορίσει οι Ευρωπαϊκές
Δυνάμεις για το ανατολικό ζήτημα. Επειδή μάλιστα δεν ήθελε να βρεθεί και πάλι απέναντι σε ένα συνασπισμό εναντίον της, επιζητούσε τη συναίνεση τουλάχιστον μιας
ακόμη χώρας σε οποιαδήποτε παρέμβασή της ως προς τη μεταβολή του status quo.
Συγχρόνως παρέμενε πιστή στο καθεστώς των ευρωπαϊκών συμμαχιών και οπαδός
της συλλογικότητας, δηλαδή της λήψης αποφάσεων μέσω συνεδρίων και διασκέψεων, επιχειρώντας να ικανοποιήσει τις βλέψεις της μέσα από το σύστημα αυτό.10
Τη συγκρατημένη αυτή πολιτική της Ρωσίας υπαγόρευαν και άλλοι παράγοντες:
τα επεκτατικά της σχέδια στην Ασία που την έφερναν αντιμέτωπη με τα βρετανικά
συμφέροντα στις Ινδίες, η προσπάθεια του τσάρου Αλέξανδρου Β΄ για μεγάλης έκτασης εσωτερική αναδιοργάνωση της χώρας με την εφαρμογή ριζικών μεταρρυθμίσεων, όπως η κατάργηση της δουλοπαροικίας το 1861, οι αντιδράσεις απέναντι στην
απολυταρχική διακυβέρνηση, οι οποίες εκδηλώθηκαν επικίνδυνα με την απόπειρα
δολοφονίας του Ρώσου αυτοκράτορα το 1866, καθώς και το αυξημένο κόστος ενός
δυναμικού προγράμματος που θα εξουδετέρωνε τις προσπάθειες της επιχειρούμενης
οικονομικής ανόρθωσης.11
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να εντάξουμε στην πραγμάτευση του θέματός μας
και μια ακόμη παράμετρο: το κίνημα του πανσλαβισμού, το οποίο αναπτύχθηκε στη
Ρωσία μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο. Η ιδεολογία των πανσλαβιστών προωθούσε μια
διαφορετική αντίληψη για το ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή επιχειρώντας μια συναισθηματική ανάγνωση της ιστορίας με βάση τους δεσμούς συγγένειας και δίνοντας έμφαση στην ενότητα του σλαβικού κόσμου. Παρόλο όμως που
ορισμένα διακεκριμένα μέλη της ρωσικής κοινωνίας, καθώς και κυβερνητικά στελέχη
είχαν αποδεχθεί ή έβλεπαν με συμπάθεια τις ιδέες αυτές, η επίσημη εξωτερική πολιτική του κράτους δεν επηρεάστηκε καθόλου, αλλά εξακολούθησε να προωθεί το
ρεαλιστικό της πρόγραμμα. 12

10 Th.Meininger, Ignatiev σελ. 8-9.
11 B.H.Sumner, Russia and the Balkans 1870-1880, Oxford 1937 σελ.1-18.
12 Ο όρος πανσλαβισμός χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ιδεολογική κίνηση που είχε ως στόχο
να προωθήσει την πολιτιστική και πολιτική ενότητα των σλαβικών λαών, αναδεικνύοντας την εθνική τους
συγγένεια. Στη Ρωσία εμφανίστηκε μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο και διατηρήθηκε στο προσκήνιο μέχρι
το Συνέδριο του Βερολίνου. Είχε ως υπόβαθρο τις ιδέες των Ρώσων Σλαβόφιλων, οι οποίοι έδρασαν τις
προηγούμενες δεκαετίες κυρίως. Θεωρητικοί εκπρόσωποί του ήταν οι Μιχαήλ Πογκόντιν, Ιβάν Ακσάκοβ,
Γιούρι Σαμάριν, Βλαντιμίρ Λαμάσκι, Νικόλαος Ντανιλέβσκι και Αλέξανδρος Χιλφέρντιγκ. Το μεγαλύτερο
μέρος της δραστηριότητας των πανσλαβιστικών κύκλων περιοριζόταν σε φιλανθρωπικό και πολιτιστικό
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Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν, στη δεκαετία του 1860 η Ρωσία επιδίωκε να εδραιώσει την επιρροή της σε όλους τους χριστιανικούς λαούς της Βαλκανικής. Ως εκ
τούτου ενδιαφερόταν να διατηρήσει και να ενισχύσει τα ερείσματά της στο ελληνικό κράτος, αποκτώντας φιλικούς δεσμούς με τη νέα βασιλική δυναστεία των Γλίξμπουργκ. Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της πολιτικής αυτής ήταν ο γάμος του βασιλιά Γεώργιου Α΄ με τη Ρωσίδα πριγκίπισσα Όλγα το 1867, καθώς και η ευνοϊκή
στάση της απέναντι στην επίλυση του κρητικού ζητήματος προς όφελος της Ελλάδας.
Όμως οι πρωτοβουλίες της κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στην Κρήτη περιορίστηκαν και υποβαθμίστηκαν εξαιτίας της διστακτικότητάς της, για την οποία έγινε λόγος
παραπάνω, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί τελικά να υπαναχωρήσει από φόβο μήπως
βρεθεί εκτεθειμένη και να αποδεχθεί τη διατήρηση του status quo.13 Επιπλέον, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθούσε με ενδιαφέρον και ενθάρρυνε τις προσπάθειες του ηγεμόνα της Σερβίας Μίλος Ομπρένοβιτς να έρθει σε επαφή με όλους
τους βαλκανικούς λαούς συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας14 και να συνάψει
μαζί τους συμμαχίες. Απώτερος σκοπός ήταν η προετοιμασία μιας από κοινού πολεμικής αναμέτρησης που θα οδηγούσε στο διαμελισμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και την ίδρυση κρατών, τα οποία η Ρωσία προσδοκούσε ότι θα έθετε υπό τη δική
της κηδεμονία. Το σχέδιο αυτό, παρόλο που πέτυχε τον πρώτο στόχο του, δηλαδή τη
βαλκανική προσέγγιση, δεν υλοποιήθηκε τελικά γιατί οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές
για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η δολοφονία του εμπνευστή του πρίγκιπα Ομπρένοβιτς
ήταν μόνο η αφορμή για την εγκατάλειψή του.15

έργο που απευθυνόταν στους Σλάβους αδελφούς εκτός Ρωσίας -υποτροφίες για να σπουδάσουν στη Ρωσία,
οικονομική βοήθεια σε εκκλησίες και σχολεία, καθώς και σε σλαβικούς συλλόγους-, μέσω οργανώσεων,
όπως η «Σλαβική Φιλανθρωπική Επιτροπή» η οποία ιδρύθηκε το 1858 στη Μόσχα, μετά από έγκριση
των αρχών. Το πολιτικό τους πρόγραμμα δεν ήταν ούτε σαφές ούτε ενιαίο και η απήχησή του στη ρωσική
κοινωνία περιορισμένη, ενώ δεν επηρέαζε ουσιαστικά ούτε την επίσημη πολιτική του ρωσικού κράτους.
Βλέπε: M.B.Petrovich, The Emergence of Russian Panslavism 1856-1870, Columbia University Press
1966, J.Milojković-Djurić, Panslavism and National Identity in Russia and in the Balkans 1830-1880: images of the self and others, New York 1994.
13 D.Dontas, Greece and the Great Powers 1863-1875, Θεσσαλονίκη 1966 σελ. 63 κ.ε., Δ.Δοντά,
Τα απομνημονεύματα του στρατηγού Ιγνάτιεβ και η κρητική επανάσταση του 1866-1869, Πεπραγμένα
του Β΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 1969 σ. 169-177, D.Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας
1770-1923,Αθήνα 2005 σελ. 168-187, Graf H.P.Ignatiev, Diplomatičeski Zapiski (1864-1874). Tom părvi:
Zapiski (1864-1871), (Διπλωματικές Σημειώσεις 1864-1874. Τόμος πρώτος: Σημειώσεις 1964-1871), Sofija
2008 σ. 98-210.
14 Εξάλλου ούτε και οι πανσλαβιστές απέκλειαν την Ελλάδα από τη βαλκανική ομοσπονδία που οραματίζονταν. Βλέπε M.B.Petrovich, The Emergence σελ. 269 κ.ε.
15 D.Djordjevic, Ιστορία της Σερβίας 1800-1918, Θεσσαλονίκη 1970 σελ. 144 κ.ε.
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Από την άλλη πλευρά όμως η Ρωσία δεν μπορούσε να αγνοήσει την ανάπτυξη του
βουλγαρικού εθνικού κινήματος, το οποίο είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις μετά
τον Κριμαϊκό πόλεμο. Θεώρησε λοιπόν επιβεβλημένο να το θέσει υπό τον έλεγχό της,
ώστε να το χρησιμοποιήσει ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της εις βάρος της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Μέσα στα πλαίσια που περιγράψαμε πιο πάνω διαμορφώθηκε και η ρωσική εκκλησιαστική πολιτική κατά την ίδια περίοδο, πάνω σε μια βασική και απαράβατη
αρχή: τη διαφύλαξη της ενότητας της ορθοδοξίας με επικεφαλής το Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης, με το οποίο η Ρωσική Εκκλησία είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις. Όταν λοιπόν οι Βούλγαροι υπέβαλαν επίσημα το αίτημα για δημιουργία δικής
τους ανεξάρτητης εκκλησίας, ένας σοβαρός πονοκέφαλος προέκυψε για τη Ρωσία.
Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι η αρνητική αντιμετώπιση της απαίτησης των Βουλγάρων θα τους δυσαρεστούσε και θα προκαλούσε την εχθρότητά τους, προοπτική που
θα υπονόμευε επικίνδυνα τα ρωσικά σχέδια, όπως αυτά εκτέθηκαν προηγουμένως. Γι’
αυτό η ρωσική διπλωματία προώθησε μια συμβιβαστική τακτική, η οποία απέβλεπε
στην ικανοποίηση ορισμένων μόνο βουλγαρικών επιδιώξεων από την πλευρά του
Πατριαρχείου, όπως ο διορισμός Βουλγάρων αρχιερέων, με σκοπό να επέλθει συμφιλίωση μεταξύ των δύο μερών.
Συγκεκριμένα, το 1858 το Τμήμα Ασιατικών Υποθέσεων έστειλε στη ρωσική
πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης οδηγίες σχετικά με τις «Μελλοντικές μας σχέσεις
με την Ανατολική Εκκλησία», οι οποίες στην ουσία συνόψιζαν τις βασικές ρωσικές
θέσεις για το ζήτημα και αποτέλεσαν στο εξής τη βάση για τους μελλοντικούς χειρισμούς των διπλωματικών της πρακτόρων: το κύρος και τα προνόμια του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης έπρεπε να διαφυλαχθούν, ενώ παράλληλα δεν έπρεπε
να αγνοηθούν τα βουλγαρικά αιτήματα στο βαθμό που ήταν αιτιολογημένα· καμία
ενέργεια όμως δεν θα γινόταν χωρίς τη συγκατάθεση του Πατριαρχείου και σε καμία
περίπτωση δεν επιτρεπόταν να ιδρυθεί ξεχωριστή και ανεξάρτητη εκκλησία στην Ευρωπαϊκή Τουρκία.16
Η Ρωσία λοιπόν κάθε άλλο παρά επιθυμούσε την εξασθένιση του Πατριαρχείου,
η οποία θα έπληττε την ορθοδοξία γενικότερα και θα διευκόλυνε τη διείσδυση της
καθολικής προπαγάνδας στην Ανατολή. Συγχρόνως όμως υποστήριζε την ανάγκη να
αποκτήσουν οι Βούλγαροι ομοεθνείς ανώτερους και κατώτερους κληρικούς. Προς
αυτή την κατεύθυνση έδωσαν οδηγίες τόσο ο τσάρος Αλέξανδρος Β΄ στον αρχιμαν-

16 Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev i Bălgarskijat cărkoven văpros. Izsledvane i dokumenti, (Ο
κόμης Ν.Π.Ιγκνάτιεβ και το βουλγαρικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Μελέτη και έγγραφα), Sofija 1958 σ.14-15.
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δρίτη Πέτρο Τρόιτσκι, όταν τοποθετήθηκε στην εκκλησία της ρωσικής πρεσβείας
στην Κωνσταντινούπολη, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκορτσακόβ στο Ρώσο
πρέσβη στην οθωμανική πρωτεύουσα. Την ίδια εποχή ο Γκορτσακόβ επεσήμαινε
στον Έλληνα πρεσβευτή στην Πετρούπολη την ανάγκη να χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι τη μητρική τους γλώσσα στην εκκλησία, ως αναπόφευκτη συνέπεια της ανάπτυξης της εθνικής τους ιδεολογίας. Την ίδια άποψη είχαν και ο μητροπολίτης Μόσχας
Φιλάρετος, εξέχουσα προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή, όπως και ο επίτροπος του
τσάρου στη Ρωσική Σύνοδο κόμης Τολστόι.17
Σύντομα όμως οι Ρώσοι συνειδητοποίησαν ότι το βουλγαρικό κίνημα είχε αρχίσει
να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ότι οι Βούλγαροι ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν μόνο με περιορισμένες παραχωρήσεις, όπως ο διορισμός ομοεθνών τους αρχιερέων. Οι πραγματικές τους επιδιώξεις δημοσιοποιήθηκαν μάλιστα και με επίσημο
τρόπο, όταν τον Απρίλιο του 1860, κατά τη λειτουργία του Πάσχα, ο επίσκοπος Ιλαρίων Μακαριουπόλεως, σε συνεννόηση με τη βουλγαρική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, δε μνημόνευσε το όνομα του Πατριάρχη. Με την πράξη αυτή οι Βούλγαροι
επιθυμούσαν να καταστήσουν σαφή την αμετάκλητη απόφασή τους να αποκτήσουν
δική τους εκκλησία. Η αντίδραση του Πατριαρχείου ήταν άμεση: αφόρισε και αναθεμάτισε τόσο τον αυτουργό, όσο και τους υποστηρικτές του Παΐσιο Φιλιππουπόλεως
και Αυξέντιο Βελεσσών.18
Υπό την πίεση των δυσάρεστων αυτών εξελίξεων ο Φιλάρετος Μόσχας πρότεινε ένα σχέδιο περιορισμένης εκκλησιαστικής αυτονομίας, που πρόβλεπε την εκλογή
ξεχωριστού μητροπολίτη για τη βουλγαρική εκκλησιαστική περιφέρεια, ο οποίος θα
χειροτονούνταν από τον Πατριάρχη, θα έπαιρνε από αυτόν το άγιο μύρο και θα συμμετείχε στις Συνόδους. Συγχρόνως όμως ήταν αντίθετος σε οποιαδήποτε ανάμειξη
της Ρωσικής Εκκλησίας. Έτσι, μεσολαβητικό ρόλο ανέλαβε ο Ρώσος πρέσβης Λομπάνοβ, ο οποίος προσέγγισε το Πατριαρχείο με μια πρόταση που θα κινούνταν σ’
αυτό το πλαίσιο, αλλά συνάντησε αρνητική αντιμετώπιση.19
Ενώ λοιπόν η Ρωσία καλούνταν να παίξει το ρόλο του διαιτητή, καθώς Πατριαρχείο και Βούλγαροι θεωρούσαν ότι τους όφειλε την υποστήριξή της, ένας τρίτος
σημαντικός παράγοντας ερχόταν να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση
και απειλούσε τη ρωσική πρωτοκαθεδρία στον κόσμο της ορθοδοξίας: η δραστηριοποίηση της καθολικής προπαγάνδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία με τις ευλογίες

17 P.Nikov σελ. 173-175.
18 Δ.Γόνης 129-130.
19 Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 30-31.
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της Γαλλίας, η οποία επιχειρούσε με διάφορους τρόπους να εδραιώσει τη δική της
παρουσία στην περιοχή. Η περίπτωση των Βουλγάρων έδινε στις καθολικές αποστολές μια καλή ευκαιρία να ασκήσουν με επιτυχία το έργο του προσηλυτισμού. Οι προσπάθειες προσέγγισης είχαν βέβαια αρχίσει ήδη από τη δεκαετία του 1830, όμως οι
συνθήκες έγιναν ευνοϊκότερες μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο και τις διαστάσεις που πήρε
η δυσαρέσκεια των Βουλγάρων απέναντι στην ανώτατη εκκλησιαστική τους ηγεσία.
Το 1859 εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κιλκίς μια κίνηση προσχώρησης στην ουνία,
η οποία όμως ανακόπηκε εύκολα από το Πατριαρχείο. Τον επόμενο χρόνο ένα ανάλογο κίνημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με επικεφαλής τους Δράγκαν Τσάνκοβ και
Ιωσήφ Σοκόλσκι, χωρίς και πάλι να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα οι ενέργειες αυτές των Βουλγάρων δεν είχαν θρησκευτικά κίνητρα, αλλά επιδίωκαν να εκβιάσουν την ορθόδοξη Εκκλησία και κυρίως τη Ρωσία, ώστε να φανούν
διαλλακτικότεροι ως προς την ικανοποίηση των διεκδικήσεών τους. Οι Βούλγαροι
μάλιστα εξακολούθησαν να επισείουν την απειλή της ουνίας και τα επόμενα χρόνια
για να ασκήσουν εντονότερη πίεση στη Ρωσία. Και μπορεί η τελευταία να εκτιμούσε
ότι το εγχείρημα στερούνταν ιδιαίτερης σοβαρότητας, όφειλε όμως να μην υποτιμάει
τον κίνδυνο, αλλά να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή της και να λαμβάνει υπόψη
και το ενδεχόμενο αυτό.20
Το 1864 ανέλαβε καθήκοντα πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη ο κόμης Νικολάι
Παύλοβιτς Ιγκνάτιεβ, ένας διπλωμάτης με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του, που
έχαιρε της προσωπικής εκτίμησης του τσάρου. Ο ίδιος ήταν υποστηρικτής των ιδεών
του πανσλαβισμού και επιζητούσε την άσκηση πιο δυναμικής εξωτερικής πολιτικής,
με αποτέλεσμα να έρθει πολλές φορές σε ρήξη με τον προϊστάμενό του Γκορτσακόβ.
Γι’ αυτό, παρόλο που ακολουθούσε τις γενικές αρχές της ρωσικής βαλκανικής πολιτικής, σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίσταζε να ασκεί και προσωπική διπλωματία κυρίως
ως προς τους επιμέρους χειρισμούς, όπως θα φανεί παρακάτω.21
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε πώς αντιλαμβανόταν το βουλγαρικό ζήτημα ο ρωσικός παράγοντας, καθώς και να αξιολογήσουμε το βαθμό συμμετοχής του στη διαμόρφωση των εξελίξεων, ανατρέχοντας στη μαρτυρία του Ιγκνάτιεβ: ο ίδιος ο πρωταγωνιστής θα μας αποκαλύψει, τις διαθέσεις, τις σκέψεις, τους
προβληματισμούς, αλλά και τον τρόπο χειρισμού που επέλεξε μέσα από τις σχετικές

20 Για τη σχέση της ουνίας με τους Βουλγάρους βλέπε: Kiril Patriarh Bălgarski, Katoličeskata propaganda sred Bălgarite prez vtorata polovina na XIX vek, (Η καθολική προπαγάνδα στους Βουλγάρους κατά το
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα), Sofija 1962, P.Voillery, Un aspect de la rivalité Franco-Russe au XIXe siècle:
les Bulgares, Cahiers du Monde Russe et Sovietique XXI 1(1980) σ. 31-47.
21 Meininger, Ignatiev σελ. 7-8.
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αναφορές του προς τον Γκορτσακόβ, καθώς και μέσα από τις Σημειώσεις (Zapiski)
που συνέταξε το 1874 για να εκθέσει το έργο του κατά την πρώτη δεκαετία της θητείας του στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Ιγκνάτιεβ αναφέρει λοιπόν ότι ήδη, κατά την άφιξή του στην οθωμανική πρωτεύουσα, η διαμάχη είχε περιέλθει σε επικίνδυνη φάση και ότι υπήρχε φόβος να διαλυθεί η ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής. Αναγνώριζε συγχρόνως ότι η αυτοκρατορική πρεσβεία βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Κάθε επίσημη ανάμειξη υπερέβαινε τα
όρια των αρμοδιοτήτων της και μπορούσε να προκαλέσει δυσάρεστες επιπλοκές. Από
την άλλη όμως ήταν αδιανόητο να παραμείνει αδιάφορος θεατής. Έτσι, έχοντας κατά
νου το συμφέρον για τη διατήρηση της ενότητας της Ανατολικής Εκκλησίας, η οποία
της προσέδιδε την ισχύ της, ο ίδιος υιοθέτησε, κατά το δυνατόν, στάση απόλυτης ουδετερότητας. Συγχρόνως όμως, με έρεισμα τη συμπάθεια και την καλή προαίρεση της
Ρωσίας απέναντι σε όλους τους ομόθρησκούς της, υποδείκνυε και στις δύο πλευρές
να επιδείξουν συμφιλιωτική διάθεση. Αυτή η τακτική ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί
και μερικές φορές αδύνατο. Οι Έλληνες, που από καιρό ήταν τα «χαϊδεμένα παιδιά»
της Ρωσίας στην Ανατολή, είχαν γίνει ιδιαίτερα απαιτητικοί και υπερβολικοί: όποιος
δεν επικροτούσε απόλυτα τα πάθη και τις προκαταλήψεις τους προκαλούσε τη δυσπιστία τους και θεωρούνταν αντίπαλός τους. Οι Βούλγαροι πάλι κατηγορούσαν για
Ελληνοφιλία όποιον τους προέτρεπε να δείξουν μετριοπάθεια και σεβασμό προς το
Πατριαρχείο. Επιπλέον οι τελευταίοι, ακολουθώντας έναν ολισθηρό κατήφορο, ξέφυγαν από τη ρωσική επιρροή και επιθυμώντας να αναγνωριστούν από την Πύλη ως
ξεχωριστή εθνότητα, στρέφονταν προς μια οριστική ρήξη με τη Μεγάλη Εκκλησία
και ήταν διατεθειμένοι να φτάσουν ως το σχίσμα. Ο Ιγκνάτιεβ παρατηρεί μάλιστα
ότι είναι εύκολο να συγκρατήσεις ένα ρυάκι και να του δώσεις επωφελή πορεία, αναρωτιέται όμως ποιος μπορεί να σταματήσει έναν ορμητικό ποταμό ή να του αλλάξει
πορεία. Η μόνη επιλογή με κάποιες δυνατότητες επιτυχίας είναι να τοποθετήσει κανείς προχώματα για να προλάβει την καταστροφική υπερχείλιση. Προς αυτό το στόχο
λοιπόν κατεύθυνε τις ενέργειές του.22
Ο Ιγκνάτιεβ προσθέτει ότι οι προσπάθειές του εξουδετερώνονταν από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία εκμεταλλευόμενη τις αντιθέσεις και ακολουθώντας τη
λανθασμένη λογική του «διαίρει και βασίλευε» περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την
κατάσταση. Αποθάρρυνε τον Πατριάρχη να προβεί σε παραχωρήσεις και δήλωνε την
αντίθεσή της στην ανάδυση καινούριας ορθόδοξης εθνότητας, που τη χαρακτήριζε ως
«ρωσική ιδέα». Από την άλλη όμως ενθάρρυνε τους Βουλγάρους: τους δημιουργούσε

22

Graf H.P.Ignatiev, Diplomatičeski Zapiski σ. 436-438.

Η Βουλγαρική Εξαρχία και η Εκκλησία της Ρωσίας (1868-1872)

165

την εντύπωση ότι η υποχωρητικότητα του Πατριαρχείου οφειλόταν εξ ολοκλήρου
στις δικές της πιέσεις και ότι η ίδια ήταν διατεθειμένη να τους προσφέρει περισσότερα. Με την τακτική της αυτή όμως τελικά προκάλεσε αυτό που φοβόταν και ήθελε
να αποφύγει: διευκόλυνε τη διαμόρφωση της βουλγαρικής πολιτικής οντότητας. Στη
συνέχεια μεταβάλλοντας στάση υποδαύλιζε τις αντιθέσεις και επιχειρούσε με υποχωρήσεις να κερδίσει την ευγνωμοσύνη των Βουλγάρων και να τους αποξενώσει από
τη Ρωσία.23
Με βάση λοιπόν το παραπάνω σκεπτικό, αλλά και το γενικότερο πνεύμα των κειμένων του, διαπιστώνουμε ότι ο Ιγνάτιεβ επιδίωκε να διατηρεί καλές σχέσεις και με
τις δύο πλευρές και να τις παροτρύνει σε απευθείας συμβιβασμό με αμοιβαίες υποχωρήσεις, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να αποφύγει την ανάμειξη της Υψηλής Πύλης,
εφιστώντας την προσοχή, κυρίως των Βουλγάρων, στην παρελκυστική και επικίνδυνη στρατηγική της. Βασική του επιδίωξη ήταν να αποκτήσουν οι Βούλγαροι εθνική
υπόσταση, χωρίς να έρθουν σε ρήξη με τους Έλληνες, και να απομακρυνθούν από την
καθολική και προτεσταντική προπαγάνδα, παραμένοντας πιστοί στην ορθοδοξία και
υπό την επιρροή της Ρωσίας.24
Το 1868, όταν, κατά την εκτίμησή του, η κατάσταση οδηγούνταν σε πλήρες αδιέξοδο και η δική του τακτική της τήρησης των ίσων αποστάσεων αποδεικνυόταν
αναποτελεσματική, ο Ιγκνάτιεβ ζήτησε μέσω των προϊσταμένων του οδηγίες από τη
Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας υπαινισσόμενος ότι κάποιου είδους μεσολάβηση της
τελευταίας θα βοηθούσε στην εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης.25 Όπως φάνηκε όμως
και από την επίσημη απάντησή της στον Πατριάρχη, η ρωσική Σύνοδος αρνήθηκε
οιαδήποτε ανάμειξη, αφήνοντας τον Ιγκνάτιεβ να χειριστεί το ζήτημα με βάση την
ισχύουσα ως τότε πολιτική.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το 1869 ο Ιγκνάτιεβ αναθεώρησε τη γνώμη του ως προς
το ρόλο της τουρκικής κυβέρνησης. Έπαψε να αντιμετωπίζει αρνητικά τις πρωτοβουλίες της και άρχισε να τις θεωρεί πλέον ευπρόσδεκτες.26 Διέβλεπε βέβαια ότι με την
πρόθεσή της να επιτρέψει την ίδρυση βουλγαρικής εκκλησίας με σουλτανικό φιρμάνι
η Υψηλή Πύλη εξυπηρετούσε τα δικά της συμφέροντα, καθώς οι συνέπειες θα ήταν
πολλαπλές: θα ενίσχυε το συγκεντρωτισμό, θα περιόριζε τα προνόμια του Πατριαρχείου, θα εξασθένιζε την εκκλησιαστική εξουσία και θα ικανοποιούσε το λιγότερο

23
24
25
26

Graf H.P.Ignatiev, Diplomatičeski Zapiski σ. 438-440.
Graf H.P.Ignatiev, Diplomatičeski Zapiski σ. 448.
Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 260 και 263.
Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 277 και 279.

166

Ελεονώρα Ναξίδου

φαινομενικά τις βουλγαρικές αξιώσεις.27
Έτσι στην αναφορά του στις 3/15 Μαρτίου 1870, υποστηρίζει ότι, μετά την απόρριψη των πολλών συμβιβαστικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και ενώ πλέον εξαντλήθηκε κάθε δυνατότητα εξεύρεσης ενός αποδεκτού διακανονισμού, δεν απέμενε
παρά η παρέμβαση της πολιτικής αρχής, της οποίας οι αποφάσεις θα μπορούσαν να
αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για μια καινούρια πρωτοβουλία συνεννόησης στο
εκκλησιαστικό ζήτημα. Ανακοινώνει λοιπόν στους ανωτέρους του την έκδοση του
σουλτανικού διατάγματος, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι με αυτή τη ρύθμιση αναγνωρίστηκε μια νέα εθνότητα με πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Συγχρόνως υπογραμμίζει τις θετικές πλευρές μιας τέτοιας έκβασης: έφερε τον Πατριάρχη μπροστά σε ένα
τετελεσμένο γεγονός ανεξάρτητο από τη θέλησή του, υποβαθμίζοντας έτσι τις ευθύνες του απέναντι στους Έλληνες. Επίσης μια απευθείας συνδιαλλαγή μεταξύ των δύο
μερών, όσο κι αν ήταν προτιμότερη, δε θα ήταν εύκολο να εγκριθεί από την τουρκική
κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να προκύψουν νέες σοβαρές δυσκολίες από την πλευρά
της Υψηλής Πύλης και των Δυτικών Δυνάμεων. Στη συνέχεια μάλιστα παραδέχεται
ότι με διαβήματά του προς το Μεγάλο Βεζίρη Ααλή πασά επιχείρησε να επισπεύσει
την έκδοση του φιρμανιού. Τέλος εκτιμά ότι, λαμβάνοντας υπόψη το λάθος δρόμο
στον οποίο είχε εξαρχής εισέλθει το ζήτημα, η κατάληξή του μπορεί να θεωρηθεί ως η
ευτυχής ευόδωση της πενταετούς του προσπάθειας. Συμπληρώνει βέβαια ότι το έργο
της πρεσβείας δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αντιθέτως θα γίνει ακόμη πιο επίπονο,
καθώς στόχος είναι να επιτευχθεί η συμφιλίωση.28
Η ίδια πρόθεση να δικαιολογήσει τις ενέργειές του είναι εμφανής και στις «Σημειώσεις» του. Επισημαίνει λοιπόν ότι η Πύλη, αν και δυστυχώς παρενέβη και σε
θέματα πνευματικού χαρακτήρα που υπερέβαιναν τις δικαιοδοσίες της, με το φιρμάνι
πρόσφερε στη Ρωσία σημαντική υπηρεσία: ανέλαβε την ευθύνη της διευθέτησης του
ακανθώδους ζητήματος, η οποία αν είχε γίνει με την άμεση ανάμειξη της Ρωσίας, θα
είχε προκαλέσει βάσιμες επικρίσεις και αμέτρητα μίση. Εκτός τούτου, το γεγονός ότι
το σουλτανικό διάταγμα ακολούθησε τις βασικές αρχές ενός σχεδίου, το οποίο είχε τη
συγκατάθεση του Πατριάρχη, προσέδιδε στη βουλγαρική Εξαρχία τουλάχιστον ηθική
νομιμότητα και δημιουργούσε προϋποθέσεις για ένωση με το Πατριαρχείο. Τέλος
διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλλει επίμονες προσπάθειες για να ξαναρχίσουν απευθείας
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Πατριαρχείο και στους Βουλγάρους.29
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Εξετάζοντας λοιπόν τη ρωσική στάση κατά την πρώτη φάση του ζητήματος, δηλαδή μέχρι την έκδοση του φιρμανιού στις αρχές του 1870, μπορούμε να κάνουμε
μερικές σημαντικές διαπιστώσεις: α. το 1869 υπήρξε διαφοροποίηση ανάμεσα στους
παρασκηνιακούς χειρισμούς του Ιγκνάτιεβ και στις βασικές αρχές της ρωσικής εκκλησιαστικής πολιτικής, εφόσον ο τελευταίος τοποθετήθηκε υπέρ μιας λύσης έξω
από τα όρια της εκκλησιαστικής νομιμότητας, ενθαρρύνοντας την παρέμβαση της
πολιτικής εξουσίας και β. ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος στην ουσία αποτελούσε αποτυχία της ρωσικής διπλωματίας, καθώς έθετε σε άμεσο κίνδυνο την ενότητα
της ορθοδοξίας· γι’ αυτό και ο Ιγκνάτιεβ έσπευσε να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή
του, επιχειρώντας ταυτόχρονα να αναδείξει τις θετικές πλευρές της εξέλιξης για τη
Ρωσία, αλλά και να υπογραμμίσει ότι η λύση δεν ήταν οριστική και ότι ο συμβιβασμός μπορούσε ακόμη να επιτευχθεί.
Μετά την υπογραφή του ιδρυτικού διατάγματος της Εξαρχίας και ενώ η ρωσική
πολιτική παρέμενε σταθερή και αμετάβλητη, ο Ιγκνάτιεβ ανέλαβε εκ νέου πρωτοβουλίες για την επίτευξη συμβιβασμού, υιοθετώντας και πάλι την τακτική της απόλυτης
ουδετερότητας. Συγχρόνως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποτρέψει τη σύγκληση
Οικουμενικής Συνόδου για την επίλυση της κρίσης, αντιλαμβανόμενος το μεγάλο
κίνδυνο διάσπασης της ορθοδοξίας σε περίπτωση σχίσματος. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο
θα σήμαινε την οριστική ανατροπή της ρωσικής εκκλησιαστικής πολιτικής, ενώ θα
διευκόλυνε και τις δραστηριότητες της δυτικής προπαγάνδας. Όταν ο Πατριάρχης
λοιπόν απηύθυνε νέα πρόσκληση προς τις ορθόδοξες Εκκλησίες, ο Ρώσος διπλωμάτης υποδείκνυε στη ρωσική Σύνοδο, εμμένοντας στην αρχή της συμφιλίωσης, να
δώσει έμφαση στην ακαταλληλότητα των συνθηκών για την πραγματοποίηση ενός
τέτοιου εγχειρήματος και συγχρόνως να προτείνει τη λύση που θα φαινόταν πιο πρόσφορη. Εφιστούσε μάλιστα την προσοχή της ρωσικής ιεραρχίας ενημερώνοντάς την
ότι ένα απόσπασμα από την προηγούμενη απάντησή της περιλήφθηκε μεταξύ των
επιχειρημάτων των Ελλήνων εναντίον του φιρμανιού. Επιπλέον ο Ρώσος πρέσβης θεωρούσε επιβεβλημένη τη συμφωνία μεταξύ των Συνόδων Πετρούπολης και Αθήνας
για να κατευναστούν τα πνεύματα.30
Το Σεπτέμβριο του 1870 ο Ιγκνάτιεβ κατέθεσε μια δική του εναλλακτική πρόταση
για να ικανοποιηθεί ο Πατριάρχης, άλλα και να μην επωμιστεί ο τοπικός κλήρος μόνος
του το βάρος της κρίσης: όλες οι ορθόδοξες Εκκλησίες να στείλουν στην Κωνσταντινούπολη αποκρισιάριους με τις γραπτές τους απαντήσεις. Μια τέτοια πρωτοβουλία
θα διέσωζε το κύρος της Εκκλησίας, ενώ συγχρόνως θα αποφεύγονταν οι δυσάρεστες
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συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου.31
Την ίδια ώρα ο Γρηγόριος ΣΤ΄ εμφανιζόταν όλο και πιο αποφασισμένος να παραιτηθεί ελπίζοντας, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ιγκνάτιεβ, ότι θα έφερνε σε δύσκολη
θέση την Πύλη, τους Βουλγάρους και τη Ρωσία και θα ανάγκαζε την τελευταία να
βγει από την «παθητικότητα και την αδιαφορία». Γι’ αυτό ο Ρώσος διπλωμάτης επέμενε στην αποστολή αποκρισιάριου από τη ρωσική Σύνοδο, αναγνωρίζοντας βέβαια
ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε και μειονεκτήματα. Όμως οι υποθέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχαν περιέλθει σε τέτοια αποδιοργάνωση που θα ήταν επιθυμητό
να γίνει μια προσπάθεια για να αρθεί το αδιέξοδο.32
Ο Ιγκνάτιεβ εξέθεσε την ιδέα του και στον Πατριάρχη, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία αποκρισιάριων θα ενίσχυε το κύρος του Πατριαρχείου απέναντι στην Πύλη
αλλά και απέναντι στους πιστούς και θα άνοιγε το δρόμο είτε προς μια Οικουμενική
Σύνοδο είτε προς έναν απευθείας συμβιβασμό. Ο Γρηγόριος όμως την απέρριψε, με
την αιτιολογία ότι δεν επιθυμούσε ημίμετρα. Εκτός τούτου, με εξαίρεση τη ρωσική,
όλες οι άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες είχαν απαντήσει θετικά στην πρόσκλησή του.33
Η παραπάνω πρωτοβουλία δείχνει ότι ο Ρώσος διπλωμάτης είχε αποθαρρυνθεί
από την τροπή των πραγμάτων και αμφέβαλε και ο ίδιος για την αποτελεσματικότητα
των χειρισμών του. Είχε κουραστεί να αγωνίζεται μόνος χωρίς άνωθεν υποστήριξη, για να υπερνικήσει δυσκολίες που ξεπερνούσαν τις δυνατότητες ενός ατόμου. Γι’
αυτό τάχθηκε και πάλι υπέρ μιας άμεσης παρέμβασης της ρωσικής Συνόδου, ελπίζοντας ότι εκείνη θα μπορούσε να βρει και να επιβάλει την εναλλακτική λύση, που ο
ίδιος δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε.
Στις αρχές του 1871, ο Πατριάρχης περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία την απάντηση της ρωσικής Συνόδου, η οποία καθυστερούσε, με την προσδοκία ότι θα είναι
θετική. Ο Ιγκνάτιεβ από τη δική του πλευρά αισιοδοξούσε ότι η παρέμβασή της θα
ασκήσει σωτήρια επιρροή.34 Αλλά και ο Ααλή πασάς, ο οποίος δεν επιθυμούσε να δώσει άδεια για σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, εξέφραζε στον Ιγκνάτιεβ την ελπίδα
ότι η βούληση της ρωσικής ιεραρχίας δε θα έχει μεταβληθεί, δηλαδή θα απορρίπτει
την πατριαρχική απαίτηση, όπως και στο παρελθόν.35
Όταν ο Πατριάρχης ενημερώθηκε το Μάρτιο ότι η απάντηση ήταν αρνητική, υπέβαλε την παραίτησή του. Στη θέση του εκλέχθηκε τον Ιούνιο και πάλι ο Άνθιμος που
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είχε πατριαρχεύσει άλλες δύο φορές παλαιότερα. Ο νέος ιεράρχης έδειξε εξαρχής
μεγάλο ζήλο και προθυμία για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο πρόβλημα
και άρχισε νέο κύκλο συνομιλιών με τους Βουλγάρους. Ο Ιγκνάτιεβ ενθάρρυνε και
υποστήριζε τις πρωτοβουλίες του, δε δίσταζε να παραδεχθεί όμως ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν πολύ μικρές. Διαπίστωνε ότι οι Βούλγαροι δεν επιθυμούσαν να
αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα που θα τους πρόσφερε μια μελλοντική ιεραρχία σε
κανονική βάση και γι’ αυτό σημείωνε ότι δυστυχώς τα πιο απλά και τα πιο λογικά
επιχειρήματα εντυπωσιάζουν πιο δύσκολα τα στενά μυαλά. Συμπλήρωνε μάλιστα
με δυσαρέσκεια ότι ορισμένοι νέοι Βούλγαροι που είχαν μεγαλώσει στο εξωτερικό
προτιμούσαν να παραμείνει άλυτο το ζήτημα, γιατί αυτή η αβεβαιότητα ενίσχυε το
αγωνιστικό φρόνημα των συμπατριωτών τους.36
Μεταξύ των Ελλήνων πάλι, μια ακραία ομάδα προτιμούσε να αποσπασθούν οι
Βούλγαροι βίαια από το Πατριαρχείο σαν ένα μέλος που έχει γάγγραινα παρά να
έρθουν σε συνδιαλλαγή μαζί τους. Γενικά για τους Έλληνες η καθαρά εκκλησιαστική
πλευρά του ζητήματος δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Θεωρούσαν προτιμότερο να ιδρυθεί εντελώς ανεξάρτητο βουλγαρικό Πατριαρχείο παρά να συμφωνήσουν σε εδαφικές
υποχωρήσεις.37
Στο σημείο αυτό ο Ιγκνάτιεβ μας δίνει πληροφορίες και για μια ανεπίσημη παρέμβαση της ρωσικής Συνόδου στο πρόβλημα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο νέος Πατριάρχης ζήτησε τη γνώμη της για το σχέδιο που επεξεργαζόταν, θέλοντας να λάβει
τα φώτα της για την ουσία του ζητήματος. Όταν του κοινοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις της από τον Ιγκνάτιεβ, τις υποδέχθηκε με ευγνωμοσύνη, ενώ δεν έκανε κανένα
σχόλιο.38 Αν και δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ένδειξη για το περιεχόμενο αυτής της
επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση του Άνθιμου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα διέπονταν από το ίδιο πνεύμα με τις προηγούμενες γραπτές απαντήσεις,
δηλαδή θα επιδοκίμαζε τη συναινετική διάθεση και θα ενθάρρυνε τη συμβιβαστική
πρωτοβουλία.
Παρόλη την καλή θέληση του Πατριάρχη και τις συμφιλιωτικές απόπειρες του
Ιγκνάτιεβ όμως, οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν και πάλι σε αδιέξοδο, καθώς αυξάνονταν οι αδιάλλακτες φωνές και στις δύο πλευρές. Ο Ιγκνάτιεβ παρατηρεί ότι η
διάσταση γινόταν όλο και πιο βαθιά και ότι και οι δύο πλευρές την επιθυμούσαν.
Προτιμούσαν να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον, αγνοώντας ο ένας την ύπαρξη του
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άλλου, ενώ και η Πύλη δεν επιθυμούσε τίποτα καλύτερο.39
Στο μεταξύ οι Βούλγαροι είχαν αρχίσει να οργανώνουν την εκκλησία τους, παρά
τις αντιδράσεις του Πατριάρχη, και στις αρχές του 1872 εξέλεξαν στη θέση του Έξαρχου το μητροπολίτη Βιδινίου Άνθιμο, που ήταν μετριοπαθής και είχε την υποστήριξη
της Ρωσίας. Ο Ιγκνάτιεβ όμως ανησυχούσε, καθώς διαπίστωνε ότι λόγω του μετριοπαθούς του χαρακτήρα δεν ήταν σε θέση να αντιταχθεί στους οπαδούς της ακραίας
παράταξης που τον είχαν υπό επιτήρηση και τον πίεζαν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τον Πατριάρχη, γιατί τις θεωρούσαν πλέον άσκοπες.40
Παρόλ’ αυτά ο Έξαρχος υποκύπτοντας στις ρωσικές πιέσεις δέχθηκε να απευθυνθεί τρεις φορές γραπτώς στον Πατριάρχη ζητώντας του την άδεια να του υποβάλει τα
σέβη του και να τελέσει τη λειτουργία του Πάσχα στη βουλγαρική εκκλησία του Αγίου Στεφάνου μνημονεύοντας το όνομά του.41 Ο Πατριάρχης απάντησε αρνητικά και
στα δύο αιτήματα. Η ρήξη οριστικοποιήθηκε σύντομα, όταν ο Έξαρχος λειτούργησε
τελικά στις 11 Μαΐου, στη γιορτή του Κυρίλλου και Μεθοδίου, χωρίς άδεια, μαζί με
αρχιερείς που είχε καθαιρέσει ή αφορίσει προηγουμένως το Πατριαρχείο. Τότε ο Πατριάρχης συγκάλεσε Σύνοδο, η οποία αφαίρεσε από τον Έξαρχο όλα τα αρχιερατικά
του αξιώματα και αφόρισε τους υπόλοιπους ιεράρχες.
Στη συνέχεια ο Πατριάρχης ενημέρωσε γραπτά τις ορθόδοξες εκκλησίες για τις
νέες εξελίξεις και περίμενε την αντίδραση της ρωσικής Συνόδου. Μάλιστα η ελληνική πλευρά πίστευε ότι ο Ιγκνάτιεβ θα φέρει μαζί του την απάντηση επιστρέφοντας
από το συνηθισμένο του ταξίδι στη Ρωσία. Εκείνος όμως κατέστησε σαφές ότι υπό
τις παρούσες συνθήκες η Ρωσία δεν είχε πλέον τίποτα να πει: η λογική επέβαλε τη
σιωπή μπροστά στην έκρηξη των παθών. Τόνισε επίσης ότι η χώρα του δεν μπορούσε να πάρει το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου και επέλεξε την ουδετερότητα.
Αποδοκίμαζε τις αντικανονικές ενέργειες του βουλγαρικού κλήρου, αλλά από την
άλλη δεν επιθυμούσε να αποσπασθεί από τη Μεγάλη Εκκλησία ένας πληθυσμός 6
εκατομμυρίων ψυχών ούτε να επικροτήσει τις έριδες των Ελλήνων.42
Ο Ιγκνάτιεβ δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειες για τη αποφυγή του σχίσματος μέχρι την τελευταία στιγμή. Έλπιζε, ότι αν όλες οι πλευρές έδειχναν σύνεση, ακόμη
και η Τοπική Σύνοδος θα μπορούσε να επιτύχει τη συμφιλίωση τουλάχιστον με τον
Έξαρχο και με τη μετριοπαθή βουλγαρική παράταξη.43 Προς αυτή την κατεύθυνση
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Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 444.
Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 437.
Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 449.
Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 481.
Kiril Patriarh Bălgarski, Graf N.P.Ignatiev σ. 481.
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είχε επαφές με τους Πατριάρχες των άλλων Εκκλησιών και με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, χωρίς αποτέλεσμα όμως.
Κρίνοντας λοιπόν εκ του αποτελέσματος, είναι φανερό ότι η ανάμειξη του Ιγκνάτιεβ στο βουλγαρικό ζήτημα κάθε άλλο παρά επιτυχημένη μπορεί να θεωρηθεί: ο μεσολαβητικός του ρόλος αποδείχθηκε εντελώς ανεπαρκής ως προς τους στόχους που προωθούσε. Υπ’ αυτή την έννοια η συμμετοχή του στα τεκταινόμενα είχε πρακτικά ελάχιστη
σημασία, ανεξάρτητα από το μέγεθος της προσπάθειας που κατέβαλε και το ζήλο που
επέδειξε. Η αδυναμία επιβολής του ρωσικού παράγοντα στο συγκεκριμένο θέμα μπορεί
να αποδοθεί ως ένα βαθμό και στη μείωση του κύρους και της επιρροής της Ρωσίας
στην Οθωμανική αυτοκρατορία μετά την ήττα της στον Κριμαϊκό πόλεμο.
Αν συγκρίνουμε τώρα τις θέσεις της Ρωσικής Συνόδου με τη βαλκανική πολιτική
της Ρωσίας όπως αυτή ασκούνταν από τον Ιγκνάτιεβ παρατηρούμε ότι υπάρχει ταύτιση στο γενικό πλαίσιο:
α) στην απάντηση του 1869, οι απόψεις της ανώτατης ρωσικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας συμπίπτουν με τις αρχές και τις προτεραιότητες που είχε θέσει ο Ιγκνάτιεβ,
δηλαδή προτείνεται ο απευθείας συμβιβασμός με εκατέρωθεν υποχωρήσεις στη
βάση των σχεδίων που είχαν συντάξει ο πατριάρχης Γρηγόριος και οι μετριοπαθείς
Βούλγαροι για χάρη της ενότητας της ορθοδοξίας, ενώ συγχρόνως αποφεύγεται
η απόδοση ευθυνών. Παρατηρείται όμως μια διαφορά ως προς τον ενδεδειγμένο
τρόπο χειρισμού της κρίσης: η Ρωσική Σύνοδος αρνείται οποιαδήποτε περαιτέρω
ανάμειξη, τη στιγμή που ο Ιγκνάτιεβ ζητούσε συγκεκριμένες οδηγίες.
β) η επιχειρηματολογία της δεύτερης επιστολής του 1871 συμπίπτει επίσης με τις
απόψεις του Ιγκνάτιεβ, όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν μετά το 1869, δηλαδή
δικαιολογεί την παρέμβαση της τουρκικής κυβέρνησης, αντιτίθεται με έμφαση
στη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου και στην προοπτική ενός σχίσματος, ενώ
εμμένει στη συνέχιση των απευθείας διαπραγματεύσεων. Να θυμίσουμε ότι ο
ίδιος ο Ιγκνάτιεβ είχε υποδείξει μια τέτοιου είδους τοποθέτηση απευθυνόμενος
στον προϊστάμενό του Γκορτσακόβ.
Θα ολοκληρώσουμε με ορισμένες γενικότερες επισημάνσεις για τη ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια κατά τη δεκαετία 1860-1870. Οι Ρώσοι αντιλήφθηκαν νωρίς ότι η
εκκλησιαστική διαμάχη ήταν στην πραγματικότητα μόνο η κορυφή του παγόβουνου,
η επίφαση που συγκάλυπτε τον ανταγωνισμό δύο εθνοτήτων, των Ελλήνων και των
Βουλγάρων. Σε μια περιοχή που για αιώνες ήταν ενιαία, ο καθένας διεκδικούσε πλέον
το διακριτό του χώρο και ρόλο, με βάση εθνικά και όχι θρησκευτικά κριτήρια. Παρόλ’
αυτά αποδείχθηκαν ανέτοιμοι να αναπροσαρμόσουν τους δικούς τους στρατηγικούς
σχεδιασμούς, ώστε να διατηρήσουν την παραδοσιακή τους ισχύ στη Βαλκανική. Η
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πολιτική τους απέτυχε γιατί η βασική της αρχή, δηλαδή η διαφύλαξη της ενότητας της
ορθοδοξίας είχε καταστεί εκ των πραγμάτων ανέφικτη. Εξάλλου και η τακτική της
ουδετερότητας δεν ήταν ρεαλιστική με δεδομένο ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές
είχαν τελείως διαφορετικούς στόχους και επιδιώξεις. Επιπλέον η εμφάνιση ομάδων
με διαφοροποιημένες ή συγκρουόμενες προτεραιότητες στο εσωτερικό των εθνικών
κινημάτων καθιστούσαν ανέφικτη την άσκηση επιρροής.44 Φαίνεται λοιπόν ότι η μεγάλη Δύναμη του βορρά δεν μπόρεσε να συμβαδίσει με τις εξελίξεις, αλλά έμεινε ένα
βήμα πίσω. Οπωσδήποτε βέβαια ο ρόλος της δεν ήταν καθόλου εύκολος: η ανάδυση
μιας νέας εθνότητας ήταν μια επώδυνη διαδικασία που διατάραξε τις ισορροπίες και
της οποίας οι συνέπειες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν σε όλες τους τις διαστάσεις.
Είναι επίσης βέβαιο ότι ανεξάρτητα από τις προσωπικές συμπάθειες του Ιγκνάτιεβ ή
άλλων διπλωματών η ρωσική εξωτερική πολιτική δεν επηρεαζόταν από συναισθηματισμούς, αλλά επιχειρούσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας.
Η θέση του Ιγκνάτιεβ κάθε άλλο παρά αξιοζήλευτη ήταν: με δεδομένη την αδυναμία να προωθήσει τις βασικές αρχές που είχαν θέσει οι προϊστάμενοί του βρέθηκε
αμέσως ανάμεσα σε αντιμαχόμενα πυρά. Όπως ομολογεί και ο ίδιος οι συμφιλιωτικές του πρωτοβουλίες έπεσαν στο κενό, γιατί παρόλο που οι συνομιλητές του αναγνώριζαν την αξία των επιχειρημάτων του, στην πραγματικότητα δεν επιθυμούσαν
το συμβιβασμό. Για να υπερκεράσει την αναποτελεσματικότητα της τακτικής του,
κατέφευγε συχνά σε προσωπικούς χειρισμούς που παρεξέκλιναν από την επίσημη
γραμμή, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη στάση του απέναντι στην ανάμειξη
της τουρκικής κυβέρνησης, την οποία κατέληξε να θεωρεί αναγκαίο κακό. Σε αρκετές
περιπτώσεις διαφαίνεται η απογοήτευση στις αναφορές του, όπως όταν εναποθέτει
τις ελπίδες του σε μια εμπνευσμένη παρέμβαση της ρωσικής Συνόδου. Θα έλεγε κανείς ότι ο Ιγκνάτιεβ αγωνιζόταν μόνος και χωρίς τα κατάλληλα όπλα με υπέρτερες
δυνάμεις, με τη Λερναία Ύδρα του εθνικισμού και του φανατισμού που οδηγούσαν
στον παραλογισμό και την όξυνση.

44 Για τη δυναμική των ομάδων στην ελληνική πλευρά βλέπε: Δ.Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και
εκκοσμίκευση. Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 19ο αιώνα, Αθήνα
2003 σ. 310-316.
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Αναζητώντας εθνική ταυτότητα, ανακαλύπτοντας την ιστορική μνήμη:
εικόνες ιστορίας από τη σλαβομακεδονική εθνική θεωρία
στις αρχές του 20ού αιώνα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία απόπειρα παρουσίασης και ερμηνείας του τρόπου με τον οποίο προβάλλεται το μεσαιωνικό παρελθόν του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας από κείμενα των αρχών του 20ού αιώνα, στα οποία διατυπώθηκε η σλαβομακεδονική εθνική θεωρία και αποδόθηκε «μακεδονική» εθνική
ταυτότητα στη σλαβόφωνη μερίδα του μακεδονικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, θα
αναφερθούμε στις εικόνες για την ιστορία της βυζαντινής περιόδου που σκιαγραφούν συγγραφείς από τη Μακεδονία, οι οποίοι στις αρχές του 20ου αιώνα σπούδαζαν
στην Πετρούπολη της Ρωσίας, όπου το 1902-1903, συμμετείχαν στη σύσταση και
οργάνωση ενός ολιγομελούς «μακεδονικού επιστημονικού λογοτεχνικού ομίλου». Ο
όμιλος, τα μέλη του οποίου προέρχονταν κυρίως από τους κόλπους της βουλγαρομακεδονικής φοιτητικής νεολαίας της Πετρούπολης, συστάθηκε υπό την αιγίδα της
άλλοτε ισχυρής Σλαβόφιλης Φιλανθρωπικής Εταιρείας και είχε ως σκοπό τη διάσωση
της πολιτιστικής παράδοσης, τη μελέτη της ιστορίας, καθώς και την καταγραφή των
μέχρι τότε προφορικών ιδιωμάτων των Μακεδόνων Σλάβων. Ιδρυτικά μέλη του ομίλου κατά την πρώτη περίοδο της σύστασής του (1902-1903) ήταν οι επονομαζόμενοι
Μακεδονιστές Κ. Π. Μισίρκοφ (Krste Petkov Misirkov, 1874-1926) και Δ. Π. Τσουπόφσκυ (Dime Pavle Čupovski, 1878-1940), στα κείμενα των οποίων θα εστιάσουμε
κυρίως τη μελέτη μας1.

1 Από τη δεκαετία του 1960 έχει εκδοθεί στα Σκόπια μεγάλος αριθμός μελετών για τη ζωή, τη δράση
και το συγγραφικό έργο του Μισίρκοφ και του Τσουπόφσκυ. Συγγραφέας αυτών των μελετών είναι κυρίως
ο ιστορικός και ακαδημαϊκός Μπλάζε Ριστόφσκυ (Blαže Ristovski), o οποίος αναγόρευσε τον Μισίρκοφ
και τον Τσουπόφσκυ σε θεμελιωτές της «μακεδονικής» εθνικής ιδεολογίας και σκέψης. Βλ. ενδεικτικά τις
δύο μονογραφίες: Bl. Ristovski, Krste P. Misirkov (1874-1926). Prilog kon proučuvanjeto na razvitokot na
makedonskata nacionalna misla, Kultura, Skopje 1966. Του ιδίου, Dimitrija Čupovski (1878-1940) i Makedonskoto Naučno-literaturno drugarstvo vo Petrograd. Prilozi Kon proučuvanjeto na makedonsko-ruskite
vrski i razvitokot na makedonskata nacionalna, I, II, Kulturα, Skopje 1978. Βλ. επίσης Bl. Ristovski, Portreti i procesi od makedonskata literaturna i nacionalna istorija, III, Kultura, Skopje, 1990, σ.112-193. Του
ιδίου, Krste Misirkov. Novi istrazuvanja i soznanija, Makedonska Matica, Skopje 2000. Για την ίδρυση και
τη δράση του «μακεδονικού επιστημονικού λογοτεχνικού ομίλου» της Πετρούπολης, βλ. επίσης: Lj. Lape,
«Dokumenti za formiranjeto na Slavjano-makedonskoto naučnoliteraturno drugarstvo i negoviot ustav»,
Makedonski Jazik, XVI, Skopje 1965, σ.191-202. Tου ιδίου, «Materijali za obidite na makedonskata inteligencija vo Rusija da formira 1912-1914 g. Slavjano-makedonsko nacionalno-prosvetno društvo vo Petrograd», Istorija, VI/2, Skopje 1970, σ.155-170. Bl. Ristovski, «Osnavanieto i osnovačite na Makedonskoto
naučno-literaturno drugarstvo vo S. Peterburg i negovata prva programa», Istorija, XIII/2, Skopje 1977,
σ.59-103. Για το Μακεδονισμό του Μισίρκοφ και του Τσουπόφσκυ, βλ. ενδεικτικά και μελέτες της βουλγαρικής ιστοριογραφίας: Ν. Velev, «Iz politiko-obštestvenata dejnost na K. Petkov Misirkov», Istoričeski
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Το Φθινόπωρο του 1903, στο περιβάλλον του «μακεδονικού» κύκλου της Πετρούπολης, ο Μισίρκοφ υποστήριξε με διαλέξεις το «μακεδονικό εθνικό σεπαρατισμό», δηλαδή την απόσχιση των Μακεδόνων Σλάβων κυρίως από το βουλγαρικό
εθνικό κορμό, αλλά και την απομάκρυνσή τους από την ελληνική και σερβική εθνική
επιρροή, προτείνοντας το σχηματισμό στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ενός νέου μιλιέτ, του σλαβομακεδονικού, που θα αναγνωριζόταν επίσημα με την
ανασύσταση της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας ως αυτόνομης «Μακεδονικής» Εκκλησίας. Πρότεινε δηλαδή την αναγνώριση μίας νέας σλαβικής εθνικής ταυτότητας, της
«μακεδονικής. Τα κείμενα των διαλέξεων αποτέλεσαν τον πυρήνα του βιβλίου Περί
των Μακεδονικών Υποθέσεων (Za Makedonckite Raboti), το οποίο τυπώθηκε στη
Σόφια το 1903 στην κεντρική σλαβική μακεδονική διάλεκτο που ο ίδιος τότε για
πρώτη φορά επιχείρησε να κωδικοποιήσει σε γραπτή γλώσσα2. Το 1907 όμως από την
Οδησσό, όπου εργαζόταν ως καθηγητής ιστορίας σε ρωσικό Γυμνάσιο, αποκήρυξε τη
σλαβομακεδονική εθνική θεωρία με μία επιστημονική μελέτη που δημοσίευσε σε περιοδικό στη Σόφια και άρχισε να υποστηρίζει τη βουλγαρική ταυτότητα του σλαβικού
πληθυσμού της Μακεδονίας κατά την περίοδο του Μεσαίωνα3.
Στο βιβλίο Περί των Μακεδονικών Υποθέσεων ο Μισίρκοφ μεταφέρει ως ιστο-

Pregled, XXIV/5, Sofija 1968, σ.70-86. Hr. Hristov, «Makedonizmăt kato političeska koncepcija v kraja
na XIX vek i načaloto na XX vek», Istoričeski Pregled, XXXV/3, Sofija 1979, σ.23-40. K. Cărnušanov,
Makedonizmăt i săprotivata na Makedonija sreštu nego, MNI, Sofija 1992. V. Trajkov, Krăste Petkov Misirkov. Edna obărkana ličnost, 1874-1926, MNI, Sofija 1998. Πρβ. επίσης Α. Αγγελοπούλου, Ο Κ.Π. Μισίρκοφ (1874-1926) και η κίνηση των «Μακεδονιστών», University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004.
2 K. P. Misirkov, Za makedonckite raboti, Liberalnij Klub, Sofija 1903. Το έργο έχει επανεκδοθεί
πολλές φορές. Βλ. ενδεικτικά τη ανατύπωση του πρωτότυπου έργου στο D. Džambaz (επιμ.), Misirkov
Krste, Za makedonckite raboti, (1903-1953), Koco Racin, Skopje 1953 και τη απόδοση του έργου στο Bl.
Ristovski (επιμ.), Krste P. Misirkov, Odbrani stranici, Misla, Skopje 1991, σ.47-225. Bλ. επίσης και τις
αγγλικές μεταφράσεις του έργου: Krste P. Missirkov, On Macedonian Matters, translated by Alan McConnell, Macedonian Review Editions, Skopje 1974 και Krste Misirkov, On Macedonian Matters. On
the occasion of the hundredth anniversary of the publication of the book, translated by Alan McConnell,
Makedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje 2003. Το κείμενο έχει μεταφρασθεί και στα ελληνικά.
Βλ. Κ. Μισίρκωφ, Μακεδονικές Υποθέσεις, μεταφρ. Δ. Καραγιάννης, εκδ. Πετσίβα, Αθήνα 2003.
3 K. Misirkov, «Beležki po južnoslavjanskata filologija i istorija (kăm văprosa za pograničnata linija
meždu bălgarskija i sărbsko-hărvatskija ezici i narodi)», Makedono-Odrinski Pregled, II, 34-35, Sofija 184-1907, σ.553-556. Η αποκήρυξη της σλαβομακεδονικής εθνικής θεωρίας έγινε στο εισαγωγικό σημείωμα
που προτάσσεται του πρώτου μέρους του άρθρου. Λόγω της μεγάλης έκτασής του, το κείμενο δημοσιεύτηκε τμηματικά και στα επόμενα τεύχη του περιοδικού. Στη μελέτη αυτή με τον τίτλο Σημειώσεις στη
νοτιοσλαβική φιλολογία και ιστορία (για το ζήτημα της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στα βουλγαρικά και
σερβοκροατικά έθνη και τη γλώσσα τους, ο Μισίρκοφ, ο οποίος είχε σπουδάσει φιλολογία και ιστορία των
σλαβικών λαών στο Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης, υποστηρίζει ότι κατά τον 14ο αιώνα οι σλαβικοί
πληθυσμοί της Μακεδονίας είχαν βουλγαρικά εθνικά χαρακτηριστικά.
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ρική αφήγηση την εκδοχή του για το παρελθόν των Μακεδόνων Σλάβων, με σκοπό
να αφυπνίσει τη συλλογική μνήμη των ομογενών του και να κινητοποιήσει τη διαδικασία της «εθνικής αναγέννησης». Ο αφηγητής έχει επιλέξει να εξιστορήσει κάποια
γεγονότα του παρελθόντος, επειδή θεωρεί ότι νομιμοποιούν την άποψη, σύμφωνα με
την οποία οι Σλάβοι της Μακεδονίας όχι μόνο μπορούν αλλά και δικαιούνται ιστορικά να αποτελέσουν μία ξεχωριστή από τους Βουλγάρους και τους Σέρβους σλαβική
εθνότητα4. Επομένως, με την αναδρομή στο παρελθόν, μεταδίδει στους σύγχρονους
ομογενείς του ένα μήνυμα, το νόημα του οποίου όμως αναφέρεται στο τότε παρόν.
Το μήνυμα, που παρουσιάζεται να έχει την ισχύ της απόλυτης αλήθειας, είναι:
η Μακεδονία, από τότε που στο γεωγραφικό της χώρο εγκαταστάθηκαν οι Σλάβοι,
αποτελεί ιστορικά ιδιαίτερη σλαβική εθνική ενότητα και επομένως, δικαιούται να παραμείνει ενιαία και αδιαίρετη από τα γειτονικά βαλκανικά κράτη (Βουλγαρία, Σερβία,
Ελλάδα), αλλά και να αποκτήσει, έστω εντός των ορίων του Οθωμανικού κράτους,
καθεστώς πολιτικής αυτονομίας.
Δέκα χρόνια αργότερα, το 1913-1914, εμφανίστηκαν σχεδόν παρόμοιου εθνικού
μηνύματος κείμενα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο ρωσικό σλαβόφιλο τύπο και κυρίως
στο περιοδικό Mακεδονική Φωνή (Makedonskij Golos) που υποστήριζε την πολιτική
ανεξαρτησία της «ενιαίας και αδιαίρετης» Μακεδονίας5. To περιοδικό, εκδότης του
οποίου ήταν ο Τσουπόφσκυ, εκδόθηκε στη ρωσική γλώσσα ως έντυπο όργανο της αυτοαποκαλούμενης «Μακεδονικής Παροικίας» της Αγίας Πετρούπολης6. Στην υποστή-

4 Αναφέρω ενδεικτικά: «...αυτή η ανάλυση της ιστορίας της Μακεδονίας, νομίζω, δεν αποδεικνύει μόνον ότι εμείς οι Μακεδόνες έχουμε τη δική μας ιστορία και ότι είμαστε ένας λαός του οποίου η μοίρα συνδέεται με τη μοίρα των γειτόνων του, αλλά επίσης και ότι υπήρξαν πολλά ξεχωριστά και ιδιαίτερα στοιχεία
της Μακεδονίας στην ιστορία μας, όπως λ.χ. η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας και το έργο της στην εκπαίδευση. Δείχνει επίσης ότι, σχεδόν σ’ όλες τις περιόδους της ιστορίας μας, το πνεύμα ενός έθνους εκφράστηκε
με πολιτιστικές και ιστορικές βάσεις όπως φαίνεται στη διαμόρφωση του ισχυρού μακεδονικού κράτους
του τσάρου Σαμουήλ και στην πλούσια εθνική λογοτεχνία μας...». Βλ. Κ. Μισίρκωφ, Μακεδονικές Υποθέσεις, ό.π., σ.164-165 και D. Džambaz (επιμ.), Misirkov Krste, Za makedonckite raboti, ό.π., σ.131.
5 Για αναλυτική παρουσίαση αυτών των κειμένων, βλ. Bl. Ristovski, Dimitrija Čupovski (18781940)..., ΙΙ, ό.π., σ.68 κ. ε.
6 Ο πλήρης τίτλος του περιοδικού ήταν Μακεδονική Φωνή. Όργανο των υποστηρικτών της ανεξαρτησίας της Μακεδονίας. Από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 1913 τυπώθηκαν 8 τεύχη του περιοδικού, τον
Απρίλιο του 1914 τυπώθηκε το 9ο τεύχος, τον Αύγουστο το 10ο τεύχος και το Νοέμβριο του 1914 τυπώθηκε
το τελευταίο τεύχος (το 11ο). Τα άρθρα του περιοδικού ήταν γραμμένα στη ρωσική γλώσσα, ενώ λίγα κείμενα, κυρίως δημοτικά τραγούδια και λαϊκές διηγήσεις, ήταν γραμμένα σε σλαβομακεδονικά ιδιώματα. Τα
11 τεύχη του περιοδικού έχουν αναδημοσιευτεί στα Σκόπια. Βλ. Makedonski Glas (Makedonskij Golos).
Organ na privrzanicite na nezavisna Makedonija 1913-1914, M. Apostolski, Iv. Katardžiev, Lj. Lape, M.
Pandevski (επιμ.), Institut za Nacionalna Istorija, Skopje 1968 (περιέχει ανατύπωση όλων των τευχών του
πρωτότυπου περιοδικού στη ρωσική γλώσσα και αντίστοιχη μετάφραση στη «μακεδονική» γλώσσα).
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ριξη της σλαβομακεδονικής θεωρίας φαίνεται ότι το 1914 επανέρχεται περιστασιακά,
για σύντομο χρονικό διάστημα, και ο Μισίρκοφ, ο οποίος φέρεται ως ο συντάκτης
δύο άρθρων της Μακεδονικής Φωνής7, ενώ τον Αύγουστο του 1914 συνυπογράφει
με τον Τσουπόφσκυ και ένα κείμενο-υπόμνημα που απευθύνεται προς τη ρωσική κυβέρνηση8. Το βιβλίο Περί των Μακεδονικών Υποθέσεων (1903) του Μισίρκοφ και
τα κείμενα της «Μακεδονικής Παροικίας» της Πετρούπολης (1913-1914)9 περιέχουν
μία επισκόπηση της μεσαιωνικής ιστορίας της Μακεδονίας που, όπως ισχυρίζονται
οι συντάκτες τους, αποδεικνύει ότι ήταν αδιάλειπτη η αυτόνομη εθνοπολιτισμική και
πολιτική παρουσία των Μακεδόνων Σλάβων, καθώς και διακριτή από την παρουσία
των Ελλήνων του Βυζαντίου, των Βουλγάρων και των Σέρβων. Η διακριτή αυτόνομη
παρουσία αρχίζει, κατά τον Μισίρκοφ, από τον 7ο αιώνα, όταν δηλαδή εγκαταστάθηκαν οι Σλάβοι στη Μακεδονία, ενώ ο Τσουπόφσκυ τοποθετεί αόριστα την αρχή
στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, μετατοπίζοντας την απαρχή της ιστορίας των
Μακεδόνων Σλάβων προς τα πίσω10.

7 Ο συντάκτης των δύο άρθρων που αποδίδονται στο Μισίρκοφ υπογράφει ως «K. Pelskij», δηλαδή «αυτός που κατάγεται από την Πέλλα». Ο Μισίρκοφ πράγματι καταγόταν από το χωριό Απόστολοι
(Pοstol), που βρίσκεται δίπλα στην αρχαία Πέλλα της Μακεδονίας. Τα άρθρα δημοσιεύτηκαν στα δύο
τελευταία τεύχη της Μακεδονικής Φωνής. Το πρώτο φέρει τον τίτλο Μακεδονικό και βουλγαρικό εθνικό
ιδεώδες και το δεύτερο τον τίτλο Αγώνας για την αυτονομία. Βλ. Makedonskij Golos, II/10, Πετρούπολη
13-8-1914, σ.10-14 και Makedonskij Golos, II/11, Πετρούπολη 20-11-1914, σ.205-207 στο Makedonski
Glas (Makedonskij Golos), ό.π. (επίσης στο Μakedonski Glas, ό.π. σ. 268-272 και σ.296-299 τα άρθρα και
στη σύγχρονη «μακεδονική» γλώσσα). Τα άρθρα δημοσιεύονται επίσης στο Bl. Ristovski (επιμ.), Krste P.
Misirkov, Odbrani stranici, ό.π., σ.363-370, 371-375.
8 Το υπόμνημα, το οποίο διασώζεται στα ρωσικά αρχεία, έχει δημοσιευτεί στα Σκόπια. Βλ. R. Terzioski, «Ruski dokumenti za posebnosta na makedonskiot narod», Nova Makedonija, Skopje 20-4-1994,
σ.16· 21-4-1994, σ. 15· 22-4-1994, σ.12.
9 Tα πρώτα μέλη της «Μακεδονικής Παροικίας» της Πετρούπολης ήταν: ο Δ. Π. Τσουπόφσκυ (D.
P. Čupovski), ο Γ. Γκεοργκόφ (G. Georgov), ο Ν. Ντ. Ντίμοφ (N. D. Dimov), ο Γ. Κωνσταντίνοβιτς (G.
Konstantinović), ο Ι. Γκεοργκόφ (J. Georgov).
10 Αναφορές στη μεσαιωνική ιστορία της Μακεδονίας, εκτός από το βιβλίο Για τις Μακεδονικές
Υποθέσεις, τα δύο άρθρα της Μακεδονικής Φωνής που αποδίδονται στο Μισίρκοφ και το υπόμνημα του
Τσουπόφσκυ –Μισίρκοφ, γίνονται επίσης από τα παρακάτω κείμενα: Το άρθρο του Τσουπόφσκυ με τίτλο
Μακεδονικό Κράτος που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 1913 στο ρωσικό έντυπο Σλάβος (βλ. για το κείμενο στο Bl. Ristovski, Dimitrija Čupovski (1878-1940)..., ΙΙ, ό.π., σ.88-94) και το άρθρο του Τσουπόφσκυ
με τίτλο Μακεδονία και Μακεδόνες (πολιτιστικο-ιστορική επισκόπηση της Μακεδονίας) που δημοσιεύτηκε
στο πρώτο τεύχος της Μακεδονικής Φωνής (Makedonskij Golos, I/1, Πετρούπολη 9-6-1913, σ.3-13). Βλ.
επίσης την έκκληση προς το μακεδονικό λαό που δημοσιεύει στη Μακεδονική Φωνή ο Τσουποφσκυ με το
ψευδώνυμο Upravda ( Makedonskij Golos, I/2, 27-6-1913, σ.25-26).
Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της Μακεδονίας και των Μακεδόνων Σλάβων με πολλές ανακρίβειες
γίνεται και σε μία μπροσούρα η οποία περιέχει μία διάλεξη στη Σλαβική Φιλανθρωπική Εταιρεία της
Πετρούπολης το Φεβρουάριο του 1913. Το πρώτο κεφάλαιο της διάλεξης, που τυπώθηκε ως μπροσούρα
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Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, ως κυριότερα σημεία του αρχαίου παρελθόντος των
Μακεδόνων Σλάβων θεωρούνται: η επινόηση της σλαβικής γραφής και η γένεση της
αρχαίας σλαβικής γραμματείας από τους δύο Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και
Μεθόδιο, το ισχυρό «μακεδονικό» κράτος του Τσάρου Σαμουήλ και το εκπαιδευτικόπολιτιστικό έργο της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας. Υπογραμμίζεται ότι οι δύο αδελφοί
είχαν σλαβική καταγωγή και μετέφρασαν τα ιερά χριστιανικά βιβλία στην αρχαία
σλαβική μακεδονική γλώσσα, ενώ η Μακεδονία χαρακτηρίζεται ως η πατρίδα της
αρχαίας σλαβικής γλώσσας και γραμματείας, και επομένως η κοιτίδα του αρχαίου
σλαβικού πολιτισμού. Καταγράφονται επίσης ως «μακεδονικές» οι εξεγέρσεις των
υποτιθέμενων αυτόνομων Μακεδόνων Σλάβων ηγεμόνων εναντίον της εξουσίας του
Βυζαντίου, κυρίως ύστερα από την πτώση του Τσάρου Σαμουήλ, και δίνεται έμφαση
στην ονομαζόμενη ως «μακεδονική» εξέγερση του στασιαστή ηγεμόνα εναντίον της
βυζαντινής εξουσίας Ντομπρομίρ Στρεζ. Γίνεται ακόμα αναφορά στις σχέσεις των
Μακεδόνων Σλάβων με το σερβικό κράτος του Στ. Δουσάν και υποστηρίζεται ότι οι
«Μακεδόνες ευγενείς» ενσωματώθηκαν εκούσια στη σερβική αριστοκρατία, έφεραν
υψηλούς τίτλους και αξιώματα και έχαιραν μεγάλης πολιτικής αυτονομίας. Επιπλέον,
τονίζεται ιδιαίτερα ότι η αυτοκρατορία του Στ. Δουσάν είχε μετατοπίσει το πολιτικό
της κέντρο στη Μακεδονία και υπονοείται ότι στην ουσία ήταν «σλαβομακεδονική».
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, μετά το θάνατο του Δουσάν και τη διάλυση της αυτοκρατορίας του, οι αυτόνομοι ηγεμόνες της περιοχής του Πρίλεπ, Kράλης Βουκασίν
ή Βολκάσιν και ο γιος του Κράλης Μάρκο11, για τους οποίους υπάρχουν ελάχιστες

την ίδια χρονιά, φέρει τον τίτλο Ιστορική Επισκόπηση της Μακεδονίας και των Μακεδόνων Σλάβων. Συντάκτης του κείμενου ήταν ο Νάτσε Ντ. Ντίμοφ, αδελφός του Τσουποφσκυ και μέλος της «Μακεδονικής
Παροικίας» της Πετρούπολης. Βλ. Bl. Ristovski, Nace D. Dimov (1876-1916), Skopje 1973 όπου περιέχεται και φωτοτυπική ανατύπωση του κειμένου.
11 Μετά τη διάσπαση της Σερβικής Αυτοκρατορίας του Δουσάν, στα μέσα του 14ου αιώνα, σχηματίστηκαν διάφορα αυτόνομα ή ημιαυτόνομα κρατικά σχήματα στην ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας.
Ένα από αυτά τα κράτη ήταν το κράτος του Πρίλεπ που σχηματίστηκε από τον πρίγκιπα (Κράλη) Βουκασίν ή Βολκάσιν (1365-1371), το οποίο, μετά το θάνατό του, διοικήθηκε από το γιο του, τον Κράλη Μάρκο
(1371-1395). Η δυναστεία του Πρίλεπ θεωρείται ότι καταγόταν από το μεσαιωνικό σερβικό οίκο των
Mrnjavčević. Ο αδελφός του Βολκάσιν ήταν ο ηγεμόνας της περιοχής του Στρυμώνα, ο Δεσπότης Ουγλιέσης. Τα δύο αδέλφια (Βολκάσιν και Ουγλιέσης) σκοτώθηκαν στη μάχη του Έβρου (1371), πολεμώντας
εναντίον των Οθωμανών Τούρκων. Η μνήμη του διαδόχου του Βολκάσιν, του ηγεμόνα του Πρίλεπ, Κράλη
Μάρκο (Kraljevic Μάρκο για τους Σέρβους, Krali Μάρκο για τους Βουλγάρους και Krale Μάρκο για τους
Μακεδόνες Σλάβους) διατηρήθηκε ζωντανή στη λαϊκή παράδοση των νοτιοσλαβικών λαών. Ο Μάρκο
αναδείχτηκε ως ο ήρωας ενός μεγάλου κύκλου νοτιοσλαβικών δημοτικών τραγουδιών (έχουν καταγραφεί
σερβικές, κροατικές, βουλγαρικές, «σλαβομακεδονικές» ακόμα και αλβανικές παραλλαγές), παρά το γεγονός ότι αυτός έγινε υποτελής ηγεμόνας στους Οθωμανούς Τούρκους και σκοτώθηκε στη μάχη του Ροβίνε
(1395), πολεμώντας ως σύμμαχος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ.
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και σκοτεινές πληροφορίες στις πηγές, ήταν φορείς «σλαβομακεδονικής» πολιτικής
εξουσίας, αφού η πλειονότητα του πληθυσμού του κράτους τους ήταν Μακεδόνες
Σλάβοι. Οι δύο τελευταίοι ηγεμόνες θεωρούνται ως «Μακεδόνες», ενώ ιδιαίτερα εξυμνείται η ανδρεία του Κράλη Μάρκο, ο οποίος μυθοποιείται και χαρακτηρίζεται ως
«Μακεδόνας εθνικός ήρωας»12.
Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα του Αυγούστου του 1914 ο Μισίρκοφ και ο Τσουπόφσκυ σημειώνουν ότι «ο αρχαίος μακεδονικός πολιτισμός» αρχίζει από την εποχή
«των θεμελιωτών της μακεδονικής σλαβικής παιδείας, των αδελφών Κυρίλλου και
Μεθοδίου και των μαθητών τους Κλήμη και Ναούμ της Αχρίδας». Επίσης, έχοντας
προφανώς ως υπόδειγμα τη βουλγαρική εθνική ιστορία, δεν παραλείπουν να τονίσουν
ότι «ένδοξες σελίδες της αρχαίας σλαβικής μακεδονικής ιστορίας αποτελούν το πρώτο σλαβικό μακεδονικό κράτος του Τσάρου Σαμουήλ, το δεύτερο μακεδονικό κράτος
του Ντομπρομίρ Στρεζ και το τρίτο μακεδονικό κράτος των Κράληδων Βολκάσιν και
Μάρκο»13.

Για τους ηγεμόνες και τα κρατικά σχήματα στα Βαλκάνια του 14ου-15ου αιώνα, βλ. St. Novaković, Srbi
i Turci XIV i XV veka, Beograd 1960 (πρόκειται για επανέκδοση του κλασικού έργου του Σέρβου λόγιου
και πολιτικού Στόγιαν Νοβάκοβιτς που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Βελιγράδι το 1893. Ο Βολκάσιν
και ο Μάρκο θεωρούνται Σερβογενείς ηγεμόνες, ενώ τα κράτη τους παρουσιάζονται ως σερβικά). Βλ.
επίσης Γ. Σούλης, The Serbs and Byzantium during the reign of tsar Stephen Dusan, 1331-1355, and his
successors, Dumbarton Oaks Research 1984 και Hr. Matenov, Jugozapadnite Bălgarski zemi prez XIV vek,
Izdatelstvo, nauka i izkustvo, Sofija 1986(στο έργο οι χώρες αυτών των κρατών υποστηρίζεται ότι είναι
«νοτιοδυτικές βουλγαρικές», ενώ οι Σλάβοι κάτοικοι των περιοχών θεωρούνται ως Βούλγαροι). P. Čolov,
«Rodăt na Krali Marko», Makedonski Pregled, XIV, 4, Sofija 1991, σ.128-136 (στο άρθρο υποστηρίζεται
ότι το γένος του Κράλη Μάρκο ήταν βουλγαρικό).
12 Ο Μισίρκοφ από τα φοιτητικά του χρόνια είχε επικεντρώσει το ενδιαφέρον στη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας των Νοτιοσλαβικών λαών της Βαλκανικής και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Κράλη
Μάρκο. Η διπλωματική του εργασία στο Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης είχε ως θέμα το ζήτημα της
εθνότητας και τους λόγους της δημοτικότητας του Μακεδόνα Κράλη Μάρκο. Μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών του διατήρησε αυτό το ενδιαφέρον και δημοσίευσε αρκετά κείμενα με αναφορές στον Κράλη
Μάρκο. Για ένα συνολικό κατάλογο αυτών των κειμένων, βλ. B. Ristovska-Josifovska, «Gjorgjija M. Pulevski i Krste P. Misirkov za vladeenjeto na Mrnjavčevci», Deloto na Krste Misirkov. Zbornik od medjunararondiot naučen sobir po povod stogodišninata od izleguvanjeto na knigata Za Makedonckite Raboti
održan vo Skopje na 27-29 Noembri 2003 godina, MANU, Skopje 2005, σ.349-350. Βλ. επίσης Bl. Ristovski, Krste Misirkov. Novi istrazuvanja i soznanija, ό.π., σ.282-298 (για τις απόψεις του Μισίρκοφ σχετικά
με τον Κράλη Μάρκο).
13 R. Terzioski, ό.π., Nova Makedonija, Skopje 21-4-1994, σ.15 (με το υπόμνημα ζητούν την ίδρυση
ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους με ηγεμόνα από το ρωσικό βασιλικό οίκο). Παρόμοιες με το υπόμνημα
απόψεις για την ιστορία της Μακεδονίας διατυπώνονται στο άρθρο του Τσουπόφσκυ Μακεδονία και Μακεδόνες (Makedonski Golos, Ι/1, Πετρούπολη 9-6-1913, σ.3) και στο άρθρο του Μισίρκοφ Μακεδονικό και
βουλγαρικό εθνικό ιδεώδες (Makedonski Golos, ΙΙ/10, Πετρούπολη 13-8-1914, σ.10).
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Στα κείμενα αυτά, παρά το ότι οι συντάκτες έχουν ως στόχο την αφύπνιση της
ιστορικής μνήμης, είναι έντονη η παρουσία της ιστορικής λήθης. Άλλωστε, η λήθη
έχει ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία των εθνικών ιδεολογιών. Η ιστορική μνήμη
των αφηγητών είναι επιλεκτική, αφού οι εθνικές ιστορικές αφηγήσεις μεταφέρουν
και διασώζουν μόνο κάποια στοιχεία του παρελθόντος, προβάλλοντάς τα συχνά με
την παραμορφωτική οπτική του παρόντος, ενώ ταυτόχρονα αποσιωπούν ή αγνοούν
κάποια άλλα.
Στην προκειμένη περίπτωση επιχειρείται να λησμονηθεί ή και να δικαιολογηθεί το
γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξε στη μεσαιωνική περίοδο –τουλάχιστον συμφωνα με τις
διασωθείσες πηγές-ένα αυτόνομο πολιτικό σχήμα, που να φέρει το μακεδονικό όνομα
ή ένας σλαβικής καταγωγής ηγεμόνας, που να έχει αυτοχαρακτηρισθεί επίσημα ή να
ονομασθεί από τους σύγχρονους άλλους ως φορέας «μακεδονικής» εξουσίας. Από την
άλλη πλευρά, είναι εμφανές ότι η ιστορία ερμηνεύεται με αναχρονιστικά σχήματα,
αφού το μακεδονικό όνομα και η σλαβομακεδονική εθνική ταυτότητα αποδίδονται
αντίστοιχα σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν και σε πρόσωπα που έδρασαν εντός
του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας σε μία ιστορική περίοδο, η οποία
απέχει χρονολογικά πολύ από την εποχή κατά την οποία διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες ιστορικές συνθήκες για την ανάδυση των εθνικών ταυτοτήτων στα Βαλκάνια14.
Επιπλέον, τις προγενέστερες εποχές ο όρος «Μακεδονία»-που έτσι και αλλιώς ήταν
πάντα συγκεχυμένος-δεν είχε το γεωγραφικό περιεχόμενο που του αποδόθηκε στα
τέλη του 19ου αιώνα. Με τους αναχρονισμούς οι αφηγητές, όπως συμβαίνει συνήθως
σε τέτοιου είδους «γενεαλογικού» τύπου εθνικές αφηγήσεις, προσπαθούν να επινοήσουν για τους ομογενείς τους ένα οικείο «ένδοξο» παρελθόν και να προκαλέσουν τη
συναίσθηση ενός κοινού ιστορικού πεπρωμένου. Στην πραγματικότητα όμως, με την
εξιστόρηση του φερόμενου ως δικού τους σλαβομακεδονικού παρελθόντος οικειοποιούνται στοιχεία του «ένδοξου» παρελθόντος που ήδη άλλες εθνικές κοινότητες,
κυρίως η βουλγαρική και η σερβική, αλλά και η ελληνική, είχαν θεωρήσει ως δική
τους ιστορική κληρονομιά15.
Δηλαδή, τις αρχές του 20ού αιώνα στον ήδη ισχυρό σερβοβουλγαρικό εθνικό
ανταγωνισμό για το σλαβογενή πληθυσμό της Μακεδονίας, επιχειρείται να εμπλακεί
και ένας τρίτος παράγοντας, η «σλαβομακεδονική εθνότητα», η οποία είτε θεωρείται

14 Επιπλέον, ο Τσουπόφσκυ χαρακτηρίζει ως «Μακεδόνες Σλάβους» τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου Ιουστίνο Α, Ιουστινιανό Α, Βασίλειο τον Μακεδόνα. Βλ. ενδεικτικά το άρθρο του «Μακεδονία και
Μακεδόνες», ό.π., σ.10.
15 Για το πώς η ιστορία προκύπτει από τη λήθη και για τη γενεαλογική εθνική ιστορία, βλ. Αντ. Λιάκος, Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία, Πόλις, Αθήνα 2007, σ.183-187, 197-201.

182

Άννα Αγγελοπούλου

ότι βρίσκεται στη φάση της «εθνικής αναγέννησης» είτε υποστηρίζεται ότι, ακόμα
και αν εκφράζονται αντιρρήσεις από διάφορες πλευρές πως ποτέ δεν προϋπήρχε, υπό
τις νέες ιστορικές συνθήκες έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να εμφανιστεί και να διαμορφωθεί16. Άλλωστε, στα υπό εξέταση κείμενα διατυπώνεται συχνά η βεβαιότητα ότι,
με εξαίρεση ενός μικρού ποσοστού μη Σλάβων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται
οι Έλληνες, οι Εβραίοι, οι Αλβανοί, οι Μουσουλμάνοι και οι Βλάχοι, η πλειονότητα
του πληθυσμού της Μακεδονίας είναι ομογενείς «Μακεδόνες Σλάβοι», οι οποίοι δεν
ανήκουν στη βουλγαρική και τη σερβική εθνότητα, αφού έχουν τη δική τους γλώσσα,
πολιτιστική παράδοση και ιστορία που αρχίζει από την εποχή της εγκατάστασής τους
στα μακεδονικά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Ο ασφαλώς εσφαλμένος ισχυρισμός περί αυτόνομης εθνοπολιτισμικής και πολιτικής παρουσίας των Μακεδόνων Σλάβων κατά το Μεσαίωνα μπορεί να ερμηνευτεί
μόνο αν ληφθεί υπόψη ότι αντανακλά εθνικούς πόθους και νομιμοποιεί πολιτικά αιτήματα του τότε παρόντος, που αναδύθηκαν υπό τις ιστορικές συνθήκες των αρχών
του 20ου αιώνα, αλλά και εντός του πολιτισμικού περιβάλλοντος των συντακτών των
κειμένων, οι οποίοι γεννήθηκαν σε χωριά της Μακεδονίας, ήταν σλαβόφωνοι και
είχαν, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα γραπτά τους, απόλυτη συναίσθηση της σλαβικής καταγωγής του. Για τη βαθύτερη κατανόηση των απόψεων τους, αναφέρουμε
ότι αυτοί σε νεαρή ηλικία πέρασαν, εκτός από τα βουλγαρικά σχολεία, και από το περιβάλλον σερβικών εθνικοπατριωτικών ιδρυμάτων, όπου γνώρισαν τη σερβική εθνική προπαγάνδα. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες του
19ου αιώνα στο σερβικό περιβάλλον, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της Σερβίας για τη Μακεδονία, διαχέονταν απόψεις που υποστήριζαν είτε ότι οι Μακεδόνες
Σλάβοι στην πλειονότητά τους ήταν σερβικής καταγωγής, είτε ότι ήταν μία ιδιαίτερη
σλαβική ομάδα με αδιαμόρφωτη ακόμα εθνική ταυτότητα17. Υπογραμμίζουμε ακόμα
ότι, όταν πέρασαν για ανώτερες σπουδές στη Ρωσία, κινήθηκαν στο περιβάλλον των
σλαβόφιλων οργανώσεων, ένα πολιτισμικό περιβάλλον που επέτρεπε αλλά και τροφοδοτούσε συζητήσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου για τα ιδιώματα, την πολιτιστική
παράδοση και την ιστορία των διαφόρων σλαβικών κοινοτήτων.

16 Κ. Μισίρκωφ, Μακεδονικές Υποθέσεις, ό. π., σ. 130 («...κάτι που δεν υπήρξε στο παρελθόν μπορεί
κάλλιστα να εμφανιστεί αργότερα, αν υπάρξουν οι κατάλληλες ιστορικές συνθήκες...»).
17 Για τα κείμενα της σερβικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα που αναφέρονται στην εθνική ταυτότητα τou σλαβικού πληθυσμού της Μακεδονίας, βλ. Lj. Doklestić, Srpsko-makedonskite odnosi v XIX
vek, Skopje 1973, σ.116-125, 228-239. Βλ. επίσης, J. Cvijić, The ethnography of the Macedonian Slavs,
Horace Cox, London 1906, σ.2 (ο γνωστός γεωγράφος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Γιόβαν Τσβίιτς
υποστηρίζει ότι οι Σλάβοι της Μακεδονίας είναι μία ομάδα του πληθυσμού με αδιαμόρφωτη ακόμα εθνική
συνείδηση, που έχουν όμως την τάση να γίνουν Σέρβοι ή Βούλγαροι).
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Όσον αφορά τις απόψεις του βιβλίου Περί των Μακεδονικών Υποθέσεων του Μισίρκοφ, επισημαίνουμε ότι απηχούν, όπως διαφαίνεται από πολλά σημεία του κειμένου, τη βαθιά απογοήτευση του αφηγητή για την αποτυχία της εξέγερσης του Ίλιντεν
(1903) που είχε οργανωθεί από τη Βουλγαρία και τα βουλγαρομακεδονικά επαναστατικά κομιτάτα, αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια για την πολιτική του βουλγαρικού
κράτους απέναντι στο Μακεδονικό Ζήτημα, καθώς και για την τακτική της ηγεσίας
του διασπασμένου βουλγαρομακεδονικού εθνικού κινήματος. Ο αφηγητής επίσης εκφράζει την ανησυχία του για τον ανταγωνισμό των εθνικών διεκδικήσεων των τριών
βαλκανικών κρατών στη Μακεδονία, επειδή διαβλέπει ότι το αποτέλεσμα θα είναι η
διαίρεση των μακεδονικών εδαφών. Για αυτό το λόγο, προτείνει τη λύση της πολιτικής αυτονομίας της Μακεδονίας. Για να νομιμοποιήσει όμως την πρότασή του και να
τη στηρίξει στην αρχή της εθνικής αυτοδιάθεσης, προχωρά στη διατύπωση του αιτήματος για τη διαμόρφωση και αναγνώριση μίας νέας εθνότητας στην οποία αποδίδει
τη σλαβομακεδονική εθνική ταυτότητα.
Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι ο Μισίρκοφ, κατά τη διάρκεια της διαμονής του
στη Ρωσία αλλά και όταν εγκαταστάθηκε στη Βουλγαρία όπου έζησε ως το θάνατό
του, έγραψε και δημοσίευσε μεγάλο αριθμό κειμένων το περιεχόμενο των οποίων δεν
συνάδει με τη σλαβομακεδονική εθνική θεωρία του βιβλίου του Περί των Μακεδονικών Υποθέσεων και της εφημερίδας Μακεδονική Φωνή, αφού σ’ αυτά υποστήριξε ότι
ο σλαβικός πληθυσμός πληθυσμός της Μακεδονίας είχε βουλγαρικό εθνικό χαρακτήρα από την εποχή του Βυζαντίου18. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια, έχουν ανακαλυφθεί και δημοσιευτεί και άλλα κείμενα του Μισίρκοφ, στα οποία
εκφράζει το ενδιαφέρον του για την πατρίδα του τη Μακεδονία ως ένας Μακεδόνας
Βούλγαρος της διασποράς19.

18 Βλ. ενδεικτικά την εκτενή επιστημονική μελέτη του Μισίρκοφ, «Beležki po južnoslavjanskata
filologija i istorija (kăm văprosa za pograničnata linija meždu bălgarskija i sărbsko-hărvatskija ezici i narodi)», Makedono-Odrinski Pregled, II, 34-35, Sofija 18-4-1907, σ.553-556· 36, 6-5-1907, σ.572-573·37,
13-5-1907, σ. 590-592· 39, 27-5-1907, σ.621-622· 40, 3-6-1907, σ.636-638· ΙΙΙ, 1, 16-6-1907, σ.13-15· 2,
24-6-1907, σ. 30-32. Η ίδια μελέτη δημοσιεύτηκε σε ολοκληρωμένη μορφή στο φιλολογικό περιοδικό της
Σόφιας Βουλγαρική Συλλογή (Bălgarska Sbirka) στα 1910-1911. Βλ. επίσης το άρθρο «Narodnija ni epos i
Makedonija», Razvitie, II, 2-3, Sofija 1919, σ.80-81. Στα κείμενα αυτά υποστηρίζει ότι οι Μακεδόνες Σλάβοι του κράτους του Κράλη Μάρκο είχαν βουλγαρική εθνική ταυτότητα και ότι ο νοτιοσλαβικός κύκλος
επικών δημοτικών τραγουδιών με ήρωα τον Κράλη Μάρκο είναι βουλγαρικής προέλευσης. Για τα κείμενα
του Μισίρκοφ στα οποία αυτός μιλάει ως Μακεδόνας Βούλγαρος, βλ. Αγγελοπούλου, ό.π., σ..398-411,
445-464, 484 κ.ε.
19 Βλ. R. Terzioski, «Za nekoi stavovi na K.P.Misirkov za makedonskoto prašanje (dilemi i tolkuvanja), Deloto na Krste Misirkov. Zbornik od medjunararondiot naučen sobir po po povod stogodišninata
od izleguvanjeto na knigata Za Makedonckite Raboti održan vo Skopje na 27-29 Noembri 2003 godina,
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Από την άλλη πλευρά, τα κείμενα του κύκλου της Μακεδονικής Φωνής, της περιόδου 1913-1914, εκφράζουν τη δυσαρέσκεια των συντακτών για την αναπόφευκτη
πλέον διαίρεση των μακεδονικών εδαφών από τα βαλκανικά κράτη, η οποία επιβλήθηκε λόγω των βαλκανικών πολέμων και της σύναψης της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (1913). Έτσι, οι συντάκτες αρχικά, κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων
και του Συνεδρίου του Λονδίνου, κάνοντας επίκληση στο αίσθημα αλληλεγγύης των
Ρώσων Σλαβόφιλων, προτείνουν την πολιτική αυτονομία της ενιαίας και αδιαίρετης
Μακεδονίας ως τη μόνη δίκαιη ιστορικά λύση. Στη συνέχεια, μετά τη σύναψη της
συνθήκης του Βουκουρεστίου που επέβαλε επίσημα τη διαίρεση της Μακεδονίας,
εμμένουν στην πρόταση της πολιτικής αυτονομίας, διατυπώνοντας το αίτημα της
αναθεώρησης του «άδικου» διακανονισμού του Μακεδονικού Ζητήματος20. Η νομιμότητα του αιτήματος στηρίζεται και πάλι στον ισχυρισμό για την παρουσία ιδιαίτερης σλαβομακεδονικής εθνότητας, η οποία φέρεται να έχει στο παρελθόν αυτόνομη
πολιτική υπόσταση και επομένως δικαιούται πολιτικής αυτονομίας στο παρόν και το
μέλλον.
Επομένως, υπό την επιρροή των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής τους, οι συγγραφείς των εξετασθέντων κειμένων επιχείρησαν να κινητοποιήσουν τη διαδικασία
της ιστορικής μνήμης, μία διαδικασία δια της οποίας, διαμορφώνονται εθνικές ταυτότητες και επινοείται ένα κοινό «ένδοξο» παρελθόν για να ενώσει την ομάδα σε μία
κοινότητα με εθνοπολιτικά αιτήματα για το παρόν και το μέλλον. Η διαδικασία όμως
αυτή δεν οδηγεί μόνο στη συλλογική ιστορική ανάμνηση, αλλά και στη συλλογική

MANU, Skopje 2005, σ.269-283 (κείμενα του Μισίρκοφ από τα ρωσικά αρχεία). Στα 2006 ανακαλύφθηκε
και το ημερολόγιο που κρατούσε σε ρωσική γλώσσα ο Μισίρκοφ το 1913, όταν ακόμα ζούσε στην Οδησσό
της Ρωσίας. Το ημερολόγιο, στο οποίο ο Μισίρκοφ μιλάει ως ένας Μακεδόνας Βούλγαρος και εκφράζει
την ανησυχία του για τις εξελίξεις του Μακεδονικού Ζητήματος και το διαμελισμό της Μακεδονίας από
τα βαλκανικά κράτη, δημοσιεύτηκε στη βουλγαρική και «μακεδονική» γλώσσα με κοινή επιμέλεια επιστημόνων των Ιστορικών Αρχείων της Σόφιας και των Σκοπίων. Βλ. Državen Arhiv na Republika Makedonija, Državna Agencija «Arhivi» na Republika Bugarija, K. P. Misirkov, Dnevnik 5.VII-30.VIII. 1913,
Skopje-Sofija 2008. Βλ. επίσης δημοσίευμα με τίτλο «Παρουσίαση του ημερολογίου του Κ. Μισίρκοφ στη
Βουλγαρία», Μacedonian News, Skopje 28-01-2007(ηλεκτρ. διεύθ.: www.vmacedonianews.com - τελευταία ανάγνωση 15-01-2009) και δημοσίευμα με τίτλο «Ημερολόγιο αποκαλύπτει ότι ο πατέρας του μακεδονικού έθνους είχε βουλγαρική ταυτότητα», Novinite, Sofija 23-04-2008(ηλεκτρ. διεύθ.:www.novinite.
com - τελευταία ανάγνωση 15-01-2009). To ημερολόγιο του Μισίρκοφ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Νεολαίας της βουλγαρικής εθνικιστικής οργάνωσης του VMRO (βλ. www.vmroyouth.org/misirkov.rtf.
-τελευταία ανάγνωση 15-01-2009).
20 Τα μέλη της «Μακεδονικής Παροικίας» της Πετρούπολης με επικεφαλής τον Τσουπόφσκυ υπέβαλαν την περίοδο 1913-1914 διάφορα υπομνήματα και διαμαρτυρίες προς τις Μ. Δυνάμεις, τις κυβερνήσεις
των βαλκανικών κρατών, τη ρωσική κυβέρνηση, ζητώντας την πολιτική αυτονομία της «αδιαίρετης» Μακεδονίας. Τα υπομνήματα έχουν δημοσιευτεί στη Μακεδονική Φωνή.

Αναζητώντας εθνική ταυτότητα, ανακαλύπτοντας την ιστορική μνήμη

185

λήθη, την ιστορική πλάνη ή αυταπάτη και τη μυθοποίηση.
Τα κείμενα της σλαβομακεδονικής εθνικής θεωρίας, παρά το ότι ο ένας από τους
συντάκτες τους-ο Μισίρκοφ-δεν ήταν σταθερός ως προς τις θέσεις του και μολονότι
στην εποχή τους δεν είχαν απήχηση, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θεωρήθηκαν
ως η απαρχή της «σλαβομακεδονικής» εθνικής ιδεολογίας και αποτέλεσαν τη βάση
για την ανάπτυξη του «Μακεδονικού» εθνικισμού στη Σοσιαλιστική Ομοσπονδία της
Γιουγκοσλαβίας. Οι ισχυρισμοί για το ότι η δράση του Κυρίλλου και του Μεθοδίου,
το έργο της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, το κράτος του Τσάρου Σαμουήλ, του Κράλη
Βολκάσιν και του γιου του Κράλη Μάρκο-αναφέρω μόνο κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα- είχαν σλαβομακεδονική ταυτότητα και για αυτό αποτελούν σημεία της
ιστορίας του «μακεδονικού» έθνους αναβίωσαν και αναπαρήχθησαν στερεοτυπικά
από τη νεότερη και σύγχρονη εθνική ιστοριογραφία της ΠΓΔΜ21.
Οι ιστοριογράφοι όμως των Σκοπίων, υπηρετώντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός «ένδοξου» παρελθόντος, ισότιμου με το παρελθόν των γειτονικών εθνών,
άρχισαν να μετατοπίζουν την αρχή της ιστορίας του «μακεδονικού έθνους» από το
Μεσαίωνα στην αρχαιότητα της Μακεδονίας, στην εποχή του αρχαίου μακεδονικού
κράτους του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου22. Επιχείρησαν, δηλαδή να δημιουργήσουν μία, όσο το δυνατό μεγαλύτερη σε διάρκεια και ιστορική συνέχεια, εθνική παράδοση, συνεχίζοντας όμως μ’ αυτό τον τρόπο να οικειοποιούνται στοιχεία από το
«ένδοξο» παρελθόν των γειτονικών εθνών και δημιουργώντας ερείσματα για αλυτρωτικές διαθέσεις. Ωστόσο, οι ιστορικές εξελίξεις στο μέλλον θα δείξουν αν η απόπειρα να επινοηθεί μία «μακεδονική» εθνική ιστορία και παράδοση, η οποία όμως
ξεκίνησε και παραμένει στην ουσία ως σλαβική, μπορεί να λειτουργήσει συνεκτικά
για να αποδώσει στον πολυεθνοτικό πληθυσμό της ΠΓΔΜ μία κοινή ταυτότητα. Το
ζήτημα, δηλαδή, είναι με ποιον τρόπο μπορεί, αν μπορεί πράγματι, η «μακεδονική»
εθνική ιδεολογία να μετεξελιχθεί από σλαβική και να ενσωματώσει την πολιτιστική
παράδοση και άλλων εθνοτικών ομάδων του πληθυσμού της ΠΓΔΜ.

21 M. Apostolski (επιμ.), Istorija na makedonskiot narod, kn. 1: od praistoriskoto vremeto do krajot na
XVIII vek, INI, Skopje 1969. Al. Stojanovski, Iv. Katardžiev, D. Zografski, M. Apostolski (επιμ.), Istorija
na makedonskiot narod, Skopje 1988, σ.21-74. St. Kiselinovski (επιμ.), Makedonski rećnik, INI, Skopje
2000. Br. Panov, Istorija na makedonskiot narod, Tom 1: Makedonija od praistoriskoto vremeto do potpadjaneto pod turska vlast (1371 godina), INI, Skopje 2000. Dr. Taskovski, Car Samoil, Skopje 2005.
22 Βλ. Γ. Κατσόφσκα Μαλιγκούδη, Οι Σλάβοι των Βαλκανίων. Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό τους, Gutenberg, Αθήνα 2004, σ.278-290. Σπ. Σφέτας, «Κατευθύνσεις της σύγχρονης σλαβομακεδονικής ιστοριογραφίας», Φιλόλογος, 130, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 613-621.

Βασίλειος Παπαγεωργίου
Πολυεθνική πολιτιστική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη του 1900.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι

Η πόλη της Θεσσαλονίκης αναπτύσσει κατά την τελευταίο περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας τις δομές που θα επιτρέψουν την μόνιμη εγκατάσταση πολιτιστικού
κλίματος, εκμεταλλευόμενη τη σχετική ευημερία της και τον πολυεθνικό κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της. Συντάσσει, λοιπόν, παράλληλα με τα περιπλανώμενα πολιτιστικά σχήματα που την επισκέπτονται, τους δικούς της συλλόγους που θα συντηρήσουν,
θα ανανεώσουν ή και θα προάγουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης, μέσα στα όρια
πάντα της διοικητικής λογοκρισίας που ανοίγει ή στενεύει το δρόμο στην καλλιτεχνική έκφραση1. Σε ένα άλλο επίπεδο λειτουργεί και η ανοργάνωτη και αυτοσχέδια πολιτιστική δραστηριότητα με ευκαιριακό τρόπο και σε ιδιωτικούς, ως επί το πλείστον,
χώρους, δημιουργώντας εξίσου αξιόλογη παραγωγή2.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που εμφανίζονται με επίνευση των εθνικών κοινοτήτων
αποτελούν αρχικά τμήματα ευρύτερων οργανώσεων κοινωνικού προσανατολισμού
που σταδιακά «ανεξαρτητοποιούνται» και διαμορφώνουν αμιγώς πολιτιστικούς - επιμορφωτικούς φορείς ή παραμένουν υπό την σκέπην και ως τμήματα των κοινωνικών
οργανώσεων, δηλαδή των εθνικών κοινοτήτων, τις οποίες κατ΄επέκτασιν και εκφράζουν.
Το 1872 ιδρύεται από την Ελληνική Κοινότητα ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος3
που διοργανώνει θεατρικές παραστάσεις,4 και κυριακάτικες διαλέξεις («αναγνώσματα»)5, παράλληλα με το κυρίως έργο της ενίσχυσης των ελληνικών σχολείων και της
διάσωσης της αρχαιολογικής κληρονομιάς6. Μέσα στους σκοπούς του ορίζεται «να
συνεργή εις την διάδοσιν πρακτικών και ωφελίμων τω λαώ γνώσεων δια συστάσεως δημοτικής βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, δια εκδόσεως βιβλίων χρησίμων τω

1 Ερμής φ. 536, 14 Οκτωβρίου 1880: Η τοπική αστυνομία ελέγχει τα θέατρα για τις επιλογές των
έργων τους και επιτρέπει ή απαγορεύει ανάλογα τις παραστάσεις.
2 Φάρος της Μακεδονίας φ. 1244, 28 Μαΐου 1888. Γ. Ζωγραφάκης, "Νοσταλγικοί περίπατοι στην
παλαιά Θεσσαλονίκη", Μακεδονικoν Ημερολόγιον 1972, σ. 113.
3 Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, Θεσσαλονίκη 1872.
4 Ερμής φ. 5, 27 Μαΐου 1875.
5 Α. Μεταλλινού, Παλαιά Θεσσαλονίκη εικονογραφημένη κατά τον 19ον αιώνα, τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 1940, σ. 37.
6 IστορικόΑρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΑΥΕ),ΑΑΚ/Α/Μακεδονία/1889, Λογοδοσία των κατά
το συλλογικόν έτος 1906-1907 υπό του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου πεπραγμένων, Θεσσαλονίκη 1907
Σ. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον
τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 113-115, 120-121.
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λαώ και δι΄υποστηρίξεως προς έκδοσιν τοιούτων»7. Η γλώσσα των βιβλίων αυτών
έπρεπε να είναι «καταληπτή εις τους πολλούς» δηλαδή μια καθομιλουμένη σύγχρονη
ελληνική. Οι οικονομικοί πόροι του συλλόγου θα προέρχονταν από διάφορες δωρεές πλούσιων ομογενών και κυρίως από την ετήσια συνδρομή των μελών του, μία
οθωμανική λίρα. Για να ευρυνθεί όμως η συμμετοχή απλών μελών η συνδρομή για
τα μέλη των συντεχνιών οριζόταν σε 1,5 μετζίτι (το 1/3 της λίρας). Ο σύλλογος διοικούνταν από επιτροπή, η οποία εκλεγόταν κάθε τρία χρόνια. Η βιβλιοθήκη, που
συστάθηκε, γρήγορα μεγάλωσε τον όγκο των βιβλίων της, περίπου 500 το 1880, αλλά
δεν παρατηρούνταν ικανοποιητική προσέλκυση αναγνωστών, πλην ολίγων λογίων.
Το ίδιο συνέβαινε και με τη διενέργεια διαλέξεων (πάνω από 70 μέχρι το 1880) όπου
παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από το κοινό, ίσως γιατί τα θέματα που αναπτύσσονταν ήταν τα περισσότερα θέματα επιστημονικά που δεν ενδιέφεραν άμεσα
το λαό της πόλης.
Σημαντικό έργο του συλλόγου ήταν το «σχολείον του λαού», που ιδρύθηκε το
1876, λειτούργησε μόνο για δύο μήνες, είχε σκοπό να διδάξει στους αναλφάβητους
εργάτες απλές γνώσεις ελληνικής γλώσσας, αριθμητικής, ελληνικής ιστορίας και Ευαγγελίου και γι΄αυτό είχε μεγάλη προσέλευση ενδιαφερομένων. Τα σημαδιακά γεγονότα του Μαΐου του 1876 (σφαγή Προξένων) και η επακόλουθη ατμόσφαιρα ανάγκασαν το σύλλογο να κλείσει αυτό το ίδρυμα, το οποίο το ξανάνοιξε ως νυκτερινό
σχολείο το 1906. Αυτό λειτουργούσε κάθε βράδυ για 2,5 ώρες αρχικά με 100 μαθητές
ηλικίας 12-20 ετών. Το 1907 ιδρύθηκε και παράρτημα στη συνοικία της Αγίας Τριάδος με σημαντική παρουσία εργαζομένων και εκεί και προσθήκη στο πρόγραμμα τη
διδασκαλία της τουρκικής και της γαλλικής γλώσσας8.
Το 1873 ιδρύεται η εβραϊκή Λέσχη (Club des Intimes)9, η οποία αν και ο κύριος
τομέας δραστηριοτήτων της είναι η κοινωνική συνεύρεση και αλληλοϋποστήριξη των
μελών της, κυρίως εμπόρων και επιχειρηματιών, δημιουργεί θεατρική ομάδα.
Την ίδια χρονιά ο βουλγαρικός σύλλογος Vazrojdenie ζητάει οικονομική βοήθεια
από τη Βουλγαρία για να αναπτύξει το πρόγραμμά του10.
Παράλληλα, δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυρίων

7 Κανονισμός του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1910.
8 Λογοδοσία, ό.π., και Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 120-121.
9 Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας, μετά των νήσων
του αρχιπελάγους και των νήσων Κρήτης, Κύπρου, Σάμου, έτος Γ΄ τόμος Α΄, Αθήνα 1910-1911, σ. 147. Κ.
Τομανάς, Το θέατρο στην παλιά Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 21. Ρ. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919.Μια ιδιαίτερη κοινότητα, Αθήνα 2001, σ. 204
10 Academie Bulgare des Sciences, Institut d’ Histoire, La Macedoine. Recueil de documents et materiaux, Sofia 1980, σ. 284-285.
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(1871) και η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών (1873) συμβάλλουν με εκδηλώσεις
μουσικού και θεατρικού περιεχομένου και με την καθιερωμένη αποκριάτικη χοροεσπερίδα στη ψυχαγωγία των Ελλήνων κατοίκων της πόλης11.
Το 1874 παρελαύνει στους δρόμους της πόλης η φιλαρμονική ορχήστρα Απόλλων
με 70 πνευστά όργανα, που την συναντούμε 12και αργότερα, παιανίζοντας ακόμα και
τον ελληνικό εθνικό ύμνο.13
Το 1879 ιδρύεται η Ελληνική Λέσχη με εντευκτήριο και αναγνωστήριο14 αλλά
χωρίς αποτυπωμένη δραστηριότητα, το 1880 ανοίγει η Λέσχη των Συντεχνιών, που
χρησιμοποιείται για ποικίλες εκδηλώσεις 15και το 1883 οι ελληνικοί επίσης, Σωτήρ,
φιλεκπαιδευτικής δράσης, και Ευαγγελισμός16. Ο Ευαγγελισμός είχε σκοπό την πνευματική μόρφωση και σωματική διάπλαση των μελών του. Τον σκοπό αυτό θα τον
πραγματοποιούσε με την ίδρυση αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης, γυμναστηρίου, «ωδικού θιάσου», «σωστικής εταιρείας»17. Εθεωρείτο σύλλογος των «αριστοκρατών» της
ελληνικής κοινότητας18.
Το 1891 ιδρύεται ο σύλλογος Sfat Emet, με σκοπούς, τη διδασκαλία της εβραικής
γλώσσας και της Βίβλου και τη διάδοση του εβραικού τύπου.19
Το 1893, το Σωματείο Συντεχνιών (ίδρυση 1890), που έχει παραχωρήσει ήδη την
αίθουσά του, στη συνοικία Αγίου Αθανασίου, για θεατρικές παραστάσεις θιάσων από
την Αθήνα20, οργανώνει παράσταση με ερασιτέχνες ηθοποιούς της θεατρικής του

11 Έκθεσις των πεπραγμένων της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Ελληνίδων Κυριών, Θεσσαλονίκη 1909 «Σωματεíα και συντεχνίαι εν τω νομώ Θεσσαλονίκης»,Μακεδονικόν Ημερολόγιον
1909,σ.314. Α. Μεταλλινού, "Η κοινωνική Θεσσαλονίκη κατά τον 19ον αιώνα", Μ.Η. 1965, σ. 79. Σ.
Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 121. Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών, 100 χρόνια
1873-1973, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 16.
12 «Σωματεία»,ό.π.,σ. 315 , Νέα Αλήθεια φ. 180, 12 Ιανουαρίου 1913.
13 Σ. Κοψαχείλης, Μουσική Ιστορία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 28.
14 Ερμής φ. 449, 4 Δεκεμβρίου 1879, Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 125.
15 Ερμής φ. 466, 5 Φεβρουαρίου 1880.
16 «Σωματεία»,ό.π.,σ. 314, Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912. Τομή της μεταπρατικής πόλης,
Αθήνα 1974, σ. 123 και 130. Παπαδόπουλος Σ., ό.π., σ. 122.
17 Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη σωματείου Ευαγγελισμός, Αθήνα 1888, σ. 3, σ. 7.
18 Μοσκώφ, ό.π., σ. 130.
19
Benbassa-Rodrigue, Juifs des Balkans. Espaces des judeo- iberiques. XIV-XX siecles, Paris
1993,σ.202
20 Ερμής φ. 481/1-4-1880 και φ. 520/19-8-1880.
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ομάδας21. Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό καλλιτεχνικό σωματείο με 350 μέλη22.
Το 1896 ακολουθεί η Ομόνοια η οποία «οφείλει να διατηρή βιβλιοθήκην» (άρθρο 26
Κανονισμού) και ειδικεύεται στη διοργάνωση συναυλιών, εκδρομών, γενικά γιορτών
για φιλανθρωπικούς ή εθνικούς σκοπούς23.
Η εβραϊκή κοινότητα εισέρχεται το 1897 δυναμικά στο χώρο των πολιτιστικών
φορέων με το Σύλλογο Αποφοίτων της Αλλιάνς (Association des Anciens Eleves de
l’ Alliance Israelite Universelle) και τον αδελφό Σύλλογο των γυναικών ( Association
des Anciennes Eleves de l’ A.I.U.), που συγκέντρωναν μαζί 600 μέλη, με σκοπούς
την «συμβολή στην πνευματική, ηθική και φυσική διαμόρφωση της νεολαίας» με
την ευμεγέθη βιβλιοθήκη, με τα τμήματά του (μουσικό και αθλητικό), με συζητήσεις,
ομιλίες, λογοτεχνικές, θεατρικές και μουσικές βραδιές, με χορούς, με εκδρομές και
με ορχήστρα 250 μουσικών24. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται το White Star Cycling
Club, που έχει τμήματα ποδηλασίας, ξιφασκίας και τένις. Την επόμενη χρονιά, 1898,
ιδρύεται ο ιταλικός Circolo Filologico25.
Την επόμενη χρονιά μια πολυγλωσσική σχολική παράσταση σε εβραϊκή, τουρκική
και γαλλική γλώσσα αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της πολιτιστικής πολυμορφίας,
τουλάχιστον, στα πολιτιστικά δεδομένα της πόλης26.
Το 1899 ιδρύεται ο Όμιλος Φιλομούσων με τέσσερα τμήματα (εντευκτήριον, αναγνωστήριον, μουσικόν, γυμναστικόν από το 1902) που προωθεί «την εκτέλεσιν εκδρομών, λεμβοδρομιών ή και διαφόρων ψυχαγωγιών, εφόσον όμως αύται δεν ήθελον
εκφεύγει του ηθικού και ωφελίμου», τη διδασκαλία μουσικής στα μέλη και την «εκτέλεσιν συναυλιών». Αλλά εδώ, όπως και στον Κανονισμό της Ομόνοιας, τονίζεται (άρθρο 16) «αυστηρότατα απαγορεύεται πάσα συζήτησις περί πολιτικών ή κοινοτικών
υποθέσεων ή περί ζητημάτων θρησκευτικών αντικειμένων προς τα καθεστώτα»27. Ο
Όμιλος Φιλομούσων διοργάνωσε θεατρικές παραστάσεις με τον δικό του θεατρικό

21 Ν. Σφενδόνης, "Μια θεατρική παράστασις εις την Θεσσαλονίκην προ 45 ετών", Μακεδονικόν
Ημερολόγιον 1937, σ. 103.
22 Α. Μεταλλινού, Παλαιά Θεσσαλονίκη..., ό.π., σ. 37.
23 Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Αδελφότητος Ομόνοια, Λειψία 1902. «Σωματεία», ό.π.,σ. 314,
Μεταλλινού Α., ό.π., σ. 37.
24 Μ. Molho, In memoriam. Hommage aux victimes juives des Nazis en Grece, Θεσσαλονίκη 1948,
σ. 20. Ρ. Μόλχο, ό.π.,σ.198-199
25 Φάρος της Μακεδονίας, φ. 1244, 28 Μαΐου 1888
26 Α. Ναρ., Οι θεατρικές ομάδες πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Διάλεξη 15-3-1990 στο Ινστιτούτο
Goethe.
27 Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Ομίλου Φιλομούσων, Λειψία 1902 «Σωματεία», ό.π.,σ. 314, Α.
Μεταλλινού, ό.π., σ. 37.
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όμιλο, χορωδία και μαντολινάτα, διαλέξεις, συναυλίες ενώ παραχώρησε το χώρο του
πολλές φορές σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων. Συνδιοργάνωσε, επίσης, εκδρομές
μαζί με άλλους συναφείς συλλόγους, όπως την Ομόνοια και το Σύνδεσμο Ερασιτεχνών, σε κοντινούς προορισμούς γύρω απ΄την πόλη28.
Τον ίδιο χρόνο παρουσιάζεται και ο εβραϊκός σύλλογος Kadima, σιωνιστικού
προσανατολισμού, ο οποίος οργάνωνε μαθήματα εβραικής γλώσσας και ιστορίας και
συμμετείχε στην ανάδειξη βιβλιοθήκης με βιβλία σε εβραική και ευρωπαικές γλώσσες29.
Το 1900 ιδρύεται ο Alliancia Ottomana, που διοργανώνει μαθήματα εκμάθησης
της τουρκικής γλώσσας30.
Το 1901, το καλλιτεχνικό σωματείο Σύνδεσμος Ερασιτεχνών με 300 περίπου
μέλη, με δικό του οίκημα, στο κέντρο των ελληνικών συνοικιών, με φιλαρμονική
και μαντολινάτα, συστήνει δική του θεατρική ομάδα και με παραστάσεις της απλώνει το έργο του σε πόλεις της υπόλοιπης Μακεδονίας, ακόμη και μέχρι τα Σκόπια31.
Εμφανίζεται επίσης ο εβραϊκός Matanor Laevyonim32.
Κατά τον ίδιο χρόνο υπάρχει ο Ορφεύς που χρησιμοποιεί τη φιλαρμονική ορχήστρα του σε σχολικές, κυρίως, εκδηλώσεις33, αλλά και ο αμιγώς αθλητικός Sporting
Club, μια πρωτοβουλία ξένων κατοίκων34, που εισάγει το ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη, διαδίδοντας παράλληλα τα θαλάσσια αθλήματα και την ξιφασκία.
Το 1902 ο σύλλογος Tiaamim Lisani Osmanli ενισχύει και προωθεί την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας.35
Το 1903 ιδρύεται στη συνοικία των Φράγκων και διοικείται από Ευρωπαίους η
Αρμονία36 και το 1905 το σωματείο Ιεροψαλτών «Ιωάννης Δαμασκηνός» δημιουργεί
μουσική σχολή με δυο τάξεις για τη διάδοση της βυζαντινής υμνωδίας με διδάσκοντα

28 «Σωματεία», ό.π, σ. 314, Ν. Χριστοδούλου, Αθλητισμός. Η αθλητική κίνησις της Θεσσαλονίκης
μέχρι του 1912, Θεσσαλονίκη 1912-1962, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 442. Χ. Δαδάκης, Καλλιτεχνική κίνησις, ΙΙ
Η Μουσική, Θεσσαλονίκη 1912-1962 (Αφιέρωμα), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 560.
29 Benbassa-Rodrigue,ό.π.,σ.202, Ρ. Μόλχο,ό.π.,σ.229-230
30 R. Molho, "The Judeo - spanish, a mediterranean language in daily use in 20th century Salonica", Cultural Forum of the Jewish community of Thessaloniki, vol. 1, Επιτροπή Πολιτιστικών Ι.Κ.Θ.,
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 16.
31 Μεταλλινού, ό.π., σ. 37., Χ. Δαδάκης,ό.π.,σ.554
32 Molho,ο.π..,σ.23
33 Ν. Χριστοδούλου, ό.π., σ. 442.
34 ΑΜΑΕ, Nouvelle Serie, Turquie - Macedoine, vol. 23/32/5 Μαρτίου 1901. «Σωματεία», ό.π.,
σ.315, Ιγγλέσης, ό.π., σ. 147.
35 Molho, ό.π.,σ.17
36 Ν. Ιγγλέσης, ό.π., σ. 147.
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τον ψάλτη του ναού του Αγίου Αθανασίου37 και δημιουργείται η Νέα Λέσχη.38
Το 1908 είναι ιδιαίτερα παραγωγικό έτος για τα πολιτιστικά δρώμενα και τα σιωνιστικά ιδεώδη της εβραϊκής κοινότητας. Ιδρύονται οι σύλλογοι Nouveau Cercle
des Intimes, με μέλη τους επιφανείς αστούς της πόλης και με προσφορά μέσω της
θεατρικής αγωγής στην οικονομική ενίσχυση των ισραηλιτικών ιδρυμάτων και κυρίως η Maccabi, με 400 μέλη, με πλούσια επιμορφωτική δράση με διαλέξεις, μορφωτικές ανταλλαγές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με τη θεατρική της ομάδα, την
ορχήστρα από 40 πνευστά όργανα και τη χορωδία από 100 φωνές. Το μεγάλο όμως
βάρος της παρουσίας της Maccabi στη ζωή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στα αθλητικά τμήματα39. Μικρότερης εμβέλειας ενώσεις, η Βnei Sion και, για τις γυναίκες,
η Bnot Sion, η Max Nordau, η Biblioteca Israelita, η Theodor Herzl, συμπληρώνουν
τον κατάλογο των εβραϊκών συλλόγων αυτής της περιόδου40, αλλά και δύο επίλεκτες ορχήστρες με τραγουδιστές, η μία στο λαϊκό κέντρο της πόλης και η άλλη στις
αστικές Εξοχές συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό ερασιτεχνών της εβραϊκής και της
ανατολίτικης μουσικής41.
Τον ίδιο χρόνο και παράλληλα με τα παραπάνω, αποτυπώνεται μια βουλγαρική θεατρική ομάδα 60 μελών42 και ιδρύεται από Έλληνες κατοίκους της πόλης ο Μακεδονικός
Γυμναστικός Σύλλογος που μετονομάζεται σε Οθωμανικό Ελληνικό Γυμναστικό Σύλλογο και οριστικοποιεί, τέλος, το όνομά του σαν Ηρακλής, με γυμναστήριο και εκδρομικό τμήμα43.Κατασκευάζει γυμναστήριο στα Ξυλάδικα, που χρησιμοποιείται από την
ελληνική κοινότητα για τις σχολικές εκδηλώσεις της και πρωτοτυπεί και στα θαλάσσια
αθλήματα με τη διοργάνωση κολυμβητικών αγώνων και λεμβοδρομιών.
Το 1909 έχουμε πληροφορίες για έναν αλβανικό σύλλογο, ιδρυμένο με πρωτοβουλία του διευθυντή πολιτικών υποθέσεων στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης44, τον ιταλικό

37 Εκκλησιαστική Αλήθεια, Σύγγραμμα περιοδικόν εν Κωνσταντινουπόλει, 29 (1905), σ. 536.
38 Ιγγλέσης, ό.π., σ.147
39 Risal, La ville convoitee.Salonique, Paris 1914, σ.283, Molho, ό.π., σ. 19 Centre de recherches sur
le judaisme de Salonique, Salonique. Ville-mere en Israel, Jerusalem-Τel Aviv 1967, σ. ΧΙΙΙ Μόλχο, ό.π.,
σ. 204-205, 237
40 Centre de recherches, ό.π., σ. ΧΙΙΙ Molho, ό.π., σ. 18 Ναρ, ό.π. Τομανάς, ό.π.,σ.20 Μόλχο
,ό.π.,σ.235-237
41 Molho, ό.π., σ. 16
42 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, PA, XXXVIII 410, nr.218/15 September 1908
43 «Σωματεία»,ό.π.,σ. 314, Ν. Χριστοδούλου, Ο Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Ο Ηρακλής»
και η εξέλιξις του αθλητισμού εν Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1927, σ. 36, 53. Χριστοδούλου, Αθλητισμός,
ό.π., σ. 443, Δήμος Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής
1908-2003,Θεσσαλονίκη 2003, σ.11-21
44 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, PA, 411/68/14 Μαΐου 1909
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σύλλογο Societa Operaia στη συνοικία των Φράγκων45, τη φιλαρμονική ορχήστρα
του Παπαφείου ορφανοτροφείου (ιδρ. 1903), που έπαιρνε μέρος σε όλες τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Κοινότητας46 και είναι η χρονιά που
αρχίζει τη λειτουργία του το Σπίτι του Εργάτη με πλούσια βιβλιοθήκη, εμπνευσμένη
από την Φεντερασιόν.47
Το 1910 ιδρύεται η Σοσιαλιστική Νεολαία της Σοσιαλιστικής Εργατικής Ομοσπονδίας (Φεντερασιόν) με τέσσερα τμήματα (αθλητικό, μουσικό, θεατρικό, τραγουδιού) και με διοργάνωση αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και προσφορά
μαθημάτων γλώσσας, επιστήμης, ιστορίας, πολιτικής οικονομίας, συνδικαλισμού και
σοσιαλισμού48. Ιδρύεται επίσης ο σιωνιστικός Nouveau Club με πολιτιστικές εκδηλώσεις εθνικιστικού προσανατολισμού49, ο γερμανικός Deutscher Klub50 και ο αλβανικός Baskimi51.
Το 1911 συναθροίζονται γύρω από τον κύκλο Genc Kalemler, και το περιοδικό
του Yeni Felsefe Mecmuasi, σημαντικοί διανοούμενοι της νεοτουρκικής κίνησης, λογοτέχνες, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί, αναζητώντας μια «νέα γλώσσα» 52. Σε αυτά τα,
πρόσκαιρα, εκσυγχρονιστικά χρόνια που ακολούθησαν τη νεοτουρκική επικράτηση
του 1908 να αθροίσουμε και τους βουλγαρικούς συλλόγους Matica, για πολιτιστικές
αναζητήσεις, Yunak για αθλητικές δραστηριότητες και Viara-Nadezna i Liubov, για
φεμινιστικές διεκδικήσεις53. Από το 1913, χρονιά της διπλωματικής και οριστικής
κατοχύρωσης της ελληνικής κυριαρχίας στην πόλη, εξαφανίζονται οι σύλλογοι της
παραπάνω κοινότητας και βέβαια και της οθωμανικής, μειώνονται προσωρινά οι
δραστηριότητες των εβραϊκών συλλόγων λόγω επιφυλακτικότητας των τελευταίων
απέναντι στη νέα πολιτειακή πραγματικότητα και πολλαπλασιάζονται φυσιολογικά οι
ελληνικοί σύλλογοι, στο νέο περιβάλλον πλέον, θεσμικό και πολιτικό.

45 HHStA, PA, 411/94/16 Ιουνίου 1909 Ιγγλέσης, ό.π., σ. 147
46 Δ. Θέμελης, "Η μουσική ζωή και η μουσική παιδεία στη Θεσσαλονίκη του 20ού αιώνα", Νέα Εστία
(Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη), 1403 (1985), σ. 457
47 P. Dumont, "Sources inedites pour l’histoire du mouvement ouvrier et des courants socialistes dans
l’ empire ottoman au debut du XXe siecle", Etudes Balkaniques 14, nr.3, Sofia 1978, σ. 30
48 Α. Λιάκος, Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) και η Σοσιαλιστική
Νεολαία. Τα καταστατικά τους, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 37, 41.
49 Μόλχο, ό.π., σ. 206.
50 HHStA., P.A., 412/15/29 Ιανουαρίου 1910 Ιγγλέσης, ό.π., σ. 147
51 HHStA, PA., 413/211/3 Ιουλίου 1910
52 Μοσκώφ,ό.π., σ. 150, D.Kushner, The rise of turkish nationalism 1876-1908, London 1977, σ. 99
R.Mantran, Histoire de l’ Empire Ottoman, Paris 1989, σ. 591
53 P. Risal, Salonique. La ville convoitee, Paris 1914, σ.351. B. Rainov, Dve godini v Solun, Sbornik
Solun, Sofia 1934, σ. 121.

196

Βασίλειος Παπαγεωργίου

Υπάρχει και «μεταφορά» οργανώσεων από την Αθήνα, που εγκαθιστούν παραρτήματά τους στη Θεσσαλονίκη, όπως συμβαίνει με το Σώμα Προσκόπων σε δυο
τουλάχιστον ελληνικά σχολεία της πόλης αλλά και στην εβραϊκή Maccabi (1914)54,
με το φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός» (1914) και με το Λύκειον των Ελληνίδων
(1915)55. Συνεχίζοντας την παράδοση, η καλλιτεχνική επικαιρότητα συνδυάζει επαγγελματικά μουσικά και θεατρικά σχήματα φερμένα από την Αθήνα, από την Κωνσταντινούπολη ή και την υπόλοιπη Ευρώπη (γαλλικά, ιταλικά, σερβικά) με τις εγχώριες ερασιτεχνικές ομάδες των συλλόγων που προσπαθούν να επιπλεύσουν μέσα
από τέτοιο ανταγωνισμό56.
Για αρκετές εθνικές κοινότητες δεν έχουμε στοιχεία, όπως φάνηκε, σχετικά με
την ίδρυση και καθοδήγηση πολιτιστικών φορέων, και κυρίως για την τουρκική κοινότητα, αλλά γνωρίζουμε και από τα αντίστοιχα αστικά κέντρα της ίδιας περιόδου
ότι οι εθνικές κοινότητες-μειονότητες διαμορφώνουν τις δικές τους ενώσεις και τους
δικούς τους συλλόγους, τις δικές τους ομάδες, στη δική τους εθνική γλώσσα στα
πλαίσια του εθνικού και θρησκευτικού αυτοκαθορισμού τους57.
Συγκεντρώνοντας, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία, που αφορούν την περίοδο
1870-1915, καταμετρούμε πάνω από 40 πολιτιστικούς συλλόγους, εκ των οποίων οι
μισοί είναι ελληνικής πρωτοβουλίας, ακολουθούμενοι από τους εβραικούς και τους
βουλγαρικούς συλλόγους. Οι τρεις, πολυεθνικής σύνθεσης, αντίστοιχοι σύλλογοι,
καλύπτουν την απουσία πολιτιστικών φορέων, που εκπροσωπούν τη γαλλική ή την
αγγλική κοινότητα, αφού ιδρύονται από Φράγκους κατοίκους της πόλης. Παρατηρούμε, ότι όλοι οι σύλλογοι, πλην των «πολυεθνικών», ιδρύονται και λειτουργούν στα
πλαίσια που ορίζει, με εσωστρέφεια, η αντίστοιχη εθνική κοινότητα Είναι σπάνιες οι
δημόσιες εκδηλώσεις αυτών των φορέων, που θα απευθυνθούν και θα «ανοιχτούν»
και σε διαφορετικής καταγωγής και ιδεολογίας συμπολίτες τους. Άλλωστε, το ασφυκτικό ανταγωνιστικό βαλκανικό περιβάλλον δικαιολογεί αυτές τις πρακτικές, αλλά
και το συμφέρον της οθωμανικής κυριαρχίας τις υποθάλπει. Συγκρούονται δύο κυρίαρχες τάσεις στην ηγετική ομάδα της κάθε εθνικής κοινότητας, η μία τάση που εκφράζει τις εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές θέσεις των μελών της κοινότητας και η

54 Δ. Μακρίδης, Προσκοπισμός, Θεσσαλονίκη 1912-1962 (Αφιέρωμα), Θεσσαλονίκη 1962, σ. 424425. Molho, ό.π.,σ.19
55 Γ. Σιδέρης, "Τα τέσσερα πρώτα θεατρικά χρόνια της ελευθερωμένης Θεσσαλονίκης (1912-1915)",
Νέα Εστία LXXII (1962), σ. 1745.
56 Σιδέρης, ό.π., σ. 1747. Ναρ, ό.π. Κ. Τομανάς, Το θέατρο, σ. 74-78. Κ. Τομανάς, Η καλλιτεχνική
κίνηση στην Θεσσαλονίκη 1885-1944, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 24-36.
57 D. Vassileva, "European theatre and its audience in the ottoman territories on the Balkans during the
19th century", Etudes Balkaniques 1994, n. 1, σ. 101.
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δεύτερη, και εμφανιζόμενη στο τέλος του 19ου αιώνα, τη νεωτερική, εκσυγχρονιστική,
«ευρωπαική», κοσμοπολίτικη ταυτότητα που οφείλει να κατακτήσει ο κάτοικος μιας
ραγδαία αναπτυσσόμενης μεγαλούπολης. Η μακρόχρονη συνύπαρξη, όμως, αυτών
των παράλληλων διαδρομών στο κοινό πεδίο αυτού του αστικού κέντρου, δημιουργεί
αντικειμενικά μια αλληλεξάρτηση των πολιτιστικών υποκειμένων, άρα, τελικά, μια
αλληλεπίδραση των κοινωνικών διαδικασιών μεταξύ τους και μια λανθάνουσα «υπόγεια» ενότητα όλων των αντιθέτων, που αναφέρθηκαν ή υπονοήθηκαν πιο πάνω.
Οι πολλοί, ποικίλοι και διαφορετικοί πολιτισμοί στη Θεσσαλονίκη των αρχών
του 20ου αιώνα χωρούν σ’ αυτή την «ευρύχωρη» πόλη και μας οδηγούν να την κατατάξουμε δίπλα στα παρόμοια παραδείγματα, ή και υποδείγματα, πολυπολιτισμικής
φυσιογνωμίας, όπως είναι στη γειτονιά της, η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη.

Χρήστος Π. Ίντος
Πληροφορίες για την ιστορία και τον κοινωνικό βίο της Γουμένισσας
και της επαρχίας της από Κώδικα Διαθηκών έτους 1908

Ο Κώδικας Διαθηκών Γουμένισσας του έτους 1908 δημοσιεύθηκε από το καθηγητή Χαράλαμπο Παπαστάθη1. Αρκετές πληροφορίες από τον ίδιο κώδικα σχετικά
με την εκπαίδευση στην περιοχή Γουμένισσας του Ν. Κιλκίς είχαν συμπεριληφθεί σε
εργασίες μας πριν τη δημοσίευση που προαναφέρθηκε και μετέπειτα σε εισήγησή μας
σε ιστορικό συνέδριο2.
Ο Κώδικας καταρτίστηκε με προτροπή του Μητροπολίτη Βοδενών (Έδεσσας)
Στεφάνου (1904-1910) και περιλαμβάνει στο διασωζόμενο μέρος του αντίγραφα δέκα
διαθηκών και ενός δηλωτικού που συντάχθηκαν την περίοδο από 28 Ιανουαρίου 1891
μέχρι 8 Αυγούστου 1911. Τηρούνταν σε ιδιωτικό αρχείο στη Γουμένισσα, όπου προφανώς υπάρχει και σήμερα3.
Ο καθηγητής Παπαστάθης κλείνοντας την εισαγωγή της δημοσίευσης του Κώδικα
σημειώνει …Δεδομένου ότι είναι πενιχρές οι όσες έχουν δημοσιευθεί ειδήσεις για την
ιστορία και τον εν γένει κοινωνικό βίο της Γουμένισσας, ελπίζω ότι η παρούσα έκδοση
προσφέρει υλικό προς εκπόνηση μελετών ποικίλου περιεχομένου εκ μέρους των ενδιαφερομένων ερευνητών, ιδίως των τοπικών…4. Αυτή η προτροπή και με δεδομένο πως
επί σειρά ετών ασχολούμαι με τον ιστορικό βίο της Γουμένισσας και της επαρχίας της
και αφού μου ήταν γνωστός ο Κώδικας, όπως προανέφερα, επιχειρώ προσέγγιση των
ιστορικών και κοινωνικών στοιχείων του, των σχετικών με την περιοχή στη οποία
αναφερόμαστε. Σε αυτή την προσέγγιση τεράστια είναι η βοήθεια της δημοσίευσης

1 Χ. Παπαστάθης, «Ο κώδικας διαθηκών της Γουμένισσας», Μακεδονικά 33 (1999-2000), σελ. 1-27. Επίσης ανάτυπο από τον ίδιο τόμο, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2001.
2 Χ. Π. Ίντος, Η εκπαίδευση στη Γουμένισσα και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Κιλκίς κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας (1870-1912), Θεσσαλονίκη 1993. Του ιδίου, Θάνος Ζελέγκος, "Ένας
μεγάλος ευεργέτης της Γουμένισσας και των ελληνικών γραμμάτων", ανάτυπο από τα πρακτικά του ΚΕ΄
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2005.
3 Χ. Παπαστάθης, ό.π., εισαγωγή. Αναφέρεται πως ο κώδικας «…ανήκει στα τέκνα του Τραϊανού
Βούζα, εφημερίου της κωμοπόλεως επί πολλά έτη κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα». Ο
Ταϊανός Βούζας δεν ήταν εφημέριος της Γουμένισσας αλλά ο πατέρας του Ιιωάννης Βούζας 1876-1962,
αρχιερατικές επίτροπος της κωμόπολης. Αυτός κατείχε τον Κώδικα όπως και πολλά άλλα έγγραφα και
βιβλία, ιδιαίτερα εκκλησιαστικά, τα οποία ήταν σημαντικά για την τοπική ιστορία της περιοχής.
4 Του ιδίου, ό.π., εισαγωγή. Για τη Γουμένισσα τα τελευταία 25 χρόνια έχουν δημοσιευθεί αρκετές
μελέτες και εργασίες προσώπων και φορέων που ασχολούνται με την ιστορία, την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της: Μητροπολίτης Γουμενίσσης Δημήτριος, Σ. Αλτίκης, Δ. Λάμπρου, Β. Καμπάς Χ. Ίντος,
Σύλλογοι ΠΑΙΟΝΕΣ, ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΣΙΝΩΠΕΥΣ, ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κλπ.
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του ιστορικού εντύπου που επιχείρησε με πολύ κόπο και ενδιαφέρον για τον τόπο
μας ο Χαράλαμπος Ππαπαστάθης και φιλοξένησε στα δημοσιεύματά της η Εταιρεία
Μακεδονικών Σπουδών.
ΔΙΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ
Οι διαθέτες, οι διαθήκες και το δηλωτικόν που φιλοξενούνται στον Κώδικα κατά
σειρά καταχώρησής τους είναι:
1η Αικατερίνης Χατζή-Γεωργίου5 Μουζούρη. Συντάχθηκε στις 15 Ιουνίου 1904.
Η διαθέτης…επάγγελμα έχουσα τα καθήκοντα οικοδεσποίνης…διέθεσε την περιουσία
της …στην Ιεράν Εκκλησίαν Γκουμέντζης Αγιος Γεώργιος… (πέντε λίρες Τουρκίας),
την Μαρία Δοϊρανλή, στο Σχολείον Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος (το ¼ αργού),
στους εγγονούς της Κωνσταντίνο, Χρίστο, Ευάγγελο, Δημήτριο, Ιωάννη και στις θυγατέρες της Σοφία, Βασιλική και Μαρία.
2η, Χρίστου Θάνου Λόπκα. Συντάχθηκε στις 23 Μαρτίου 1907. Πέρα των άλλων
στοιχείων του, o διαθέτης δηλώνει …εργατικός…και την περιουσία του την διαθέτει…υπέρ της Ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Γκουμέντζης…
(αγρό 2 και 1/2 σποριών), της ανεψιάς του Μαρίας Τράϊκου Λόπκου και της αδελφής
του Μαρίας Ιβάν Λόπκου.
3η, Γεωργίου Παπακαλιώνη. Συντάχθηκε 14 Οκτωβρίου 1907. Ο διαθέτης ήταν
παντοπώλης της κωμόπολης. Την περιουσία του τη διέθεσε στον εγγονό του Κωνσταντίνο, στη σύζυγό του Ζλάτα (Χρυσή), στις τέσσερις θυγατέρες του Μαρία, Αικατερίνη, Σοφία, Ελένη και στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια της τοπικής Ελληνικής Ορθοδόξου
Κοινότητος ..άμπελον τριών στρεμμάτων... Το παντοπωλείο του από την περιγραφή
που γίνεται στη διαθήκη διαπιστώνεται πως βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία του
οικισμού και διασώζεται ως σήμερα. Ο ίδιος διαθέτης είχε μεγάλο αριθμό αγρών,
αμπελιών και κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως κάδους κρασιού (βαρέλια), πατητήρια κλπ.
4η, Γεωργίου Δημητρίου Σαμαρά. Συντάχθηκε στις 26 Μαρτίου 1908. Ήταν η

5 Σε πολλά ονόματα αρχηγών των οικογενειών (πατέρων) της Γουμένισσας υπήρχε το πρόθεμα Χατζής. Πολλοί κάτοικοι της κωμόπολης ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα υπήρξαν προσκυνητές των Αγίων
Τόπων και θεωρούσαν ιδιαίτερα τιμητικό για τους ιδίους και την οικογένειά τους να προτάσσεται του
ονόματός των το Χατζής. Ήταν δείγμα πίστης αλλά και κοινωνικής καταξίωσης. Προσκυνητές υπήρξαν
πολλοί στα μετέπειτα και νεότερα χρόνια Με την πάροδο του χρόνου εξέλειπε η συνήθεια της χρήσης του
προθέματος που αναφέραμε.

Πληροφορίες για την ιστορία και τον κοινωνικό βίο της Γουμένισσας

203

πρώτη διαθήκη που συντάχθηκε μετά την 25η Μαρτίου του ιδίου έτους, ημέρα κατά
την οποία αποφασίστηκε ο καταρτισμός του κώδικα Διαθηκών Γουμένισσας με απόφαση του Μητροπολίτη Βοδενών Στεφάνου. Τα γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, διότι ο διαθέτης ήταν από τα πλέον ευυπόληπτα πρόσωπα της κωμόπολης με
σημαντικό ρόλο στα κοινά του τόπου. Δηλώνει κτηματίας και ως μάρτυρας έχει τους
πλέον γνωστούς πολίτες του τόπου.
Κληρονόμους του κατέστησε τη σύζυγό του Μαρία, τους γιούς του Δημήτριο και
Χρήστο, τη θυγατέρα του Γαρυφαλλιά και τα Εκπαιδευτήρια (Ελληνικά Σχολεία) της
τοπικής Κοινότητας (έναν κήπο μωρεοδένδρων εντός του οικισμού, στη συνοικία
Μητάν, 1600 πήχεων). Η περιουσία του ήταν μεγάλη, όπως και η κατοικία του που
βρίσκονταν στην μικρή πλατεία της Γουμένισσας, στη συμβολή των δημοσίων οδών
που οδηγούν και σήμερα στα χωριά Γρίβα και Κάρπη. Η περιοχή αυτή στη διαθήκη
αναφέρεται ως συνοικία «Ρώση».
O Γ. Σαμαράς κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα έδρασε ως πράκτορας
Γ΄ τάξεως6.
5η, Χρήστου Γόνδου από την Αξιούπολη. Συντάχθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1908.
Ο διαθέτης ήταν ο πλέον ευυπόληπτος πολίτης της κωμόπολης της Αξιούπολης και
από όσα συμπεριλαμβάνονται στη διαθήκη του και από τη συμμετοχή των μαρτύρων
φαίνεται πως είχε στενή σχέση με τους δημογέροντες και τους προύχοντες της Γουμένισσας. Είναι γνωστός μακεδονομάχος με σημαντική συμβολή στην εθνική υπόθεση,
στον τόπο του και στην ευρύτερη περιοχή κατά την περίοδο των αρχών του 20ου. Είχε
σημαντική περιουσία στην Αξιούπολη όπου διατηρούσε παντοπωλείο, δύο κατοικίες,
κήπους, αμπέλια, σημαντικά οικιακά έπιπλα και σκεύη, εμπορεύματα, βαρέλια, χρήματα και πολλά …βερεσέδια…, χρήματα προς είσπραξη από πελάτες του.
Την περιουσία του την διέθεσε στους δύο γιούς του Αθανάσιο και Ευάγγελο. Τους
διέτασσε μετά τον θάνατό του να πληρώσουν στη θυγατέρα του Αικατερίνη…την
οποίαν επροικοδότησα ήδη αναλόγως της κοινωνικής μου θέσεως…, τριάντα οθωμανικές λίρες, και στη σύζυγό του Δόστα, αν δεν τη γηροκομήσουν, να της καταβάλλουν
εφάπαξ πενήντα οθωμανικές λίρες.
6η, Μαρίας Μήνου Πούλκα. Συντάχθηκε στις 21 Μαΐου 1907. Η περιουσία της
προέρχονταν από τον πατέρα της και αποφάσισε να τη διαθέσει υπέρ του συζύγου

6 Αφανείς Γηγενείς Μακεδονομάχοι (1903-1913), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εκδ. Umiversity
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008. Oπου στη συνέχεια της εργασίας αυτής αναφέρονται ο βαθμός πράκτορα
με τον οποίο έδρασαν οι γηγενείς κάτοικοι της Γουμένισσας και των περιχώρων της οι πληροφορίες είναι
παρμένες από το έργο αυτό.
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της Αθανασίου, του θείου της Κωνσταντίνου Πούλκα, του γιού της Δημητρίου και
των Εκπαιδευτηρίων της ενταύθα Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (ένα μπαχτσέ με
25 μεγάλα μωρεόδενδρα). Είχε σύζυγο τον Αθανάσιο Δημητρίου Σαμαρά, προφανώς
αδελφό του Γεωργίου Δημητρίου Σαμαρά, του οποίου η διαθήκη ήταν καταχωρημένη
στον κώδικα με αα 4.
7η, Παπα-Ζαχαρία Χ#Δημητρίου Οικονόμου. Συντάχθηκε στις 22 Αυγούστου
1896. Πρόκειται για ιερέα της Γουμένισσας, του οποίου ο πατέρας Δημήτριος ήταν
Χατζής, προσκυνητής των Αγίων Τόπων. Υπηρέτησε την τοπική εκκλησία κατά το
δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα και η κατοικία του βρίσκονταν στη συνοικία ΠαπαΜήτρου, στην αρχή της σημερινής οδού Σακελλαρίου.
Κληροδότησε την περιουσία του στις δύο θυγατέρες του Μαρία και Γαρυφαλλιά,
στο σύζυγο της πρώτης και γαμπρό του Χρήστο Τραϊανού Προδάνη και στο Σχολείο
της τοπικής Ορθοδόξου Κοινότητος (μία άμπελο και ένα κτήμα με 100 συκομουριές).
Στο δεύτερο γαμπρό του, σύζυγο της κόρης του Γαρυφαλλιάς, δεν κληροδοτεί τίποτε, διότι αυτή, όπως γράφει στη διαθήκη του, παρά τη θέλησή του παντρεύτηκε με
εξαρχικό.
8η, Θάνου Χρήστου Ζελέγκου. Συντάχθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1891.Είναι η
πλέον σημαντική διαθήκη, διότι ο διαθέτης κληροδότησε το μεγαλύτερο μέρος της
μεγάλης κινητής και ακίνητής περιουσίας του στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια του τόπου του και με αυτά, όπως και με εισφορές μικρότερες πολλών άλλων, οικοδομήθηκε
στο κέντρο της Γουμένισσας το ιστορικό τοπικό διδακτήριο. Σε έξι παραγράφους της
διαθήκης περιγράφονται όλα τα στοιχεία που διέθεσε στο σχολείο: Σπίτι, αγρούς,
αμπέλια, πατητήρια, κάδους κά. Στην τοπική παράδοση διασώθηκε η πληροφορία
πως διέθεσε και χρηματικά ποσά με τα οποία συνεχίστηκε το έργο της ανοικοδόμησης του διδακτηρίου.
Στη δωρεά αυτή και στη σύνταξη της διαθήκης συνέβαλε ο Μητροπολίτης Βοδενών Ιερόθεος Μέρος της περιουσίας του κληροδότησε στην αδερφή του Σοφία, μια
δεύτερη κατοικία στη συνοικία Πασσαλή, και στη θυγατέρα της υιοθετημένης από
αυτόν και ήδη πεθαμένης κατά τη σύνταξη της διαθήκης κόρης του Δόστας (Ευσταθείας) μία άμπελο.
Ο Θάνος Ζελέγκος θεωρείται μεγάλος ευεργέτης των εκπαιδευτηρίων της Γουμένισσας και το όνομά του δόθηκε στην κεντρική πλατεία της7.

7 Χ. Π. Ίντου, «Θάνος Ζελέγκος, ένας μεγάλος ευεργέτης της Γουμένισσας και των ελληνικών γραμμάτων», Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 2005, από τα πρακτικά του ΚΕ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 21-23 Μαΐου 2004.
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9η, Δηλωτικό Σοφίας Χρήστου Ζελέγκου. Συντάχθηκε στις 2 Φεβρουαρίου
1899. Πρόκειται για την αδερφή του προαναφερθέντος Θάνου Ζελέγκου, του οποίου
επίσης η διαθήκη συμπεριλαμβάνεται σον ίδιο κώδικα και αποτελεί το πλέον ιστορικό έγγραφο για την κωμόπολη και την περιοχή της.
10η, Γόνου Ιωάννου Κοβάτς (Κοβάτση). Συντάχθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1888.
Δεν γνωρίζουμε στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του προσώπου αυτού, αλλά σημαντικό είναι πως τα λίγα περιουσιακά του στοιχεία, δύο αμπέλια και έναν κήπο τα διέθεσε στο Ελληνικό Σχολείο της πατρίδας του. Πρέπει να διακρίνονταν από φιλόθρησκα αισθήματα, διότι υπαγόρευσε την τελευταία επιθυμία του στο ιερέα της ενορίας
του Παπά Ιωάννη Γεωργίου, που εκπροσώπευσε τον αναπληρωτή του Μητροπολίτη
Βοδενών, τον Λίτης (Λητής) Αλέξανδρο.
11η, Χρήστου Στογιάν Πίψη από τη Γρίβα. Συντάχθηκε στις 8 Αυγούστου 1911.
Ο Χρήστος Πίψης ή Πίψος ήταν σημαίνον πρόσωπο του μεγάλου χωριού Γρίβα Γουμένισσας, ευυπόληπτος και με σημαντική εθνική προσφορά ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Ως επάγγελμα δήλωνε κτηματίας και στο χωριό του είχε
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Τα διέθεσε στους ανεψιούς του Πέτρο, Ιφιγένεια,
Ιωάννη, Ευάγγελο, Δήμο, στο γιό του Ευάγγελο και στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια
Γουμέντζης. Δεν φαίνεται τι δώρισε στα σχολεία, διότι η διαθήκη του μετά την περιγραφή πολλών κτημάτων διακόπτεται λόγω απώλειας των υπολοίπων σελίδων του
Κώδικα, οι οποίες δε γνωρίζουμε πόσες ήταν και τι άλλο περιλάμβαναν. Η οικογένεια
Πίψου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα προσέφερε πολλές υπηρεσίες στην Πατρίδα.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα εκκλησιαστικά πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στον Κώδικα έχουν σχέση
τόσο με την επιβεβαίωση και επικύρωση των διαθηκών (Μητροπολίτες), όσο και με
τη σύνταξη των αρχικών κειμένων (Πρωτοπρεσβύτεροι) αλλά και ως διαθέτες και
μάρτυρες (Ιερείς της Γουμένισσας). Τα πρόσωπα αυτά είναι:
Ιερόθεος, Μητροπολίτης Βοδενών. Αναφέρεται στις σ. 27, 28, 29 του Κώδικα που έχουν σχέση με τη διαθήκη του Θ. Ζελέγκου, ευεργέτη των τοπικών εκπαιδευτηρίων. Συντάχθηκε ενώπιον του ίδιου του Μητροπολίτη. Σημειώνει μάλιστα ο
διαθέτης:…μοι εξηγήθη εν τη λαλουμένη μου γλώσση πιστώς και ακριβώς ενώπιον
του κυριάρχου ημών Αγίου Βοδενών Κυρίου Κυρίου Ιεροθέου…και παρακάτω …επικαλούμαι ικετικώς και την αντίληψιν του σεβαστού ημών κυριάρχου Αγίου Βοδενών
κυρίου Ιεροθέου και των σκοπών μου, ίνα αφού με εφοδιάσει δια των ευπροσδέκτων
και θεοπειθών αυτού ευχών ευαρεστηθή να επιβεβαιώση τους εν τη παρούση μου δια-
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θήκη όρους και σκοπούς και καταχωρίση ταύτην εν τω κώδικι της ιεράς Μητροπόλεως
Γενιτσών δια να τύχη πληρεστάτης εκβάσεως η βούλησίς μου και η απόφασις αύτη,
αποβήσεται κυρία και καθολική ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ενώπιον παντός κριτηρίου επί της γης…8. Τέλος, στη σελίδα 29 …Επιβεβαιοί το γνήσιον της διαθήκης και
των υπογραφών των μαρτύρων Ο Άγιος Βοδενών Ιερόθεος…..
Ο Ιερόθεος Τριανταφυλλίδης ή Χατζηπαππάς υπηρέτησε στη Μητρόπολη Βοδενών από το 1875 μέχρι το 1896. Κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη όπου
γεννήθηκε το 1821 και σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ως Ιεροδιάκονος
υπηρέτησε στη Θεσσαλονίκη και την περίοδο 1853-1851 αρχιερέας στην επισκοπή
Καμπανίας που υπάγονταν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Από το 1861 ως το 1875
ποίμανε τη Μητρόπλη Στρωμνίτσης και από το έτος εκείνο μέχρι το τέλος της ζωής
του τη Μητρόπολη Βοδενών, αντικαθιστώντας τον μέχρι τότε προκάτοχό του Μητροπολίτη Αγαθάγγελο, ο οποίος τον αντικατέστησε στη Μητρόπολη Στρωμνίτσης9.
Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη Γουμένισσα στη Μητροπολιτική περιφέρεια του οποίου υπάγονταν η κωμόπολη και η επαρχία της. Συνέβαλε
αποφασιστικά στην προώθηση των ελληνικών γραμμάτων ιδιαίτερα στην κωμόπολη
την οποία επισήμως επισκέφτηκε στις 20 Νοεμβρίου 1876 και σε ειδική τελετή επικύρωσε το βιβλίο πράξεων της τοπικής Δημογεροντίας και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη επιτρόπων των ναών και εφόρων των ελληνικών σχολείων.
Ένα χρόνο αργότερα στις 25 Νοεμβρίου 1877 με τους επιτρόπους, τους εφόρους και
τους προύχοντες της κωμόπολης συνέταξαν από κοινού κανονισμό λειτουργίας των
εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ίδια κωμόπολης. Συνέβαλε στην
ανέγερση του περικαλλούς και ως σήμερα εντυπωσιακού διδακτηρίου των Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Γουμενίσσης. Επίσης στη σύνταξη καταλόγου συνεισφοράς των κατοίκων υπέρ του σχολείου, το οποίο σταδιακά και κατά πτέρυγες ανεγέρθηκε των περίοδο 1882 – 1894. Στον κατάλογο των δωρητών αναφέρεται πρώτος ο Μητροπολίτης,
ο οποίος προσέφερε το ποσό των δέκα χρυσών λιρών10.
Νικόλαος, Μητροπολίτης Βοδενών, αναφέρεται μόνο στη σ. 25 του Κώδικα για
την επικύρωση της διαθήκης του Παπα-Ζαχαρία Χ#Δημητρίου Οικονόμου, ιερέα της
Γουμένισσας, η οποία διαθήκη συντάχθηκε στις 22 Αυγούστου του 1896.

8 Χ. Κ. Παπαστάθη, Ο κώδικας διαθηκών της Γουμένισσας, (ανάτυπο), Θεσσαλονίκη 2001, σ. 21.
9 Κ. Γ. Σταλίδη, Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, τ. Α΄, Επίσκοποι, Έκδοση Ι. Μ.
Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, Έδεσσα 2006, σελ. 226-239.
10 Χ. Π. Ίντου, Η εκπαίδευση στη Γουμένισσα και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Κιλκίς κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας 1870-1912, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 10 -14 και 21 – 48. Επίσης του ιδίου,
αδημοσίευτη εργασία με τίτλο, Σχόλια στο Κατάστιχο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Γουμέντζης.
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Ο Μητροπολίτης Νικόλαος Σακκόπουλος ήταν ο διάδοχος του Ιεροθέου στον επισκοπικό θρόνο τω Βοδενών. Γεννήθηκε στη Σινώπη του Πόντου το 1861. Φοίτησε
στη θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά την αποφοίτησή του τοποθετήθηκε στη
Μητρόπολη Σμύρνης, όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών διάκονος, ιερέας και αρχιμανδρίτης διδάσκοντας παράλληλα ως καθηγητής στις εκεί ονομαστές σχολές. Εκλέχτηκε
επίσκοπος Αμισού, όπου υπηρέτησε τη διετία 1992-1893, και στη συνέχεια επίσκοπος Κίτρους, όπου παρέμεινε μέχρι το 1896. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους εκλέχτηκε
Μητροπολίτης Βοδενών υπηρετώντας στη θέση αυτή μέχρι το Μάιο του 1899. Στη
συνέχεια μετακινήθηκε στη Μητρόπολη Άγκυρας (1899-1902), στη Μητρόπολη Μαρωνείας (Κομοτηνή) (1902-1914), στη Μητρόπολη Καισαρείας (1914-1927) και στη
μητρόπολη Χαλκηδόνος, όπου λίγες ημέρες μετά αποβίωσε11.
Στέφανος, Μητροπολίτης Βοδενών. Αναφέρεται στις σελίδες του Κώδικα. 1, 2,
3, 4, 5, 9. 10, 16, 18. Επικύρωσε με την υπογραφή και τη σφραγίδα του τις διαθήκες
με αα 1, 2, 3, 4, 5, και 7.
Είναι ο Μητροπολίτης με την παραίνεση και την προτροπή του οποίου συντάχθηκε ο Κώδικας στον οποίο αναφερόμαστε. Ποίμανε την Μητροπολιτική περιφέρεια
Έδεσσας την κρίσιμη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα 1904–1910 και το όνομά του
συνδέθηκε με τη Γουμένισσα ιδιαίτερα στην οργάνωση και δράση κατά τον Αγώνα
εκείνον.
Ο Στέφανος Δανιηλίδης κατάγονταν από τη Λήμνο, σπούδασε στη θεολογική σχολή της Χάλκης, υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις της Ι. Μ. Ανδριανουπόλεως και το
1902 εκλέχτηκε επίσκοπος Μυρέων. Το 1904 εκλέχτηκε Μητροπολίτης Βοδενών, την
περίοδο 1910-1912 ποίμανε την Ι. Μ. Πελαγωνίας (Μοναστηρίου) και από το 1912
ως το θάνατό του το 1948 υπηρέτησε τη Μητρόπολη της ιδιαίτερης πατρίδας του, της
Λήμνου12.
Η υπογραφή του Στεφάνου υπάρχει σε πλήθος εγγράφων που αφορούν τη Γουμένισσα της ποιμαντορικής του περιόδου στην Έδεσσα, όπως διοριστήρια εκπαιδευτικών, αποδείξεις λογαριασμών, φωτογραφίες του αφιερωμένες σε γνωστά πρόσωπα
της Γουμένισσας13.
Αλέξανδρος, Επίσκοπος Λίτης (Λητής). Αναφέρεται στη σ. 31, όπου φαίνεται πως
εκπρόσωπός του επικύρωσε τη διαθήκη του Γόνου Ιωάννου Κοβάτς (Κοβάτση) αα 10,
μέρος της περιουσίας του οποίου διατέθηκε στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Γουμέντζης.

11 Κ. Γ. Σταλίδη, ό.π. σελ. 259-275.
12 Κ. Γ. Σαλίδη, ό.π. σελ. 309 – 332.
13 Χ. Π. Ίντου, ό.π. σελ. 28-29.
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Ο Αλέξανδρος Ρηγόπουλος, γεννήθηκε το 1851 στην Ανδριανούπολη, φοίτησε
στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και χειροτονήθηκε διάκονος. Από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο ως αρχιμανδρίτης διορίστηκε ιεροκήρυκας στη Μακεδονία με σκοπό
να εμψυχώνει τους Χριστιανούς. Το 1881 εκλέχτηκε τιτουλάριος επίσκοπος Λίτης
(Λιτής) για να αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Μητροπολίτη Βοδενών Ιερόθεο, ο οποίος είχε εκλεγεί μέλος της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Αναπλήρωσε τον Ιερόθεο για δέκα ολόκληρα χρόνια και συνέδεσε το όνομά του με
την Μητρόπολη Εδέσσης. Το 1891 εκλέχτηκε Μητροπολίτης Βάρνας, υπηρέτησε ως
Μητροπολίτης Πελαγωνίας (1891-1892), Νεοκαισαρείας (1892-1903), Θεσσαλονίκης (1903-1910), Νικομηδείας (1910-1921) και από τη Μικρασιατική Καταστροφή
μέχρι το 1928 παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη όπου και πέθανε14.
Με τη Γουμένισσα τόσο ως αναπληρωτής του Ιεροθέου, όσο και ως Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης είχε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με πολλούς πιστούς και ιδιαίτερα τους
τοπικούς άρχοντες. Η φωτογραφία του με ιδιόχειρη αφιέρωση διασώζονταν όπως και
προκατόχων του σε αρκετά σπίτια Γουμενισσιωτών.
Παπα-Κωνσταντίνος εκ Γιαννιτσών: Το όνομα αυτό και η ιδιότητά του αναφέρονται στη σ. 28 του Κώδικα, στη διαθήκη του Θάνου Ζελέγκου. Πρόκειται για τον
Αρχιερατικό Επίτροπο της πόλης των Γιννιτσών, ο οποίος συνόδευσε το Μητροπολίτη Βοδενών Ιερόθεο και παρίσταντο και οι δύο στη σύνταξη και στην υπογραφή της
διαθήκης που αναφέραμε. Για το ιερέα αυτόν γράφει ο διαθέτης ….Ευρών δε ταύτης
κατά γράμμα σύμφωνον με την υπαγόρευσίν μου παρεκάλεσα τον πρωτόπαπα παπα
Κωνσταντίνον εκ Γενιτσών να με υπογράψη αγράμματον όντα, θέσας εγώ μόνον αντί
υπογραφής το σημείον του Σταυρού ….
Παπα-Ζαχαρίας Χ#Δημητρίου Οικονόμου. Ήδη έγινε λόγος για τον ιερέα αυτόν της Γουμένισσας στην ενότητα Διαθήκες – Διαθέτες.
Παπα-Ιωάννης, σ. 3, 4, 20, 21. Ήταν ιερέας της Γουμένισσας στις αρχές του 20ου
αιώνα και αναφέρεται ως μάρτυρας και εκτελεστής της διαθήκης του Θάνου Λόπκα
(αα 1, σ. 3 και 4, 1904). Δεν είναι άλλος από τον Παπα-Ιωάννη Πασσαλιώκη του Γεωργίου. Διετέλεσε αρχιερατικός επίτροπος Γουμένισσας, όπως διαπιστώνεται από τη
διαθήκη της Μαρίας Μήνου Πούλκα (αα 6, σ. 20 και 21, 1907), στην οποία διαθήκη
επιβεβαιώνει τις υπογραφές των μαρτύρων και το περιεχόμενο της πράξης. Επίσης
στην εισαγωγή της διαθήκης του Γεωργίου Δ. Σαμαρά (αα 4, σ. 10, 1908) αναφέρεται
πως ενώπιον αυτού παρουσιάστηκε ο διαθέτης…εμού του εν Γουμέντζη αρχιερατικού

14

Κ. Γ. Σταλίδη, ό.π. σελ. 241-252.
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επιτρόπου της Α. Σεβασμιότητας του Αγίου Βοδενών κυρίου κυρίου Στεφάνου, παπά
Ιωάννου Πασιαλιώκη……Επίσης ως αρχιερατικός επίτροπος το 1899 αναφέρεται στο
δηλωτικό της Σοφίας Χρίστου Ζελέγκου, αδελφής του τοπικού μεγάλου ευεργέτη
Θάνου Ζελέγκου. Η δηλούσα αναφέρει: …ως αγράμματος υπογράφομαι δια χειρός
του Αρχ. Επιτρόπου Αιδ. Παπά Ιωάννου….
Οικονόμος παπα-Συνέσιος: Αναφέρεται στη διαθήκη του Γόνου (Γεωργίου) Ιωάννου Κοβάτς (Κοβάτση) στη σελίδα 31 του Κώδικα ως κάτοχος χωραφιού γειτονικού
με του διαθέτη. Για να διαθέτει ο εν λόγω ιερωμένος ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
στη Γουμένισσα ενδεχομένως και να ήταν μόνιμος κάτοικός της. Το όνομά του προδίδει μάλλον ιερομόναχο, Οικονόμος, δηλ. προϊστάμενος μετοχιού. Στη Γουμένισσα
κατά το παρελθόν υπήρχαν ιερομόναχοι στα εκκλησιαστικά μετόχια που βρίσκονταν
εντός της κωμόπολης15.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ
Στην εισαγωγή της δημοσίευσης του Κώδικα στον ΛΒ΄ τόμο των «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ», αναφέρεται πως οι αντιγραφείς των διαθηκών ήταν Γραμματείς της Κοινότητας Γουμένισσας. Και οι τρείς αντιγραφείς στους οποίους αναφερόμαστε στη
συνέχεια ήταν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εργάστηκαν σε εκπαιδευτήρια της Γουμένισσας, ήταν γνωστά πρόσωπα για την όλη δραστηριότητά τους στον εθνικό (περίοδος
Μακεδονικού Αγώνα), εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα.
Δημήτριος Χατζηδήμου. Κατάγονταν από τη Γουμένισσα, σπούδασε φιλολογία
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ως εκπαιδευτικός υπηρέτησε στο Ημιγυμνάσιο
Γουμένισσας και σε Γυμνάσια των πόλεων Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών και Σερρών.
Διακρίνονταν για τη φιλομάθειά, τη διδακτική ικανότητα και την έντονη κοινωνική
του δράση. Καταχώρισε τις διαθήκες με αα 1, 2 και 3.
Ιωάννης Άλλιος (1884-1977). Δάσκαλος από τη Γουμένισσα, απόφοιτος του Έλληνικού Σχολείου Γουμένισσας, φοίτησε στα Γυμνάσια Τσοτυλίου και Θεσσαλονίκης και
αποφοίτησε από το Διδασκαλείο της ίδιας πόλης. Το 1903 διορίστηκε από το Ελληνικό
Προξενείο της Θεσσαλονίκης στο σχολείο της Βογδάντσας και το 1904 τοποθετήθηκε
στη Γουμένισσα στη θέση που θα καταλάμβανε ο δάσκαλος Ιωάννης Πίτσουλας από τη

15 Χ. Π. Ίντου, "Εκκλησιαστικά Μετόχια στη Γουμένισσα", ανάτυπο Θεσσαλονίκη 2004, από τα
πρακτικά του ΚΔ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 30, 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2003.
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Ναύπακτο, ο οποίος όμως δολοφονήθηκε από τους κομιτατζήδες16. Ο Ι. Άλλιος υπηρέτησε στη Γουμένισσα την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα με σημαντική προσφορά
και αργότερα ως τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (1918), οπότε παραιτήθηκε και
ασχολήθηκε με το εμπόριο. Παρόλα αυτά προσφωνούνταν από όλους με την παλιά
του ιδιότητα του Δασκάλου17. Επίσης ήταν ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του ΔΣ της
Αδελφότητας «Αλληλοβοήθεια» Γουμένισσας που ιδρύθηκε από κατοίκους της κωμόπολης το 1909 ανανεώνοντας την παλαιά Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα του έτους
187418. Καταχώρισε τις διαθήκες 5, 7, 9 και 10.
Αλέξανδρος Κρετσόβαλης. Ήταν δάσκαλος από τη Βογδάντσα, κωμόπολη κοντά
στη Γευγελή, στην οποία υπήρχε ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Υπήρξε τελειόφοιτος Γυμνασίου, φιλήσυχος χαρακτήρας αλλά πολύ πεισματώδης στα εθνικά θέματα.
Ο πατέρας του Χρήστος δολοφονήθηκε από τους κομιτατζήδες με σκληρό μάλιστα
τρόπο19.
Στον Κώδικα τον συναντάμε αντιγραφέα της διαθήκης της Μαρίας Μήνου Πούλκα (αα 6η ). Υπήρξε μέλος της Αδελφότητας «Αλληλοβοήθεια», και μέλος της συντακτικής επιτροπής που ανέλαβε να συντάξει τον κανονισμό της αδελφότητας αυτής
(1909). Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ήταν ο προαναφερθείς δάσκαλος Ι. Δ. Άλλιος, ο αναφερόμενος στη συνέχεια δάσκαλος – διευθυντής του σχολείου Β. Νεράντζης
και ο γιατρός Α. Σακελλαρίου, πράκτορας και οργανωτής του Μ. Α. στην περιοχή20.
Με τι ίδιο επίθετο αναφέρονται η Αικατερίνη και η Θεανώ Κρετσόβαλη, από τη Γευγελή, προφανώς συγγενείς του Αλεξάνδρου Κρετσόβαλη. Και οι δύο εργάστηκαν ως
εκπαιδευτικοί στην περιοχή της Γουμένισσας. Καταχώρισε τη διαθήκη με αα 6 και
καθ΄ υπαγόρευση των διαθετών συνέταξε τις διαθήκες με αα 4 και 5.
Βασίλειος Νεράντζης. Ο Νεράντζης αναφέρεται στη διαθήκη του Γεωργίου Δημητρίου Σαμαρά, προύχοντα της Γουμένισσας, τέταρτη στον κώδικα, ότι ήταν παρόν…ως γραφεύς…εκτελούντος διευθυντού των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής ορθοδόξου Κοινότητός μας ελλογίμου κυρίου Βασιλείου Νεράντζη21 στις 26 Μαρτίου 1908.

16 Χ. Π. Ίντου, Ιωάννης Πίτσουλας, Ο δάσκαλος που θυσιάστηκε για τη Μακεδονία, ο μαρτυρικός του
θάνατος στη Γουμένισσα, Γουμένισσα 2000.
17 Πληροφορίες από τη θυγατέρα του Ειρήνη Ι. Άλλιου – Αϊδαρίνη.
18 Ι. Θ. Μπάκα, "Όψεις της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Γουμένισσας κατά τον Μ. Α." στο Ο
Μακεδονικός Αγώνας στην επαρχία Παιονίας, πρακτικά συνεδρίου, έκδοση του Συλλόγου Γουμενισσιωτών
Θεσσαλονίκης, σελ. 197-207.
19 Ι. Γ. Ξάνθου, Ιστορία της Γευγελής, Θεσσαλονίκη 1955, σελ. 38 και 116.
20 Ι. Θ. Μπάκα, ό.π. σελ. 206-207.
21 Χ. Παπαστάθης, ό.π. σ. 9.
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Ήταν γνωστός εκπαιδευτικός της Γουμένισσας κατά την περίοδο του Μακεδονικού
Αγώνα, δεν υπάρχουν όμως στοιχεία για τον τόπο καταγωγής του και την οικογενειακή του κατάσταση. Αναφέρεται σε ανταπόκριση από τη Γουμένισσα σχετικά με
τον εορτασμό της ημέρας των ελληνικών γραμμάτων στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ,
20-2-1909, κατά τον οποίο εορτασμό εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας ενώπιον
πολυπληθούς ακροατηρίου22.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Κωνσταντίνος Ιωάννου αα διαθήκης (αα δ.) 1, 2, 3 και 4. Κάτοικος της Γουμένισσας, κτηματίας και καταστηματάρχης της περιόδου 19ος-20ος αιώνας.
Ιωάννης Χρ. Ίντος αα δ. 1και 7. Προύχοντας της Γουμένισσας την περίοδο του
19 αιώνα και των αρχών του 20ου. Ήταν εγγράμματος, ψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου επί δεκαετίες και ιδιοκτήτης του μεγάλου κτιρίου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της κωμόπολης, το γνωστό με τα κόκκινα τούβλα. Τα παιδιά του Πέτρος, Ευάγγελος, Δημήτριος σπούδασαν αρχαιολογία, ιατρική και χημεία αντίστοιχα
και η θυγατέρα του Ανδρονίκη ήταν εκπαιδευτικός. Είχε επίσης άλλες δύο θυγατέρες.
Σημαντική ήταν η προσφορά του κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.
ου

Γεώργιος Χρυσοχόου, αα δ. 1. Γόνος παλιάς τοπικής οικογένειας. Σήμερα το
επίθετο αυτό δεν υπάρχει στη Γουμένισσα.
Γεώργιος Χρ. Παπακαλιώνης, αα δ. 1. Πληροφορίες στην ενότητα διαθέτες.
Δημήτριος Μασλίντσης, αα δ. 1. Κάτοικος της Γουμένισσας, του οποίου η κατοικία διασώζεται στην οδό Γ. Γκίγκερη.
Παπα-Ιωάννης Γ. Πασιαλ(ώκης), αα δ. 2. Πληροφορίες στην ενότητα εκκλησιαστικά πρόσωπα.
Τάνος Δ. Μαλέγκου, αα δ. 2, 5 και 6. Γόνος μεγάλης και γνωστής οικογένειας της
Γουμένισσας με καταγωγή από την Καστανερή. Μέλη της οικογένειας αυτής διατέλεσαν έφοροι των ελληνικών εκπαιδευτηρίων και εκκλησιών της τοπικής Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας. Διατηρούσαν διάφορα καταστήματα σε κεντρικά σημεία της κωμόπολης. Ο Δημήτριος Μαλέγκος υπήρξε πρόκριτος και πήρε ενεργό μέρος στο Μ.Α.
Ιωάννης Οικονόμου (1865;-1930), αα δ. 2 και 3. Δάσκαλος καταγόμενος από τη
Γρίβα, ο οποίος παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στη Γουμένισσα, όπου και υπηρέ-

22

Ι. Θ. Μπάκα, ό.π. σελ. 197-207.
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τησε. Η κατοικία του σώζεται ως σήμερα και είναι η γνωστή ως κατοικία Μεταξά
στην οδό Ε. Βενιζέλου. Ήταν πρόεδρος του ΔΣ της Αδελφότητας «Αλληλοβοήθεια»
(1909) Γουμένισσας23. Η οικογένεια Οικονόμου από τη Γρίβα είχε σημαντική προσφορά κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.
Χρίστος Ρουσίδης, αα δ. 2. Πρόκριτος της Γουμένισσας με προσφορά κατά την
περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Ή κατοικία του είναι νεοκλασικού τύπου, οικοδομήθηκε το 1897, διασώζεται ως σήμερα στην οδό Ε. Βενιζέλου της Γουμένισσας.
Ήταν πατέρας του κτηματία Θάνου Ρουσίδη και του γιατρού και βουλευτή Γεωργίου
Ρουσίδη24.
Χρήστος Μωματάντσης, αα δ. 2. Κάτοικος της Γουμένισσας, αγρότης, με κατοικία στη συνοικία «Μητάν», όπως και ο επόμενος αναφερόμενος μάρτυρας.
Γεώργιος Καλαϊτζής, αα δ. 2.
Χατζηχρίστος Χατζηδημητράκης (Χατζηχρίστου Δημήτριος), αα δ. 3 και 5.
Προύχοντας και κτηματίας της Γουμένισσας, ο οποίος είχε χρηματίσει και έφορος
των τοπικών εκπαιδευτηρίων. Είχε συνεργασθεί με τους φοροεπιτρόπους των άλλων
περιοχών, ιδιαίτερα του Κιλκίς για τα ελληνικά σχολεία με χρήματα των ελληνικών
Προξενείων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου.
Γεώργιος Σαμαράς αα δ. 3 και 5. Πληροφορίες στην ενότητα διαθέτες.
Αθανάσιος Δ. Τσιμερίκας, αα δ. 3, 4 και 7. Προύχοντας της Γουμένισσας με
καταγωγή από τη Γρίβα, ο οποίος έδρασε ως επίτροπος των σχολείων της τοπικής
Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα και στις αρχές
του 20ου. Είχε σημαντική προσφορά στο Μακεδονικό Αγώνα. Η κατοικία του είναι
από τις πλέον εντυπωσιακές παραδοσιακές κατοικίες της Γουμένισσας, ευρισκόμενη
στην οδό Φιλίππου. Ο πατέρας του Δημήτριος ήταν από τους ιδρυτές της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Γρίβας, στην οποία δώρισε 35 λιρών για τους σκοπούς της και
15 λίρες για την αποπεράτωση του εκεί ελληνικού σχολείου25. Ήταν στη Γουμένισσα
φοροεπίτροπος των ελληνικών σχολείων, παρακολουθούσε την εύρυθμη λειτουργία
τους και μετέφερε χρήματα από τα προξενεία Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης.
Θάνος Χρ. Ρωσσίδης, αα δ. 3, 4 και 6. Γιός του Χρ. Ρουσίδη που προαναφέρθηκε,

23 Ι. Θ. Μπάκα, ό.π. σελ. 206-207. Σε όσα ονόματα αναφέρεται η πληροφορία σχετικά με την Αδελφότητα «Αλληλοβοήθεια» προέρχεται από την ίδια πηγή.
24 Πληροφορίες από τον υπερήλικα Γουμενισσιώτη Δ. Π. Άλλιο.
25 Ι. Θ. Μπάκα, ό.π. σελ. 197-207.
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κτηματίας και πατέρας πέντε παιδιών από τα οποία ο πρωτότοκός του Χρήστος (έτος
γεννήσεως 1898) ήταν αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, απόφοιτος της Σχολής
Ευελπίδων, πολεμιστής και τραυματίας του Μικρασιατικού πολέμου (1919-1922).
Χρίστος Δ. Άλλιος, αα δ. 3 και 6. Επαγγελματίας της Γουμένισσας, ο οποίος διέθετε παντοπωλείο στη σημερινή οδό Ι. Δραγούμη, αλευρόμυλο και αρκετά κτήματα.
Ήταν αδελφός του δασκάλου Ι. Δ. Άλλιου, στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε στην ενότητα αντιγραφείς.
Ιωάννης Χρ. Σλιούπκας αα δ. 4. Γόνος επίσης γνωστής οικογένειας της Γουμένισσας, γνωστής με το επίθετο Σλιουπκίδη..
Γεώργιος Χρ. Πέτσος, αα δ. 4, 5 και 6. Έμπορος από την Γουμένισσα ασχολούμενος ιδιαίτερα με την εμπορία των κουκουλιών. Η πατρική του κατοικία ήταν επί
της σημερινής οδού Ι. Δραγούμη. Ο πατέρας του Χρήστος ήταν πρόκριτος της κωμόπολης και μέλος του ΔΣ της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Γουμέντζης η οποία
ιδρύθηκε το 1874. Πρόεδρος της ίδιας Αδελφότητας ο Χατζή-Τάνος (Θάνος) Μπούζας (Βούζας) και γραμματέας ο Ι. Άλλιος26.
Θεόδωρος Δημ. Μησιολίδης, αα δ. 4. Κάτοικος της κωμόπολης με μεγάλη κατοικία επί της σημερινής οδού Α. Σακελλαρίου. Το επίθετο σήμερα έχει εκλείψει από
τη Γουμένισσα.
Ιωάννης Δ. Άλλιος, αα δ. 4. Πληροφορίες στην ενότητα αντιγραφείς.
Δημήτριος Παζαρέντσης, αα δ. 5. Πρόκειται για τον γνωστό και με το όνομα
Μήνος Παζαρέντσος, έμπορο κουκουλιών και κρασιών με μεγάλη κινητή και ακίνητη
περιουσία εκείνη την εποχή στη Γουμένισσα. Η σωζόμενη ως σήμερα νεοκλασική
κατοικία που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της κωμόπολης ανεγερμένη το 1899
ήταν δική του, όπως και άλλες που σήμερα δεν διασώζονται. Δύο εκ των παιδιών του,
ο Αθανάσιος και ο Χρίστος υπήρξαν μηχανικός ο ένας εγκατεστημένος στο Παρίσι
και νομικός ο άλλος με σπουδές στη Ζυρίχη.
Γ. Παζαρέντσιος, αα δ. 6. Ένας εκ των μελών της γνωστής οικογένειας Παζαρέντσου της Γουμένισσας, ο οποίος πέρα των επαγγελματικών ενασχολήσεών του κατά
την περίοδο του Μ.Α. έδρασε ως πράκτορας Γ΄ τάξεως.
Βαγγέλης Χ# Αντωνίου, αα δ. 6. Γόνος της οικογένειας Χατζηαντωνίου που λειτουργούσε στη Γουμένισσα του 19ου αιώνα χάνι με όλα τα μέσα εξυπηρέτησης των

26

Ι. Θ. Μπάκα, ό.π. σελ. 200.
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διερχομένων και των επισκεπτών της κωμόπολης. Η οικογένειά του τον 20ο αιώνα
μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη.
Ιωάννης Βούζας (1876-1962), αα δ. 6. Πρόσωπο της κοινωνίας της Γουμένισσας το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα κοινά της κωμόπολης. Είχε συμβολή
στον Μ. Α. και πήρε το βαθμό του πράκτορα Γ΄ τάξης. Διετέλεσε μέλος του τοπικού
Κοινοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος το 1920. Χειροτονήθηκε ιερέας, ήταν Αρχιερατικές Επίτροπος της Επαρχίας Παιονίας, πληρεξούσιος (1951) του μετοχιού της
Μονής των Ιβήρων στη Γουμένισσα (Εισόδια της Θεοτόκου) και πρόεδρος της Επιτροπής Γουμένισσας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1946-1961). Υπήρξε ηγετική
μορφή με άποψη και επιβολή27.
Τάνος Ιβάν Παπά Καρμές, αα δ. 7. Κάτοικος, Γουμένισσας με κατοικία στη σημερινή οδό Μ. Αλεξάνδρου ασχολούμενος με τα κτήματά του.
Κωνσταντίνος Χρ. Χατζή Γεωργίου, αα δ. 7. Επίσης κάτοικος της ίδιας οδού
στη Γουμένισσα, όπου ως σήμερα διασώζεται η παραδοσιακή κατοικία της οικογένειας. Υπήρξε εύπορος κτηματίας.
Δημήτριος Γ. Σαμαράς (1880-1937), αα δ. 7. Μεταξοσποροποιός, Είχε φοιτήσει
στην ανωτάτη σηροτροφική σχολή Προύσας και δραστηριοποιήθηκε στη Γουμένισσα. Η πατρική του κατοικία ήταν στην σημερινή πλατεία 23ης Οκτωβρίου, μεγάλη,
αρχοντική και μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Ήταν Μέλος της Αδελφότητας «Αλληλοβοήθεια» Γουμένισσας (1909) και κατά το Μ.Α. ανέπτυξε δραστηριότητα λαμβάνοντας το βαθμό του πράκτορα Γ΄ τάξης. Για μικρή περίοδο του έτους 1923 άσκησε
καθήκοντα Πρόεδρου Κοινότητας, όπως διαπιστώνεται από τα σχετικά πρακτικά28.
Ξενοφών Δ. Καραβίδας, αα δ. 7. Το επίθετο αυτό δεν υπάρχει σήμερα στη Γουμένισσα. Δεν διαθέτουμε καμία σχετική πληροφορία.
Χρήστος Δ. Σαμαράς, αα δ. 7. Γιός του Δ. Σαμαρά, στον οποίο ήδη έγινε αναφορά29.
Στους μάρτυρες συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω κάτοικοι της πόλης των

27 Χρ. Π. Ίντου, Η Παναγία της Γουμένισσας, Γουμένισσα 2007, σελ. 26, και του ιδίου, Περιφερειακή
Επιτροπή Γουμένισσας του ΕΕΣ, 1946-2006, Γουμένισσα 2007, σελ. 13.
28 Του ιδίου, Τα πρακτικά του Δήμου Γουμένισσας της περιόδου 1912-1923, ανέκδοτη εργασία.
29 Επειδή δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε άλλες πληροφορίες για τους κατοίκους της Γουμένισσας τους οποίους αναφέρουμε στην εργασία αυτή, παρακαλούμε όσοι διαθέτουν την όποια σχετική
πληροφορία να την θέσουν στη διάθεσή μας για να συμπληρώσουμε τα καταγεγραμμένα ήδη στοιχεία ή
να διορθώσουμε τυχόν λάθη.
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Γιαννιτσών: Τάνος Τούδες (Γιάννου), Χρίστος Χατζή Δημητρίου, Χρήστος Τρ.
Μπόσκος, Πέτρος Κοτζαμάνης, Μποζινός και Κωνσταντίνος Χρ. Λιάπτσε (Λιάπτση), οι οποίοι υπογράφουν μαζί με Γουμενισσιώτες μάρτυρες τη διαθήκη με αα 8
του Θάνου Ζελέγκου. Επρόκειτο για ευυπόληπτα πρόσωπα της κοινωνίας των Γιαννιτσών, η δε συμμετοχή τους στη διαδικασία διάθεσης της περιουσίας του Ζελέγκου
στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια του τόπου του υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του γεγονότος.
Μεταξύ Γουμένισσας και Γιαννιτσών υπήρχε σύνδεση αιώνων. Τα Γιαννιτσά ήταν
η πρωτεύουσα του ομώνυμου καζά στα χρόνια της τουρκοκρατίας, στον οποίο καζά
υπάγονταν και η Γουμένισσα, η δεύτερη πόλη της περιοχής αυτής. Μετά την απελευθέρωση οι περιοχές Γιαννιτσών και Γουμένισσας αποτέλεσαν ενιαία υποδιοίκηση και
την περίοδο 1922-1932 ενιαία Μητρόπολη. Την Γιαννιτσών και Γουμενίσσης30.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
Εκτός από τρία ονόματα, όλοι οι υπόλοιποι εκτελεστές των διαθηκών αναφέρονται σε αυτές και ως μάρτυρες. Αυτό δείχνει πως στην κοινωνία της Γουμένισσας
υπήρχε μια ομάδα ατόμων, οι οποίοι λόγω της κοινωνικής, μορφωτικής, οικονομικής
τους θέσης συμμετείχαν σε όλες τις τοπικές δραστηριότητες και στη σύνταξη των
διαθηκών. Στοιχεία για τον καθένα ήδη αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα.
Οι εκτελεστές των διαθηκών ήταν οι : Θάνος Χρ. Ρουσσίδης 1, Δημήτριος Γ. Σαμαράς 1, 3, Παπαιωάννης 2, Κωνσταντίνος Ιωάννου 2, Θάνος Δ. Μαλέγκου 3, Ιωάννης Χρ. Ίντος 4, Χρήστος Δ. Άλλιος 4, Ιωάννης Χρ. Οικονόμου 6, Δημήτριος Παζαρέντσης 7, Γεώργιος Δ. Σαμαράς 7, τους οποίους ήδη συναντήσαμε ως μάρτυρες.
Για πρώτη φορά στον κώδικα συναντάμε το όνομα Πέτρος Παπαγεωργίου που
ορίζεται, όπως και άλλοι, εκτελεστής της με αα 6. διαθήκης της Μαρίας Μ. Πούλκα.
Πρόκειται για γνωστό άτομο της τοπικής κοινωνίας. Διετέλεσε ταχυδρόμος, ο πρώτος
μετά την απελευθέρωση του 1912, και είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες κατά
την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.
Δέλιος Π. Παπαρίδης 5 και Ευθύμιος Χρήστου 5. Ήταν κάτοικοι της Αξιούπολης. Ορίστηκαν μαζί με άλλους Γουμενισσιώτες από το συντοπίτη τους προύχοντα Χ.
Γόνδο εκτελεστές της διαθήκης του.
Ευθύμιος Χρήστου 5, επίσης κάτοικος Αξιούπολης, ο οποίος, όπως και ο προηγούμενος, υπογράφει στη διαθήκη του Χ. Γόνδο.

30

Κ. Γ. Σταλίδη, ό.π. σελ. 463-473.
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ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΤΗ
Θάνος Χρ. Ρουσσίδης, αα δ. 1. Πληροφορίες στην ενότητα μάρτυρες.
Βασίλειος Νεράντζης, αα δ. 2. Πληροφορίες στην ενότητα αντιγραφείς των διαθηκών.
ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ
Γουμένισσα: Κωμόπολη του Ν. Κιλκίς, πρωτεύουσα της επαρχίας Παιονίας, από
της ιδρύσεως αυτής, σήμερα έδρα ομώνυμου Δήμου. Δημιουργήθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας από τη συνένωση μικρών οικισμών και το όνομά της,
κατά την τοπική παράδοση, το πήρε από Ηγούμενο παρακείμενης Ι. Μονής τον οποίο
φόνευσαν αλλόθρησκοι ή ληστές. Ήταν σημαντικό οικονομικό, πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο. Στα χρόνια της σκλαβιάς ανήκε στον καζά Γιαννιτσών, ήταν έδρα
ναχτιέ (υπαρχίας – επαρχίας), μετά την απελευθέρωση έδρα υποδιοίκησης και μετά
επαρχίας. Από το 1935 η κωμόπολη και η επαρχία της υπάγονται στο Ν. Κιλκίς.
Γιαννιτσά: Πόλη του Ν. Πέλλας, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και έδρα
του Δήμου Γιαννιτσών. Όπως προαναφέρθηκε ήταν έδρα καζά στα χρόνια της τουρκοκρατίας και σημαντικό κέντρο των αλλοθρήσκων κατακτητών στους οποίους οφείλει και το όνομά της. Είχε σημαντική ελληνική κοινότητα, μεγάλη προσφορά στον
Μακεδονικό Αγώνα και στον πλησίον της Βάλτο διεξήχθητε μια από τις σημαντικότερες φάσεις του αγώνα εκείνου. Το 1912, 19 Οκτωβρίου, στην ομώνυμη μάχη,
ηττήθηκε ο τουρκικός στρατός και απελευθερώθηκε όχι μόνο η πόλη αυτή αλλά και η
Θεσσαλονίκη, όπως και η Γουμένισσα (23-10-1912). Τα Γιαννιτσά είναι μια συνεχώς
αναπτυσσόμενη πόλη, εμπορικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης
περιοχής με πολλές διοικητικές αρχές και υπηρεσίες31.
Βοέμιτσα (Αξιούπολη) σ. 16, 17: Η Αξιούπολη είναι κωμόπολη της επαρχίας
Παιονίας του Ν. Κιλκίς και έδρα ομώνυμου Δήμου. Δημιουργήθηκε στα χρόνια της
τουρκοκρατίας από τη συνένωση οικισμών και μετεξελίχτηκε σε κέντρο της περιοχής. Κατά την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου ήταν τόπος διέλευσης συμμαχικών και
ελληνικών δυνάμεων προς το Μακεδονικό Μέτωπο, τομέα Σκρα32.
Κρίβα (Γρίβα), σ. 11: Αξιόλογη κοινότητα της επαρχίας Παιονίας του Ν. Κιλκίς,
στις ανατολικές πλαγιές του όρους Πάικο. Απέχει από τη Γουμένισσα πέντε χιλιόμε-

31
32

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, Ιστορικό-Φωτογραφικό Λεύκωμα, Δήμος Γιαννιτσών 2005.
Χ. Π. Ίντου, Η Αξιούπολη στην ιστορική της διαδρομή, Κιλκίς 2000.
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τρα στο Δήμο της οποίας ανήκει.
Τσερναρέκα (Κάρπη), σ. 11: Επίσης οικισμός του Δ. Γουμένισσας, παλιά κοινότητα στο Πάικο, όπως και η Γρίβα, απέχοντας το ίδιο περίπου από την έδρα του
Δήμου.
Περισλάφτσι (Περίκλεια Αριδαίας), σ. 24: Μικρός οικισμός της επαρχίας Αλμωπίας στις δυτικές πλαγιές του Πάικου.
Πέτγας (Πεντάλοφο Γουμένισσας), σ. 24: Οικισμός του Δήμου Γουμένισσας,
έδρα παλαιότερα κοινότητας, η οποία απέχει από τη Γουμένισσα περίπου πέντε χλμ.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Από τον κώδικα αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για της συνοικίες της Γουμένισσας κατά την περίοδο σύνταξης των διαθηκών 1891- 1911. Αυτές είναι:
Ζάικου: Η περιοχή γύρω από την κεντρική πλατείας της κωμόπολης. Εκεί είναι
το παντοπωλείο του Γεωργίου Παπακαλιώνη (αα Διαθήκης 3, σελ 5, 1907), στην
κεντρική πλατεία (Πλατεία Θ. Ζελέγκου, σήμερα ψητοπωλείο Καρατζά, κατά την
περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου ναός των Γάλλων στρατιωτών), κατοικία και
δύο μαγαζιά του Γεωργίου Δ. Σαμαρά (αα διαθήκης 4, σ. 12. 1908), επίσης του ιδίου
κήπος που συνορεύει με το Σχολείο. Πίσω δηλαδή από το ιστορικό διδακτήριο που
είναι στο κέντρο της Γουμένισσας. Τα παραπάνω ακίνητα με διαφορετικές μορφές
υπάρχουν και σήμερα.
Μητάν: Ήταν η περιοχή της σημερινής οδού Γρ. Γκίγκερη. Εκεί βρίσκονταν η
οικία του διαθέτη Χρίστου Θάνου Λόπκα (αα διαθήκης 2, σ. ε, 1907). Κήπος με μωρεόδενδρα του Γεωργίου Δ. Σαμαρά (αα διαθήκης 4, σ. 15, 1908) και οι οικία του εκ
Γρίβας Χρήστου Πίψη (αα διαθήκης 11, σ. 33, 1911), η τελευταία διασώζεται και
σήμερα.
Παπά Μήτρου: Ο Παπα Μήτρου μαχαλάς είναι η σημερινή οδός Άγγελου Σακελλαρίου που ξεκινά από την επάνω ή μικρή πλατεία της Γουμένισσας (παλιά Μπακάλνιτσα = αγορά των μπακάλικων). Εκεί βρίσκονταν η οικία του Παπά-Ζαχαρία Χ#
Δημητρίου Οικονόμου (αα διαθήκης 7, σ. 22, 1896).
Παπά Παύλε: Η εκατέρωθεν της σημερινής οδού Παύλου Κουντουριώτη περιοχή, κοντά στην Κεντρική πλατεία της κωμόπολης όπου ήταν οι οικία του Γεωργίου
Παπακαλιώνη (αα διαθήκης 3, σ. 5, 1907), όπου και οι κατοικίες Γαλινίτση, Μουστακίνη και Σιάλδα, οι οποίες αναφέρονται στη διαθήκη ως συνορεύουσες με εκείνην του
διαθέτη και υπάρχουν και σήμερα.
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Πασ(σ)αλή: Ήταν η περιοχή κοντά στο ναό της Παναγίας της Γουμένισσας, όπου
και οι κατοικίες των οικογενειών Πασσαλιώκη. Εκεί βρίσκονταν και η οικία του διαθέτη Θάνου Ζελέγκου (αα διαθήκης 8, σ. 26 και 27, 1891), όπου επίσης οι κατοικίες
Ζελέγκου, Πασσαλιώκη, Γαλινίτση.
Ρώση και Ρώσια: Η μεταξύ των δημοσίων οδών, σημερινών Κακκάβου και Λόχου Ταβουλάρη που ξεκινούν από την μικρή πλατεία της Γουμένισσας (Επάνω πλατεία ή μπακάλνιτσα παλιά). Εκεί βρίσκονταν η οικία του Γεωργίου Δ. Σαμαρά (αα
διαθήκης 4, σ. 11, 1908) και της Μαρίας Μήνου Πούλκα, συζύγου του Αθανασίου Δ.
Σαμαρά εκ δευτέρου γάμου της (αα διαθήκης 6, σ. 19, 1907).
Αναφέρεται και η σημερινή συνοικία Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας, όπου κατοικεί η πλειοψηφία των γνωστών μουσικών της κωμόπολης (αα. διαθήκης 10, σ. 31.
1888)33.
Γειτονιές Γίβας
Τανούφ, σ. 31. Πρόκειται για συνοικία του χωριού.
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
Ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Γουμένισσας. Είναι η σημερινή Ιερά Μονή
Παναγίας Γουμενίσσης, η οποία ήταν και η πρώτη εκκλησία της κωμόπολης. Το πότε
ιστορήθηκε ο πρώτος ναός που προϋπήρχε στην ίδια θέση δεν είναι γνωστό. Ο σημερινός ναός είναι κτίσμα του 1802 στον οποίο έγιναν σημαντικές προσθήκες το 1837.
Μέσα στο ναό είναι θησαυρισμένο το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας της Γουμένισσας έργο του 13ου-14ου αιώνα. Σπουδαίας τέχνης είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο
του ναού, μοναδικό στο είδος του σε όλη την περιοχή. Σήμερα ο ναός λειτουργεί ως
Ιερά Μονή και στον αύλειο χώρο της είναι το Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου34.
Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας: Είναι ο σημερινός Μητροπολιτικός
ναός της Γουμένισσας αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο. Πρόκειται για έργο της περιόδου 1964-1869, το οποίο ανεγέρθηκε με δαπάνες των κατοίκων. Το μέγεθος και η

33 Με τις συνοικίες της Γουμένισσας ασχολήθηκε και ο Σ. Β. Αλτίκης στο έργο του Τα ομωνυμικά της
Γουμένισσας (1912-2006), Συμβολή στην τοπική ιστορία, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 79-82.
34 Χ. Π. Ίντου, Η Παναγία της Γουμένισσας, ιστορίες και παραδόσεις, Γουμένισσα 2007. Επίσης Δ.
Λάμπρου, Η Παναγία Γουμενίσσης, Γουμένισσα 1975. Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Γουμενίσσης, Η Παναγία Γουμενίσσης, Γουμένισσα 1981. Δημητρίου Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Παναγία η Γουμένισσα,
α΄ εκδ. 1998, β΄ έκδ. 2000.
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μεγαλοπρέπειά του εντυπωσιάζουν και έχει πολλές ομοιότητες με τους ναούς Αγίου
Μηνά Θεσσαλονίκης και Αγίου Αντωνίου Βέροιας, δείγμα της αστικής περιόδου της
Γουμένισσας35.
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Γρίβας: Είναι ο ναός του χωριού Γρίβα και πρόκειται για ιστορική εκκλησία έργο των αρχών του 19ου αιώνα. Είναι αγιογραφημένη
με πολλά ξυλόγλυπτα μέρη και πλούσιο διάκοσμο. Ο ναός έχει αγιογραφηθεί δύο
φορές στο παρελθόν και πρόκειται για σημαντικό μνημείο της περιοχής.
Και οι τρεις προαναφερθέντες ναοί είναι μεταβυζαντινά μνημεία και έχουν κηρυχθεί διατηρητέα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Γουμέντζης: Στον Κώδικα αναφέρονται πολλές φορές μια και οι διαθέτες μεταβίβασαν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων στα εκπαιδευτήρια αυτά. Λειτούργησαν σε διάφορους χώρους
πριν από το 1882, εκκλησιαστικά μετόχια, ιδιωτικές κατοικίες και τέλος σε δικό τους
μεγάλο κτίριο που οικοδομήθηκε με δαπάνες των κατοίκων της κωμόπολης την περίοδο 1882-1894 και ιδιαίτερα του τοπικού ευεργέτη Θ. Ζελέγκου στο κέντρο του
οικισμού όπου και ο Ι. Ν. Α. Γεωργίου36.
ΑΣΧΟΛΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Αμπελοκαλλιέργεια - Μωρεοκαλλιέργεια - Σηροτροφεία - Καλλιέργεια κήπων: Επί
σειρά αιώνων οι ασχολίες αυτές αποτέλεσαν την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων
της Γουμένισσας. Το κρασί και το μετάξι του τόπου αυτού ήταν ονομαστά προϊόντα και
έγιναν γνωστά πέρα των ορίων του νεότερου ελληνικού κράτους. Η αμπελοκαλλιέργεια συνεχίζεται και σήμερα με παραγωγή κρασιών ονομασίας προελεύσεως (ΟΠΑΠ),
έχει όμως προ πολλού χαθεί η καλλιέργεια του μεταξοσκώληκα (μωρεοκαλλιέργεια,
σηροτροφία κλπ). Αυτή η δραστηριότητα στη Γουμένισσα είχε φθάσει στο απόγειό της
τον 20ο αιώνα και η ίδια κωμόπολή ήταν έδρα τριών μεταξουργείων, όπου απασχολούνταν εκατοντάδες εργατριών. Σήμερα αποτελεί αντικείμενο ιστορικής έρευνας.

35 Του ιδίου, Ο Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας, ιστορία, τέχνη, παράδοση, Γουμένισσα 1991.
36 Του ιδίου, Η εκπαίδευση στη Γουμένισσα και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Κιλκίς κατά την περίοδο
1870-1912, Θεσσαλονίκη 1993. Επίσης του ιδίου, Εκπαιδευτική Περιφέρεια Παιονίας, Τα σχολεία μας από
την ίδρυσή τους ως το 2000, Κιλκίς 2004.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Παντοπώλης-Κτηματίας: Στον Κώδικα αναφέρονται μόνο αυτά τα επαγγέλματα
για όσους τα ονόματα αναγράφονται σε αυτόν. Οι προύχοντες και οι πρόκριτοι ήταν
εκείνοι που είχαν τα περισσότερα οικονομικά μέσα, διέθεταν καταστήματα και ικανές
εκτάσεις, όπου δούλευαν ως εργάτες οι άλλοι κάτοικοι πέρα από τη φροντίδα των
δικών τους κτημάτων. Τα ίδια αυτά πρόσωπα ήταν πάντα στη διάθεση των κοινών
υ6πιοθέσεων και ως εκ τούτου και ως μάρτυρες στην υπογραφή διαθηκών και συμβολαίων αγοροπωλησιών.
ΕΠΙΘΕΤΑ – ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Με τα επίθετα και τα τοπωνύμια της Γουμένισσας έχουν ασχοληθεί ήδη άλλοι
ερευνητές της ιστορίας του τόπου37. Στον Κώδικα υπάρχουν επίθετα οικογενειών των
Γιαννιτσών, της Αξιούπολης και της Γρίβας. Επίσης και μερικά τοπωνύμια της Αξιούπολης και της Γρίβας. Στα επίθετα ήδη κάναμε αναφορά, μιλώντας για τους διαθέτες
και τους μάρτυρες.

37

Σ. Αλτίκη, Γουμένισσα η Παϊκική, Θεσσαλονίκη 2002.

Άγγελος Α. Χοτζίδης
Έγκλημα και τιμωρία:
Πολιτική βία στη Μακεδονία των Νεοτούρκων

Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 1911, λίγο μετά τις 9.30, στην αγορά του Στιπ, στα
νοτιανατολικά των Σκοπίων, εξερράγη μία βόμβα που είχε τοποθετήσει ένας Βούλγαρος, μέλος της Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης (Ε.Μ.Ε.Ο).
Από την έκρηξη τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, κυρίως Τούρκοι, ένας από τους
οποίους θανάσιμα. Όμως, μισή ώρα μετά την έκρηξη, πλήθος Τούρκων, μεταξύ των
οποίων στρατιώτες, αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι οπλισμένοι με όπλα,
περίστροφα, μαχαίρια, αλλά και πέτρες, επιτέθηκε στους συγκεντρωμένους στην αγορά φωνάζοντας «θάνατος στους άπιστους». Από την επίθεση προκλήθηκε ο θάνατος
20 Βουλγάρων και ο τραυματισμός περίπου 280. Μόλις μία ώρα μετά επενέβησαν
στρατιωτικές δυνάμεις για να σταματήσει η αιματοχυσία.1 Το συμβάν προκάλεσε το
ενδιαφέρον των μελών του οθωμανικού κοινοβουλίου. Επιτροπή οκτώ βουλευτών
επισκέφθηκε την πόλη, από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου, για να διερευνήσει τις
συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αιματοχυσία αλλά και να συμβάλει στην εκτόνωση
της έντασης μεταξύ Βουλγάρων και Τούρκων. Ίσως η επικείμενη επίσκεψη των βουλευτών να ήταν η αιτία για τη μετάβαση στο Στιπ του βαλή των Σκοπίων, Hüseyin
Mazhar Bey, στις 12 Δεκεμβρίου, οπότε διαβεβαίωσε τους Βούλγαρους ότι οι συλληφθέντες ως πρωταίτιοι της σφαγής θα δικάζονταν από στρατοδικείο.2 Ως αντίποινα
για τη σφαγή, βουλγαρικές ανταρτοομάδες δολοφόνησαν στο Κράτοβο δύο τούρκους αγρότες, μέλη του νεοτουρκικού Κομιτάτου, και στο Κουμάνοβο μία εξαμελή
οικογένεια μουχατζίρ (μουσουλμάνων μεταναστών) από τη Βοσνία, στις 20 και 24

1 Foreign Office, Public Records Office (στο εξής FO) 195/2382, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη,
[αρ. πρωτ.] 108/7 Δεκεμβρίου 1911, μικροφωτογραφημένο στο Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας
και Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Μ.Ι.Τ.) του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (Θεσσαλονίκη) και, κυρίως,
στο ίδιο, Hough προς Lamb, Σκόπια, 57/13 Δεκεμβρίου 1911. Σύμφωνα με τη βουλγαρική εφημερίδα
Πράβο της Θεσσαλονίκης της 1ης Δεκεμβρίου 1911 (παλ. ημερ.), οι νεκροί Βούλγαροι ήταν 19 και οι τραυματίες 309, βλ. Haus-, Hof- & Staatsarchiv, Politisches Archiv (στο εξής HHStA PA) XXXVIII/414, Kral
προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 182/15 Δεκεμβρίου 1911, μικροφωτογραφημένο στο Κ.Ε.Μ.Ι.Τ. Στη βομβιστική επίθεση στο Στιπ αναφέρθηκε ο Κρίστο Μάτοφ, ηγετικό στέλεχος της Ε.Μ.Ε.Ο., σε συνέντευξή
του στον Λ. Τρότσκι το Νοέμβριο του 1912, βλ. Λέων Τρότσκι, Τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι,
μετάφραση Παρασκευάς Ματάλας, Αθήνα: Θεμέλιο, 1993, σ. 285-6. Οι ημερομηνίες στο κείμενο είναι με
βάση το νέο (Γρηγοριανό) ημερολόγιο, ενώ για τις ελάχιστες που είναι με το παλαιό (Ιουλιανό) γίνεται
ειδική αναφορά σε παρένθεση.
2 Στην επιτροπή του κοινοβουλίου συμμετείχαν τρεις Βούλγαροι, δύο Μουσουλμάνοι, δύο Έλληνες
και ένας Αρμένιος. FO 195/2382, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 114/19 Δεκεμβρίου 1911 και Lamb
προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 116/24 Δεκεμβρίου 1911.
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Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.3 Το περιστατικό του Στιπ και οι πράξεις αντεκδίκησης των
Βουλγάρων κατέδειξαν την αδυναμία των οθωμανικών αρχών να διατηρήσουν, στο
βαθμό του δυνατού, την ηρεμία και την ασφάλεια στη Μακεδονία κατά τα έτη 1911
και 1912.
Όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική την περίοδο αμέσως μετά τη νεοτουρκική
επανάσταση. Με την πολιτειακή μεταβολή της 23ης Ιουλίου 1908 έπαψε η πολυετής
δραστηριοποίηση των ανταρτοομάδων των Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων και των
λίγων ρουμανιζόντων Βλάχων σε όλη τη Μακεδονία. Οι ομάδες αυτές είχαν λάβει
μέρος σε μία διένεξη κατά την οποία στα εδάφη των τριών μακεδονικών βιλαετίων,
μόνο την τετραετία από το Μάρτιο του 1904 έως το Φεβρουάριο του 1908, κατεγράφησαν μεταξύ των Χριστιανών 3.046 νεκροί (με θύτες Χριστιανούς ή αγνώστους)·
εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου θύτες ή θύματα ήταν Μουσουλμάνοι ή στρατιώτες.4 Ο Αύγουστος του 1908 ήταν ο πρώτος μήνας, μετά από αρκετά χρόνια, κατά
τον οποίο έγιναν στη Μακεδονία μόλις τρεις δολοφονίες με πολιτικά κίνητρα. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Αν και λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, τα
πολιτικά εγκλήματα ήταν και πάλι στην ημερήσια διάταξη και σε αυτά συμμετείχαν
πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό είτε ως θύτες είτε ως θύματα οι Μουσουλμάνοι, κυρίως
Τούρκοι, και τα σώματα ασφαλείας, ο στρατός και η χωροφυλακή. Ενώ το 1909 κατεγράφησαν μόλις 287 θύματα σε σχέση με τα 1.083 του 1908 (από τα οποία περίπου
1.010 τους πρώτους επτά μήνες)5 και το 1910 ο αριθμός έπεσε στα 161, το 1911 με
την επανεμφάνιση των ανταρτοομάδων της Ε.Μ.Ε.Ο. τα θύματα υπερδιπλασιάστηκαν
και ήταν περισσότερα από 400 (πίνακας 1). Μάλιστα, το 1912 η αύξηση ήταν πολύ
μεγαλύτερη αφού μόνο έως τα τέλη Ιουλίου οι νεκροί ήταν περίπου 5006 και τους
επόμενους δύο μήνες πολύ περισσότεροι από 149 (πίνακας 8), αριθμοί που πλησίαζαν τους αντίστοιχους της περιόδου πριν από την επανάσταση. Συνολικά τα θύματα

3 Στο ίδιο, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 116/24 Δεκεμβρίου 1911.
4 Για το σύνολο των θυμάτων πολιτικών εγκλημάτων στη Μακεδονία από το 1904 έως το 1908
βλ. HHStA PA XII/320, Oppenheimer προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 39/5 Απριλίου 1907, HHStA PA
XΧΧIΧ/5, Oppenheimer προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 46/18 Απριλίου 1908 (το έγγραφο αυτό δημοσιεύθηκε από τον F.R. Bridge (επιμ.), Austro-Hungarian Documents Relating to the Macedonian Struggle,
1896-1912, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976, σ. 363-9) και Άγγελος Χοτζίδης & Ιάκωβος Μιχαηλίδης, «‘Μαύρη ζωή την έκαναν κι αυτοί’: Θύτες και θύματα στην ελληνική Μακεδονία (1901-1912)», ανακοίνωση στο συνέδριο του Yale University και του London School of Economics:
Πόλεμος και ταυτότητες, Μακεδονία (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κύπρος (1955-1959,
1963-1974), Αθήνα (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη), 26-27 Μαΐου 2006 (πρακτικά υπό έκδοση).
5 FO 195/2328, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 11/6 Φεβρουαρίου 1909.
6 Douglas Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου & Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, 1993 (ανατύπωση α΄ έκδ. 1966), σ. 407.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Θύματα πολιτικών εγκλημάτων στα τρία βιλαέτια της Μακεδονίας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολο

1908
110
122
121
103
167
202
187 (;)
3
7
25
15
21
1.083

1909
25
22
21
34
32
24
13 (;)
17
22
48
19
10
287

1910
5
8
3
8
10
15
10
6
15
43
18
20
161

1911
7
12
15
21
34
19
63
96
38
23
39
> 34
> 401

Πηγές: Βλ. πίνακες 3 έως 7.

των πολιτικών εγκλημάτων από τον Αύγουστο του 1908 έως το Σεπτέμβριο του 1912
ήταν περισσότερα από 1.569. Ο ακριβής αριθμός δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί,
επειδή τα δεδομένα για το 1912 δεν είναι πλήρη και γι’ αυτό στην παρούσα ανάλυση
λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα έως το Δεκέμβριο του 1911, όπως αυτά προκύπτουν
από τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις των προξένων της Μεγάλης Βρετανίας στη Μακεδονία.7
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην κατάδειξη της συμμετοχής των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων της Μακεδονίας στα πολιτικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στα
τρία μακεδονικά βιλαέτια, της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και των Σκοπίων,
κατά την τετραετία από την Επανάσταση των Νεοτούρκων έως την έναρξη του Α΄
Βαλκανικού Πολέμου, όπως και στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αυτά διώχθηκαν και αντιμετωπίστηκαν από τις οθωμανικές αρχές. Ως «πολιτικά εγκλήματα»
οι οθωμανικές αρχές και οι διπλωμάτες των Μεγάλων Δυνάμεων κατέγραφαν όσα
οφείλονταν στις εθνοτικές διενέξεις στη Μακεδονία. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην

7 Στη σειρά FO 195 υπάρχουν οι εκθέσεις των βρετανών διπλωματών στη Μακεδονία έως το Δεκέμβριο 1911.
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παρούσα ανάλυση δεν έχουν συμπεριληφθεί περιπτώσεις δίωξης αντιπάλων του νεοτουρκικού καθεστώτος, οι οποίες δεν οφείλονταν σε εθνοτικές διενέξεις, όπως π.χ.
οι σχετικές με την καταστολή του κινήματος της Αντεπανάστασης τον Απρίλιο του
1909. Επίσης, παρόλο που καταγράφονταν ως πολιτικά εγκλήματα, εκτός από τους
φόνους, και όσα είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς ή ελαφριάς σωματικής
βλάβης, η παρούσα εργασία βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων για τα εγκλήματα στα οποία είχε σημειωθεί φόνος. Αυτά καταγράφονταν σε μεγαλύτερο βαθμό
σε σχέση με τα υπόλοιπα και αποτελούν πιο αξιόπιστο κριτήριο για την εκτίμηση της
συμμετοχής των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων στις εθνοτικές διενέξεις.
Βέβαια, τα όρια μεταξύ πολιτικού και κοινού εγκλήματος δεν ήταν πάντοτε σαφή
και σε αρκετές περιπτώσεις οι πρόξενοι σημείωναν ότι ορισμένα από τα καταγραφέντα ως πολιτικά εγκλήματα πιθανόν να μην ήταν τέτοια, ενώ προφανώς υπήρχαν και
πολλά που δεν έχουν καταγραφεί.8 Ο προσδιορισμός του χαρακτήρα ενός εγκλήματος
ήταν δύσκολος στις περιπτώσεις όπου ο θύτης και το θύμα προέρχονταν από την ίδια
πληθυσμιακή ομάδα, καθώς επρόκειτο συνήθως για κοινά εγκλήματα, αλλά δεν ήταν
σπάνια και τα πολιτικά εγκλήματα που οφείλονταν π.χ. στην ανυπακοή ενός ατόμου
στις επιταγές της εθνικής του οργάνωσης. Έως το τέλος του 1911 σημειώθηκαν 75
πολιτικά εγκλήματα μεταξύ Βουλγάρων (πίνακας 2), αρκετά από τα οποία οφείλονταν
στη διαμάχη των Βερχοβιστών, που υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση της Σόφιας,
με την παράταξη του Γιάνε Σαντάνσκι, ο οποίος, μετά τη νεοτουρκική επανάσταση,
συνεργάστηκε στενά με το νέο καθεστώς. Ο ίδιος ο Σαντάνσκι υπήρξε στόχος δολοφονικών επιθέσεων από ομοεθνείς του, όπως στις 7 Οκτωβρίου 1908, δύο ημέρες
μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας, σε ένα καφέ της Θεσσαλονίκης, όπου αυτός τραυματίστηκε και δύο σύντροφοί του σκοτώθηκαν από τα πυρά
δύο Βερχοβιστών, αλλά και την επόμενη χρονιά, στις 28 Αυγούστου, στην ίδια πόλη,
όπου τραυματίστηκε και πάλι.9 Λιγότερο συχνά ήταν τα πολιτικά εγκλήματα μεταξύ
Ελλήνων, μόλις 36, και μεταξύ Μουσουλμάνων: 22 (πίνακας 2). Βέβαια, στους τελευταίους συμπεριλαμβάνονταν Τούρκοι, Αλβανοί και μουχατζίρ από τη Βοσνία που

8 Γνωρίζοντας πως οι καταγραφές δεν ήταν απολύτως ορθές, ο βρετανός πρόξενος σημείωσε στην
έκθεσή του για τον Απρίλιο του 1909: “This list is in all probability more than usually defective” (FO
195/2329, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 62/11 Μαΐου 1909), ενώ δύο χρόνια αργότερα ανέφερε ότι
“It is, however, more than probable that a considerable proportion of those [crimes] committed fail to come
to my knowledge” (FO 195/2381, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 44/10 Μαΐου 1911).
9 FO 195/2298, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 139/8 Οκτωβρίου 1908, HHStA PA XXXVIII/410, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 268/8 Οκτωβρίου 1908, HHStA PA XXXVIII/411, Pára
(τηλεγράφημα), Θεσσαλονίκη, 85/28 Αυγούστου 1909 και Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 179/30
Αυγούστου 1909.
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είχαν εγκατασταθεί στη Μακεδονία. Εξάλλου υπήρχαν και περιπτώσεις Μουσουλμάνων, όπως και χριστιανών, που έπεφταν θύματα του νεοτουρκικού Κομιτάτου Ένωσης και Προόδου (Κ.Ε.Π.) (İttihad ve Terakki Cemiyeti), το οποίο υιοθέτησε τακτική
εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων ήδη πριν από την επανάσταση.10
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη μία αναφορά στην ένοπλη δράση των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων μετά την καθεστωτική αλλαγή. Για τη βουλγαρική πλευρά, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι συγκρούστηκε με τους Έλληνες κυρίως από τους
τελευταίους μήνες του 1908 έως το τέλος του 1909, όταν 21 Έλληνες σκοτώθηκαν
από Βούλγαρους και 24 Βούλγαροι από Έλληνες (πίνακες 4 και 5). Την ίδια περίοδο
ήταν έντονη η αναφερθείσα αντιπαράθεση των Βερχοβιστών με τους οπαδούς του
Σαντάνσκι. Όμως, με τη δυναμική επαναδραστηριοποίηση της Ε.Μ.Ε.Ο. υπό τους
Κρίστο Τσερνοπέεφ και Τοντόρ Αλεξαντρόφ, κυρίως το 1911 και το 1912, όταν πολλές ένοπλες ομάδες εισήλθαν στα οθωμανικά εδάφη από τη Βουλγαρία, οι συγκρούσεις με τα οθωμανικά σώματα ασφαλείας ήταν όλο και πιο συχνές. Όπως παρατήρησε
βρετανός διπλωμάτης το Σεπτέμβριο του 1911, οι βουλγαρικές ομάδες δεν στόχευαν
πλέον σε Έλληνες, αλλά σε πρώην κομιτατζήδες που συνεργάζονταν με το νεοτουρκικό καθεστώς καθώς και σε οθωμανούς αξιωματούχους.11 Μάλιστα, ήδη από το φθινόπωρο του 1910, η Ε.Μ.Ε.Ο. με βομβιστικές επιθέσεις προκαλούσε δολιοφθορές,
κυρίως στο σιδηροδρομικό δίκτυο,12 ή στόχευε στο θάνατο αμάχων με εκρήξεις σε
αστικά κέντρα (από τα τέλη του 1911) προκαλώντας αντίποινα από το στρατό ή τους
Μουσουλμάνους. Απώτερος σκοπός της Οργάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των
Μεγάλων Δυνάμεων αλλά και της κοινής γνώμης στη Βουλγαρία για την κατάσταση
στη Μακεδονία.13

10 Feroz Ahmad, “War and Society under the Young Turks, 1908-18”, στο Albert Hourani, Philip
Khoury & Mary C. Wilson (επιμ.), The Modern Middle East: A Reader, Λονδίνο & Νέα Υόρκη: I.B. Tauris,
2004, β΄ έκδ., σ. 131
11 FO 195/2382, Morgan προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 75/12 Σεπτεμβρίου 1911.
12 Για τις βομβιστικές επιθέσεις στο σιδηροδρομικο δίκτυο της Μακεδονίας, κυρίως στη γραμμή
Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, τον Οκτώβριο του 1910 βλ. FO 195/2359, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη,
133/20 Οκτωβρίου 1910 και Hough προς Lamb, Σκόπια, 52/29 Οκτωβρίου 1910.
13 Dakin, ό.π., σ. 405-6, Νικόλαος Β. Βλάχος, Ιστορία των κρατών της χερσονήσου του Αίμου 19081914, τόμ. α΄, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1954, σ. 215-6, Βλάσης Βλασίδης, «Η
αυτονόμηση της Μακεδονίας: Από τη θεωρία στην πράξη», στο Βασίλης Κ. Γούναρης, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης & Γιώργος Β. Αγγελόπουλος (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1997,
σ. 71-2 και Mehmet Hacısalihoğlu, Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918), Μόναχο: R.
Oldenbourg, 2003, σ. 291-2 και 309-12. Όπως ανέφερε ο Μάτοφ στον Τρότσκι, το Νοέμβριο του 1912, με
τις βομβιστικές επιθέσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε δημόσια κτίρια στη Μακεδονία το 1911-12 η
Ε.Μ.Ε.Ο. αποσκοπούσε στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των Μεγάλων Δυνάμεων και της Βουλγαρίας,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Θύτες και θύματα στη Μακεδονία κατά εθνικότητα
(Αύγουστος 1908 - Δεκέμβριος 1911)

36

Σέρβοι

10

Ρουμ.Βλάχοι
Μουσουλμ.

22

8

10

14

187
1

95
10

7

7

118

21

61

44

Άγνωστοι

133

77

11

2

54

3

3

Σύνολο
θυμάτων

423

218

44

23

157

51

3

Στρατ.-Χωρο.

Σύνολο θυτών

26

47

Εβραίοι

Έλληνες

4

Άγνωστοι

6

Στρατ. Χ.

33

Μουσουλμ.

75

Βλάχοι

Σέρβοι

Βούλγαροι

Ρουμανίζοντες

Έλληνες

Θύματα

Βούλγαροι

Θύτες

27

9

22

12

209

24

129
283
1

920

Πηγές: Βλ. πίνακες 4 έως 7.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών της Ε.Μ.Ε.Ο. εντάσσονται η αναφερθείσα βομβιστική επίθεση στην αγορά του Στιπ το Δεκέμβριο του 1911 και η πιο αιματηρή στο
Κότσανι, ανατολικά των Σκοπίων, την 1η Αυγούστου 1912. Στο Κότσανι εξερράγησαν δύο βόμβες σκοτώνοντας 18 Βούλγαρους, τέσσερις Μουσουλμάνους και δύο
Εβραίους, αλλά η επέμβαση των στρατιωτών στη συνέχεια ήταν αυτή που προκάλεσε
περισσότερα θύματα, 40 νεκρούς Βούλγαρους, ενώ άλλα 120 άτομα τραυματίστηκαν.14 Η τελευταία σφαγή είχε ως αποτέλεσμα την οργάνωση αντιτουρκικών διαδηλώσεων σε πόλεις της Βουλγαρίας λίγες ημέρες αργότερα.15

βλ. Τρότσκι, ό.π., σ. 285-6.
14 Dakin, ό.π., σ. 407 αλλά και Βλάχος, ό.π., σ. 340, όπου αναφέρεται ότι το επεισόδιο στο Κότσανι
έγινε στις 31 Ιουλίου 1912 και σκοτώθηκαν δώδεκα κάτοικοι από τις βόμβες που έριξαν βούλγαροι αντάρτες, ενώ 46 Βούλγαροι εκτελέστηκαν από στρατιώτες και τουλάχιστον 170 άτομα τραυματίστηκαν.
15 Βλάχος, ό.π., σ. 342-3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Θύτες και θύματα στη Μακεδονία κατά εθνικότητα (1908)

Σέρβοι

28

Ρουμ.Βλάχοι

23

20

8

13

1

3

1

2

4

Μουσουλμ.

80

11

10

Στρατ.-Χωρο.

87

13

11

Άγνωστοι

182

63

9

Σύνολο
Θυμάτων

649

185

39

198
1

276
33
10

4
2

Σύνολο θυτών

22

34

Εβραίοι

212

3

Άγνωστοι

Έλληνες

Στρατ.Χ.

8

Μουσουλμ.

72

Βλάχοι

Σέρβοι

58

Βούλγαροι

Ρουμανίζοντες

Έλληνες

Θύματα

Βούλγαροι

Θύτες

18

122

1

5

116

7

64

325

36

130

40

1

1.080

Πηγή: FO 195/2328, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, αρ. πρωτ. 11/6 Φεβρουαρίου 1909.

Η Ε.Μ.Ε.Ο. συνέχισε τις βομβιστικές επιθέσεις έως την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου και στις 11 Σεπτεμβρίου 1912 από έκρηξη βόμβας στην αγορά της
Δοϊράνης σκοτώθηκαν 36 άτομα (από τα οποία τουλάχιστον δώδεκα ήταν Μουσουλμάνοι και δύο Βούλγαροι) και 16 τραυματίστηκαν, αλλά τη φορά αυτή οι αρχές κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση και να αποτρέψουν πράξεις αντεκδίκησης. Επίσης,
στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τρεις βομβιστικές επιθέσεις, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο πολιτών και την 1η Οκτωβρίου στις Σέρρες ένας Μουσουλμάνος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη
βόμβας, ενώ Μουσουλμάνοι σκότωσαν έναν Έλληνα από τη Νιγρίτα θεωρώντας τον
ως βομβιστή.16 Συνολικά, από τον Αύγουστο του 1908 έως το Δεκέμβριο του 1911 οι

16 HHStA PA XXXVIII/415, von Herzfeld προς Berchtold, Θεσσαλονίκη, 139/11 Σεπτεμβρίου 1912,
von Herzfeld (τηλεγρ.), Θεσσαλονίκη, 171/29 Σεπτεμβρίου 1912 και von Herzfeld προς Berchtold, Θεσ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Θύτες και θύματα στη Μακεδονία κατά εθνικότητα
(Αύγουστος – Δεκέμβριος 1908)

Έλληνες
Σέρβοι

Σύνολο θυτών

Εβραίοι

Άγνωστοι

Στρατ.Χ.

8

Μουσουλμ.

11

Βλάχοι

5

Ρουμανίζοντες

8

Σέρβοι

Έλληνες

Βούλγαροι

Θύματα

Βούλγαροι

Θύτες

13
1

2

1

3

23
3

Ρουμ.Βλάχοι
Μουσουλμ.

9

Στρατ.-Χωρο.

2

2

13

2

2

Άγνωστοι

8

4

2

Σύνολο
θυμάτων

39

21

4

3
1

5

17
1

71

Πηγές: FO 195/2298, Θεσσαλονίκη, 124/12 Σεπτ. 1908, Σέρρες, 2/22 Σεπτ. 1908, Θεσσαλονίκη, 141/20 Οκτ. 1908, 155/25 Νοεμβρ. 1908, 169/26 Δεκ. 1908. FO 195/2328, Θεσσαλονίκη,
9/29 Ιαν. 1909.

Βούλγαροι κατεγράφησαν ως θύτες σε 187 πολιτικά εγκλήματα στο 40% (75) των
οποίων τα θύματα ήταν Βούλγαροι και στο 37% Μουσουλμάνοι (47) και στρατιώτες
(22), ενώ σε μόλις 18% των περιπτώσεων (33) Έλληνες (πίνακας 2).17
Οι Έλληνες, από την πλευρά τους, δεν είχαν να επιδείξουν σημαντική ένοπλη δράση. Τους πέντε τελευταίους μήνες του 1908 και έως το τέλος της επόμενης χρονιάς 56
άτομα σκοτώθηκαν από Έλληνες, από τα οποία 15 ήταν ομοεθνείς τους, 24 Βούλγαροι, επτά ρουμανίζοντες Βλάχοι, πέντε Μουσουλμάνοι, τέσσερις στρατιώτες και ένας

σαλονίκη, 150/3 Οκτωβρίου 1912. Για τις βομβιστικές επιθέσεις σε Στιπ, Κότσανι και Δοϊράνη βλ. και
Hacısalihoğlu, ό.π., σ. 309-10 και σημ. 421.
17 Όλα τα αναφερόμενα στο κείμενο εκατοστιαία ποσοστά εκφράστηκαν σε ακέραιους αριθμούς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Θύτες και θύματα στη Μακεδονία κατά εθνικότητα (1909)

13

7

Σέρβοι

6

3

45
4

33

7

Ρουμ.Βλάχοι
Μουσουλμ.

9

7
4

25

Στρατ.-Χωρο.

Σύνολο θυτών

Έλληνες

1

Άγνωστοι

4

Στρατ.Χωρ.

16

Μουσουλμάνοι

15

Βλάχοι

Σέρβοι

Βούλγαροι

Ρουμανίζοντες

Έλληνες

Θύματα

Βούλγαροι

Θύτες

4

4
20

2

5

12

1

64

2

Άγνωστοι

58

35

8

Σύνολο
Θυμάτων

118

71

32

9

7

21

2

3

127

47

7

3

287

Πηγές: FO 195/2328, 16/15 Φεβρ. 1909, 31/15 Μαρτ. 1909, 44/8 Απρ. 1909. FO 195/2329,
Θεσσαλονίκη, 62/11 Μαΐου 1909, 74/8 Ιουν. 1909, 85/8 Ιουλ. 1909, 100/12 Αυγ. 1909. FO
195/2330, Θεσσαλονίκη, 118/18 Σεπτ. 1909, 128/9 Οκτ. 1909, 142/16 Νοεμβρ. 1909, 161/21
Δεκ. 1909. FO 195/2357, Θεσσαλονίκη, 11/18 Ιαν. 1910.

Εβραίος (πίνακες 4 και 5).18 Το επιφανέστερο θύμα από βουλγαρικής πλευράς ήταν
τότε ο 27χρονος μεγαλέμπορος καπνών από την Προσοτσάνη και ηγετικό στέλεχος
της βουλγαρικής κοινότητας της Δράμας, Ιλία Χατζιγκεοργκίεφ. Ο Χατζιγκεοργκίεφ
δολοφονήθηκε στην Ξάνθη την 1η Ιουνίου 1909 από έλληνα πρώην αντάρτη, που
συνελήφθη αμέσως.19 Η δολοφονία αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στους οθω-

18 Ένας Εβραίος, ο Ιωσήφ Αλαλούφ, ιδιοκτήτης εστιατορίου στη συνοικία Μπάρα της Θεσσαλονίκης, μαχαιρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1908 από έναν Έλληνα πελάτη όταν προσπάθησε να ηρεμήσει τον
τελευταίο που καυγάδιζε με έναν Βούλγαρο (ή Έλληνα) για πολιτικά ζητήματα, FO 195/2298, Lamb προς
Lowther, Θεσσαλονίκη, 141/20 Οκτωβρίου 1908.
19 FO 195/2329, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 74/8 Ιουνίου 1909.
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μανούς αξιωματούχους, καθώς ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της ελληνο-βουλγαρικής
διαμάχης στην Ανατολική Μακεδονία ήταν πλέον άμεσος. Οι αρχές θεώρησαν ως
ηθικό αυτουργό της δολοφονίας τον μητροπολίτη Δράμας (μετέπειτα Σμύρνης) Χρυσόστομο Καλαφάτη, τον οποίο ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη Δράμα στις 16 του
ίδιου μήνα και να πάει στην Καβάλα απ’ όπου, μετά από έξι μέρες, έφυγε για την
Κωνσταντινούπολη.20
Αμέσως μετά, στις αρχές Ιουλίου, η ελληνική οργάνωση υπέστη σημαντικό πλήγμα όταν οι οθωμανικές αρχές συνέλαβαν τον αξιωματικό Αλέξανδρο Μερεντίτη που
ήταν τοποθετημένος ως «γραφέας» στο προξενείο Μοναστηρίου. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη, με βάση το άρθρο 63 του οθωμανικού Ποινικού Κώδικα, για ενίσχυση
ένοπλων ομάδων που συστάθηκαν με σκοπό τη διασάλευση της δημόσιας τάξης, και
προφυλακίστηκε. Τον Ιανουάριο του 1910 ο Μερεντίτης καταδικάστηκε από δικαστήριο του Μοναστηρίου σε τριετή φυλάκιση.21 Τον ίδιο μήνα, ύστερα από πιέσεις
των οθωμανικών αρχών, όλοι οι αξιωματικοί - οργανωτές του ένοπλου αγώνα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στα ελληνικά προξενεία στη Μακεδονία και επέστρεψαν στην Αθήνα.22 Έτσι, στη συνέχεια έδρασαν ελάχιστες ελληνικές ανταρτοομάδες,
ενώ περισσότερες ήταν οι ελληνικές ληστρικές ομάδες (περίπου δέκα το 1911), ορισμένες στην περιοχή του Ολύμπου. Οι τελευταίες, με την παρουσία τους και μόνο,
εξέθεταν τα ελληνικά χωριά στις οθωμανικές αρχές, που έβρισκαν αφορμή για να
προχωρήσουν σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Πάντως,
από τον Αύγουστο του 1908 έως και το Δεκέμβριο του 1911 θύματα Ελλήνων έπεσαν
95 άτομα, από τα οποία μάλιστα τη μεγαλύτερη ομάδα αποτελούσαν Έλληνες, καθώς

20 HHStA PA XXXVIII/411, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 93/8 Ιουνίου 1909 και Pára προς
Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 97/24 Ιουνίου 1909. Βλ. επίσης Χρυσόστομος Δράμας προς Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, Φανάρι, 12 Ιουνίου 1909 (παλ. ημερ.), στο Το αρχείον του εθνομάρτυρος Σμύρνης
Χρυσοστόμου όπως διεσώθη από τον μητροπολίτη Αυστρίας Χρυσόστομο Τσίτερ, τόμ. α΄, Δράμα. Μητροπολίτης Δράμας 1902-1910, Εισαγωγή – σημειώσεις Αλέξης Αλεξανδρής, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, 2000, σ. 276-9.
21 FO 195/2357, Geary προς Marling, Μοναστήρι, 1[sic]/7 Ιανουαρίου 1910. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Μόδη (Αναμνήσεις, Επιμέλεια έκδοσης Μ. Πυροβέτση & Ι. Μιχαηλίδης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2004, σ. 141), ο Μερεντίτης αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 1911, όταν ο
σουλτάνος κατά την επίσκεψή του στη Μακεδονία, αμνήστευσε πολιτικούς κρατούμενους.
22 Για την απομάκρυνση των ελλήνων αξιωματικών από τη Μακεδονία, το καλοκαίρι του 1909, με
αποφάσεις των κυβερνήσεων Γεωργίου Θεοτόκη και Δημητρίου Ράλλη βλ. Βασίλης Κ. Γούναρης, «Ο
Μακεδονικός Αγώνας και η προετοιμασία της απελευθέρωσης (1903-1912)», στο Ιωάννης Κολιόπουλος &
Ιωάννης Χασιώτης (επιμ.), Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία. Ιστορία, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός,
τόμ. α΄, Η Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία, Αθήνα & Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παπαζήση & Εκδόσεις
Παρατηρητής, 1992, σ. 525.

Πολιτική βία στη Μακεδονία των Νεοτούρκων

233

ήταν 36, ενώ οι Βούλγαροι ήταν 26, οι στρατιώτες 14 και οι μουσουλμάνοι δέκα
(πίνακας 2).
Κατά την ίδια περίοδο, η ένοπλη δράση Σέρβων και ρουμανιζόντων Βλάχων ήταν
ελάχιστη, όπως και των Αλβανών, με εξαίρεση, βέβαια, την έντονη επαναστατική
δραστηριότητα των τελευταίων από το καλοκαίρι του 1909 και εξής.23 Επίσης, μετά
το Δεκέμβριο του 1910 καταγράφεται και η δράση ολιγάριθμων τουρκικών ένοπλων
ομάδων, που είχαν οργανωθεί από τους Νεότουρκους, με βασικό στόχο την καταπολέμηση των βουλγαρικών ομάδων, κυρίως στις περιοχές Λαγκαδά, Κιλκίς, Φλώρινας
και Σκοπίων.24 Τον Ιούνιο του 1912 στο βιλαέτι Μοναστηρίου δρούσαν έξι τουρκικές
ομάδες στην περιοχή του Κίρτσεβο και τρεις στην περιοχή της Φλώρινας.25
Από τα δεδομένα για τα θύματα (τους νεκρούς) των πολιτικών εγκλημάτων προκύπτει ότι από τον Αύγουστο του 1908 έως το Δεκέμβριο του 1911 (πίνακας 2) ο
συνολικός αριθμός τους ήταν 920 από τα οποία σχεδόν οι μισοί (46%) ή 423 ήταν
Βούλγαροι. Από τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες ξεχώριζαν οι Έλληνες με 218
νεκρούς (24%) και οι Μουσουλμάνοι (κυρίως Τούρκοι) με 157 (17%). Πολύ λιγότεροι ήταν οι νεκροί στρατιώτες και χωροφύλακες μόλις 51 (6%), όπως και οι Σέρβοι
44 (5%) και οι ρουμανίζοντες Βλάχοι μόλις 23 (3%). Επειδή σε ένα ποσοστό 31% ή
σε 283 περιπτώσεις από το σύνολο των 920 οι θύτες ήταν άγνωστοι, στο υπόλοιπο
των 637 πολιτικών εγκλημάτων, στα οποία οι θύτες ήταν γνωστοί, προκύπτει ότι οι
Μουσουλμάνοι ήταν θύτες στο 33% (209) από αυτά, ακολουθούσαν οι Βούλγαροι με
29% (187), οι στρατιώτες με 20% (129) και οι Έλληνες με 15% (95).
Για την εκτίμηση της συμμετοχής των πληθυσμιακών ομάδων της Μακεδονίας
στις ένοπλες αντιπαραθέσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των Χριστιανών
που είχαν πέσει θύματα Χριστιανών σε σχέση με το σύνολο των θυμάτων, στα 637
εγκλήματα με γνωστή την εθνοτική ταυτότητα των δραστών. Επρόκειτο για εγκλήματα όπου εμπλέκονταν κυρίως Έλληνες και Βούλγαροι. Έτσι, ενώ τους τελευταίους
πέντε μήνες του 1908 σε 67% των πολιτικών εγκλημάτων (36 από τα 54 με γνωστούς
θύτες) και τα θύματα και οι θύτες ήταν Χριστιανοί, το ποσοστό αυτό έπεσε το 1909
σε 46% (73 από 160), το 1910 σε 36% (38 από 107) και το 1911 σε 18% (58 από 316)

23 Για την επαναστατική δραστηριότητα των Αλβανών από το καλοκαίρι του 1909 έως το καλοκαίρι
του 1912 βλ. Βασίλης Κόντης, Ευαίσθητες ισορροπίες. Ελλάδα και Αλβανία στον 20ό αιώνα, Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής, 1994, σ. 31-49 και Βλάχος, ό.π., σ. 218-35.
24 Dakin, ό.π., σ. 406, FO 195/2382, Hough προς Lamb, Σκόπια, 51/9 Νοεμβρίου 1911 και στο ίδιο
Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 68/20 Ιουλίου 1911 όπου αναφέρεται ότι το Δεκέμβριο του 1910 δρούσαν τέσσερις ομάδες ένοπλων Μουσουλμάνων στην περιοχή του Λαγκαδά.
25 HHStA PA XXXVIII/397, Halla προς Berchtold, Μοναστήρι, 54/14 Ιουνίου 1912.
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(πίνακες 4 έως 7). Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο αυξανόταν συνεχώς το ποσοστό των
περιπτώσεων στις οποίες Χριστιανοί ήταν θύματα Μουσουλμάνων και στρατιωτών
ή το αντίστροφο. Είναι οι περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονταν από τη μια κυρίως
Βούλγαροι ή Έλληνες και από την άλλη στρατιώτες και χωροφύλακες ή Μουσουλμάνοι, κυρίως Τούρκοι, οι οποίοι συνεργάζονταν με τις αρχές. Οι περιπτώσεις αυτές
αυξήθηκαν από 32% (17 από 54) το πεντάμηνο μετά την επανάσταση σε 45% (72 από
160) το 1909, ενώ την επόμενη χρονιά ανήλθαν σε 62% (66 από 107) και το 1911 σε
69% (218 από 316) (πίνακες 4 έως 7).
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τα δύο πρώτα έτη μετά την επανάσταση οι ένοπλες αντιπαραθέσεις στη Μακεδονία οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην ελληνοβουλγαρική διαμάχη. Στη συνέχεια, κυρίως από τα τέλη του 1910 και έως και το
Σεπτέμβριο του 1912, η διαμάχη των Βουλγάρων με τους στρατιώτες, τους χωροφύλακες και τους Μουσουλμάνους ήταν αυτή που προκάλεσε τους περισσότερους θανάτους. Μάλιστα, το 1911, το 79% (118 από 150 με γνωστούς θύτες) των Βουλγάρων
και το 67% (45 από 67) των Ελλήνων θυμάτων είχαν σκοτωθεί από Μουσουλμάνους
ή στρατιώτες (πίνακας 7).
Για τη γεωγραφική κατανομή των θυμάτων πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, ενώ
το 1909 τα περισσότερα από αυτά είχαν σκοτωθεί στο νότιο τμήμα της Μακεδονίας,
κυρίως στις περιοχές Σερρών, Γιαννιτσών και Φλώρινας, στη συνέχεια, όσο η ένταση
της ελληνο-βουλγαρικής διαμάχης μειωνόταν και οι Βούλγαροι δρούσαν περισσότερο κατά των στρατιωτών και των αμάχων Μουσουλμάνων, τα περισσότερα θύματα
καταγράφονταν σε βορειότερες περιοχές, όπως το βορειοανατολικό τμήμα του βιλαετίου της Θεσσαλονίκης και το ανατολικό τμήμα του βιλαετίου των Σκοπίων. Επρόκειτο για περιοχές δράσης ή διέλευσης των ανταρτοομάδων από τη Βουλγαρία.
Σχετικά με την προσπάθεια των οθωμανικών αρχών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ένοπλης δράσης Βουλγάρων, Ελλήνων και Σέρβων πρέπει να αναφερθεί ότι οι Νεότουρκοι ακολούθησαν ήδη από το 1908 πολιτική προσέγγισης ορισμένων από τους πρώην οπλαρχηγούς. Εκτός από την παραχώρηση γενικής αμνηστίας26
για τους φυλακισθέντες για πολιτικά εγκλήματα και τα μέλη των ανταρτοομάδων,
αμέσως μετά την καθεστωτική αλλαγή του Ιουλίου 1908, οι Νεότουρκοι συνεργάστηκαν με τον Σαντάνσκι και τους συντρόφους του στους οποίους παραχώρησαν διάφορες δημόσιες θέσεις και αξιώματα. Αναφέρεται ότι το Νοέμβριο του 1908 το Κ.Ε.Π.

26 Για την παραχώρηση αμνηστίας σε όσους εμπλέκονταν σε πολιτικά εγκλήματα, βλ. Dakin, ό.π.,
σ. 381 και Aykut Kansu, The Revolution of 1908 in Turkey, Λέιντεν, Νέα Υόρκη & Κολωνία: Brill, 1997,
σ. 102.
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χρηματοδοτούσε τους Σαντάνσκι και Τσερνοπέεφ, όπως και ότι στις αρχές του 1910
ο πρώτος λάμβανε από το νεοτουρκικό καθεστώς, μεταξύ άλλων, ποσό 20 λιρών το
μήνα προκειμένου να προπαγανδίζει υπέρ των οθωμανικών δημοσίων σχολείων και
κατά των σχολείων της Εξαρχίας ή του βουλγαρικού κράτους, με επιπλέον, μάλιστα,
αντάλλαγμα την υπόσχεση για ικανοποίηση του αιτήματός του για παροχή γης στους
ακτήμονες.27 Ο Τσερνοπέεφ τοποθετήθηκε πρόεδρος δικαστηρίου στη Στρώμνιτσα,
αλλά στις αρχές του 1910 έφυγε στη Βουλγαρία, όπου λίγο αργότερα συνεργάστηκε
με τον Αλεξαντρόφ στο πλαίσιο της νέας Ε.Μ.Ε.Ο. και τάχθηκε κατά του Σαντάνσκι.28
Από ελληνικής πλευράς, ο Νικόλαος Ευριπιώτης (γνωστός ως καπετάν Αλέξανδρος)
συμπορεύτηκε με τους Νεότουρκους των Σερρών και για το λόγο αυτό δολοφονήθηκε από Έλληνες στις 25 Δεκεμβρίου 1909 κοντά στη Νιγρίτα.29 Ως αντίποινα, με εντολή των Νεοτούρκων, δολοφονήθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα στη Θεσσαλονίκη ο
Ιωάννης Παπάζογλου, πρόεδρος του συλλόγου Ορφέας των Σερρών.30
Όμως, από την άλλη, ορισμένα από τα πλέον φανατικά μέλη του Κ.Ε.Π. τάχθηκαν υπέρ της εξόντωσης όσων από τους παλαιούς έλληνες, βούλγαρους και σέρβους

27 HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 2/18 Ιανουαρίου 1910. Για τη χρηματοδότηση των Σαντάνσκι και Τσερνοπέεφ, όπως και των συντρόφων τους, από το Κ.Ε.Π. το Νοέμβριο
του 1908 και τα προνόμια που παρείχε το καθεστώς σε αυτούς βλ. Hacısalihoğlu, ό.π., σ. 244, 274 και 28990. Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι ήδη από τις αρχές Αυγούστου 1908 ο Σαντάνσκι είχε ταχθεί κατά
της υπαγωγής των σχολείων στη δικαιοδοσία του Έξαρχου και υπέρ της υπαγωγής αυτών στο οθωμανικό
υπουργείο Παιδείας (Kansu, ό.π., σ. 163-4).
28
HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 2/18 Ιανουαρίου 1910 και
Hacısalihoğlu, ό.π., σ. 291-2.
29 HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 2/18 Ιανουαρίου 1910. Για τη συνεργασία του Ευριπιώτη και του Αντώνη Αντωνιάδη (ιατρού Αντωνάκη) με το νεοτουρκικό καθεστώς και
τη δολοφονία τους ύστερα από εντολή της ελληνικής οργάνωσης βλ. Αλέξανδρος Δ. Ζάννας, «Ο Μακεδονικός Αγών. Αναμνήσεις», στο Ο Μακεδονικός Αγώνας. Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου, 1984, σ. 99-108 και Dakin, ό.π., σ. 384 σημ. 28. Ο Γεώργιος Μόδης στο αφήγημά
του «Ήρωας και προδότης» (Ντόκτορ Γιάννη. Μακεδονικές Ιστορίες, Αθήνα: Πάπυρος, χ.χ., σ. 147-60)
αναφέρει ότι ο Ευρυπιώτης (Νίκος από το Αϊβαλή) σκοτώθηκε από το σερραίο οπλαρχηγό Δούκα.
30 HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 2/18 Ιανουαρίου 1910. Όπως παρατήρησε ο βρετανός πρόξενος η δολοφονία του Παπάζογλου παρουσίαζε πολλές ομοιότητες με τη δολοφονία στις 22 Ιουλίου 1910 στη Θεσσαλονίκη του διευθυντή του τελωνείου των Σκοπίων Abdullah Rufayi
Bey και η οποία επίσης αποδόθηκε στο Νεοτουρκικό Κομιτάτο. Ο Lamb σημείωσε επίσης ότι η δολοφονία
του τελευταίου έμοιαζε πολύ και με την απόπειρα δολοφονίας, στις 19 Απριλίου 1911 στη Θεσσαλονίκη,
κατά του Αλβανού δικηγόρου από το Μοναστήρι Hassan Fehmi Effendi. Ο Fehmi είχε καταδικαστεί από
το στρατοδικείο Μοναστηρίου σε φυλάκιση τριών ετών για προπαγάνδα με σκοπό την εξέγερση, αλλά του
είχε δοθεί χάρη στην Κωνσταντινούπολη, και επέστρεφε στο Μοναστήρι. Βλ. FO 195/2358, Lamb προς
Lowther, Θεσσαλονίκη, 93/24 Ιουλίου 1910 και FO 195/2381, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 44/10
Μαΐου 1911.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Θύτες και θύματα στη Μακεδονία κατά εθνικότητα (1910)

10

2

3

15

Σύνολο θυτών

Στρατ.Χωρ.

Έλληνες

Άγνωστοι

Μουσουλμάνοι

55

4

Ρουμανίζοντες

11

22

Σέρβοι

16

Έλληνες

2

Βούλγαροι
Βούλγαροι

Θύματα

Βλάχοι

Θύτες

Σέρβοι
Ρουμ.Βλάχοι
Μουσουλμ.

16

2

1

19

Στρατ.-Χωρο.

11

5

2

18

Άγνωστοι

21

19

1

2

10

1

54

Σύνολο
θυμάτων

70

40

1

4

31

15

161

Πηγές: FO 195/2357, 18/12 Φεβρ. 1910, 29/12 Μαρτ. 1910, 36/7 Απρ. 1910, 59/19 Μαΐου
1910. FO 195/2358, Θεσσαλονίκη, 71/9 Ιουν. 1910, 87/11 Ιουλ. 1910, 100/10 Αυγ. 1910,
118/18 Σεπτ. 1910. FO 195/2359, Θεσσαλονίκη, 124/10 Οκτ. 1910, 145/11 Νοεμβρ. 1910,
159/8 Δεκ. 1910. FO 195/2381, Θεσσαλονίκη, 5/10 Ιαν. 1911.

οπλαρχηγούς δεν συντάχθηκαν μαζί τους. Στις αρχές Δεκεμβρίου 1910 ο βρετανός
πρόξενος στη Θεσσαλονίκη εκτιμούσε ότι υπήρχε σχέδιο των Νεοτούρκων για εξόντωση όλων των πιθανών ηγετών μίας μελλοντικής εξέγερσης.31 Στην προσπάθεια
αυτή πρωταγωνίστησαν κάποια από τα μέλη του παραρτήματος του Κ.Ε.Π. στο Μοναστήρι, που ανήκαν στην εξτρεμιστική πτέρυγα της οργάνωσης. Επρόκειτο κυρίως
για νέους αξιωματικούς του στρατού, οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να εξοντωθούν

31 Έτσι ερμήνευσε ο Lamb τη δολοφονία του Πάνε Κούσεφ, διευθυντή βουλγαρικού σχολείου και
γραμματέα του εξαρχικού μητροπολίτη στο Βέλες (Κιοπρουλού). Ο Κούσεφ εκτελέστηκε από αγνώστους
σε δρόμο του Βέλες στις 27 Νοεμβρίου 1910. FO 195/2359, Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 159/8
Δεκεμβρίου 1910.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Θύτες και θύματα στη Μακεδονία κατά εθνικότητα (1911)

22

11

74

1

3

7

24

Σύνολο θυτών

11

1

Άγνωστοι

2

Στρατ.Χωρ.

2

Μουσουλμάνοι

8

Βλάχοι

30

Ρουμανίζοντες

Σέρβοι

Έλληνες

Έλληνες

Βούλγαροι

Θύματα

Βούλγαροι

Θύτες

Σέρβοι
Ρουμ.Βλάχοι

3

3

Μουσουλμ.

68

13

5

Στρατ.-Χωρο.

50

32

20

102

Άγνωστοι

46

19

20

85

Σύνολο
θυμάτων

196

86

7

7

9

9

74

11

29

113

401

Πηγές: FO 195/2381, 21/13 Φεβρ. 1911, 28/6 Μαρτ. 1911, 38/18 Απρ. 1911, 44/10 Μαΐου
1911, 55/15 Ιουν. 1911. FO 195/2382, Θεσσαλονίκη, 64/10 Ιουλ. 1911, 75/12 Σεπτ. 1911,
76/12 Σεπτ. 1911, 88/31 Οκτ. 1911, 95/14 Νοεμβρ. 1911, Σκόπια, 57/13 Δεκ. 1911, Θεσσαλονίκη, 113/17 Δεκ. 1911, 116/24 Δεκ. 1911 και HHStA PA XXXVIII/415, Θεσσαλονίκη, 93/12
Ιουν. 1912. Τα δεδομένα είναι ελλιπή καθώς το Δεκέμβριο τα θύματα ήταν σαφώς περισσότερα
από τα 34 καταγεγραμμένα.

όλοι οι πιθανοί ηγέτες ενός μελλοντικού ένοπλου κινήματος αντίστασης των Χριστιανών. Οι εξτρεμιστές του Μοναστηρίου διέταζαν τη δολοφονία αντιπάλων του
Κομιτάτου (ακόμη και μουσουλμάνων) ήδη στις αρχές Απρίλιου 1909,32 αλλά τα περιστατικά αυτά αυξήθηκαν από τις αρχές του 1911, όταν πλέον είχε αρχίσει η εισροή
ανταρτοομάδων από τη Βουλγαρία και ο κίνδυνος δραστηριοποίησης των παλαιών

32 HHStA PA XXXVIII/396, Posfai προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 16/8 Απριλίου 1909, όπου αναφέρεται η δολοφονία ενός χότζα, αντιπάλου των Νεοτούρκων, στις 7 Απριλίου στο δρόμο προς το Κίρτσεβο.
Την προηγούμενη Παρασκευή ο χότζας είχε μιλήσει κατά των Νεοτούρκων στο κεντρικό τζαμί του Μοναστηρίου.
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ανταρτών έμοιαζε μεγάλος. Μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 1911
δολοφονήθηκαν, κατόπιν εντολής των εξτρεμιστών Νεοτούρκων του Μοναστηρίου,
28 χριστιανοί πρώην οπλαρχηγοί στο βιλαέτι Μοναστηρίου,33 μεταξύ αυτών και ο
Παύλος Νεράντζης (Πέρδικας) στη Σιάτιστα στις 11 Οκτωβρίου. Δεν σκοτώθηκαν
όμως μόνο πρώην αντάρτες. Το επιφανέστερο θύμα ήταν ο μητροπολίτης Γρεβενών
Αιμιλιανός. Ο μητροπολίτης δολοφονήθηκε μαζί με τον διάκονο και τον αγωγιάτη
του στις 18 Οκτωβρίου 1911, ενώ περιόδευε σε χωριά της επαρχίας του, από μία
ομάδα που φημολογείται ότι έδρασε υπό την καθοδήγηση μελών του Νεοτουρκικού
Κομιτάτου.34
Για να επιτύχουν τους στόχους τους, οι ακραίοι του παράρτηματος του Κομιτάτου στο Μοναστήρι, επικεφαλής των οποίων ήταν ο δήμαρχος Beha Bey, διέθεταν
ένα δίκτυο στο οποίο συμμετείχαν τοπικοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί. Όσοι από
τους αξιωματούχους αρνούνταν τη συνεργασία, τιμωρούνταν με θάνατο. Αυτό συνέβη με τον εισαγγελέα του δικαστηρίου του Μοναστηρίου Haşim Bey, ο οποίος
δολοφονήθηκε στις 4 Ιουνίου 1911, ύστερα από εντολή των ακραίων του τοπικού
Κομιτάτου. Η υπόθεση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Haşim Bey
ήταν Νεότουρκος και μάλιστα επικεφαλής της πτέρυγας των μετριοπαθών (επρόκειτο
κυρίως για διοικητικούς και δικαστικούς υπαλλήλους) στο Κομιτάτο Μοναστηρίου.
Η εξουδετέρωσή του αποσκοπούσε και στον εκφοβισμό των μετριοπαθών, ώστε να
μην εναντιώνονται στις επιλογές των σκληροπυρηνικών.35 Ο εισαγγελέας, λοιπόν, δεν
υπάκουσε στις εντολές των αντιπάλων του και αρνήθηκε να θεωρήσει παράφρονα τον
αλβανό δολοφόνο του γάλλου μηχανικού Raoul Volland, προκειμένου να μεταβληθεί
το κατηγορητήριο προς όφελος του δράστη.36

33 Στο ίδιο, von Bornemisza προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 56/23 Σεπτεμβρίου 1911 και von Bornemisza προς Aehrenthal, 65/23 Οκτωβρίου 1911.
34 Βλάχος, ό.π., σ. 157. Και ο βρετανός γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη υιοθέτησε ως πιο πιθανή την εκδοχή της δολοφονίας του Αιμιλιανού από όργανα του τοπικού Νεοτουρκικού Κομιτάτου, FO
195/2382, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 95/14 Νοεμβρίου 1911.
35 HHStA PA XXXVIII/396, von Bornemisza προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 36/8 Ιουνίου 1911, όπου
αναφέρεται ότι στο ζήτημα της εντολής για δολοφονία του εισαγγελέα δεν υπήρξε καμία ανάμιξη του Κεντρικού Νεοτουρκικού Κομιτάτου της Θεσσαλονίκης. Για τις δύο παρατάξεις στο Κομιτάτο του Μοναστηρίου βλ. στο ίδιο, von Bornemisza προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 45/29 Ιουνίου 1911 και von Bornemisza
προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 49/9 Ιουλίου 1911, όπου αναφέρεται ότι ο βαλής Μοναστηρίου Reşid Paşa
είχε υποβάλει, ήδη από το Μάιο, την παραίτησή του στον υπουργό Εσωτερικών εξαιτίας των παρεμβάσεων
του Νεοτουρκικού Κομιτάτο στο έργο του. Του ζητήθηκε όμως να παραμείνει στη θέση του έως την επίσκεψη του σουλτάνου. Ίσως η υποβολή της παραίτησης να μην ήταν άσχετη με την υπόθεση Volland.
36 FO 195/2381, Geary προς Lowther, Μοναστήρι, 29/25 Μαΐου 1911, Geary προς Lowther, Μοναστήρι, 34/9 Ιουνίου 1911 και Geary προς Marling, Μοναστήρι, 36/16 Ιουνίου 1911 και FO 195/2382, Lamb
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Θύτες και θύματα στη Μακεδονία κατά εθνικότητα (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 1912)
(το πραγματικό σύνολο θυμάτων είναι μεγαλύτερο από 649)

Σέρβοι

6

Σύνολο θυτών

6

Εβραίοι

1

Άγνωστοι

Έλληνες

Στρατ.Χ.

1

Μουσουλμ

4

Βλάχοι

Σέρβοι

52

Βούλγαροι

Ρουμανίζοντες

Έλληνες

Θύματα

Βούλγαροι

Θύτες

10

20

30

2

119
7
6

Ρουμ.Βλάχοι
Μουσουλμ.

13

9

22

Στρατ.-Χωρο.

74

1

75

Άγνωστοι

21

4

Σύνολο
Θυμάτων

167

14

1

6

2

18

26

22

48

51
2

280

Πηγές: HHStA PA XXXVIII/415, Θεσσαλονίκη, 93/12 Ιουν. 1912, 138/5 Σεπτ. 1912, 144/18
Σεπτ. 1912 και HHStA PA XXXVIII/397, Μοναστήρι, 81/27 Ιουλ. 1912, 107/4 Σεπτ. 1912,
117/4 Οκτ. 1912. Επίσης, Dakin, ό.π., σ. 407, για τα 64 θύματα στο Κότσανι την 1η Αυγούστου. Από τα 280 θύματα του πίνακα τα 131 σκοτώθηκαν τους πρώτους επτά μήνες και τα 149
τους επόμενους δύο. Τα δεδομένα είναι ελλιπή, αφού το σύνολο των θυμάτων ήταν σαφώς
πάνω από 649. Σύμφωνα με τον Dakin (ό.π., σ. 407) μόνο από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο
ήταν περίπου 500 και, βεβαίως, ήταν πολύ περισσότερα από 149 τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, καθώς οι καταγραφές των προξένων της Αυστροουγγαρίας αφορούσαν μόνο ορισμένες
περιοχές των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου.

Ο Volland, πάλι, σκοτώθηκε κατά λάθος στις 20 Μαΐου 1911 στο Μοναστήρι, από
άτομα που είχαν λάβει εντολή από τους σκληροπυρηνικούς του Κομιτάτου να εκτελέσουν τον πρώην κομιτατζή Στεφάν Ρόλεφ. Ο Ρόλεφ, που διατηρούσε πρακτορείο

προς Marling, Θεσσαλονίκη, 64/10 Ιουλίου 1911. O Volland εργαζόταν σε έργα οδοποιίας ως υπάλληλος
της „Entreprise française des routes ottomanes“.
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μετανάστευσης στη Φλώρινα, ήξερε ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των εξτρεμιστών.
Θεωρώντας ότι στην πρωτεύουσα του βιλαετίου θα κινδύνευε λιγότερο, εγκατέλειψε
τη Φλώρινα και μετέβη στο Μοναστήρι. Επειδή όμως οι εκτελεστές δεν γνώριζαν
πολύ καλά τον Ρόλεφ και ο Γάλλος, για κακή του τύχη, έμοιαζε καταπληκτικά με
τον πρώην κομιτατζή όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και στο περπάτημα, ο Volland
ήταν αυτός που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες τους.37 Ενδεικτικό της κάλυψης που
παρείχε το Κομιτάτο στα όργανά του είναι το γεγονός ότι οι φυσικοί αυτουργοί της
δολοφονίας του εισαγγελέα, δύο αλβανοί χωρικοί, όπως και οι συνεργοί τους, δύο
χωροφύλακες, είχαν αφεθεί ελεύθεροι και συνελήφθησαν ξανά μόλις τον Οκτώβριο ή
στις αρχές Νοεμβρίου. Και αυτό μόνο ύστερα από εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης,
οποίος ζήτησε να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη για να δικαστούν38 και αφού προηγήθηκε, στα τέλη Ιουνίου, η επιτόπια έρευνα ειδικού απεσταλμένου του υπουργού
στη Φλώρινα.39
Το νέο μέσο που υιοθέτησε το νεοτουρκικό καθεστώς για την πρόληψη και τη
δίωξη των πολιτικών εγκλημάτων ήταν ο νόμος «περί διώξεως των ανταρτοομάδων»
στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Μάλιστα, ως πρότυπα για τη σύνταξή
του χρησίμευσαν, μάλλον, οι αντίστοιχοι αυστροουγγρικοί κανονισμοί δίωξης ένοπλων ομάδων για τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη.40 Ο νόμος «περί ανταρτοομάδων»

37 FO 195/2381, Geary προς Lamb, Μοναστήρι, 31/28 Μαΐου 1911, HHStA PA XXXVIII/396, von
Bornemisza προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 31/22 Μαΐου 1911 και von Bornemisza προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 34/4 Ιουνίου 1911. Ο Ρόλεφ και άλλοι τέσσερις επιφανείς Βούλγαροι της Φλώρινας είχαν φύγει
από την πόλη μετά τη δολοφονία του συμπατριώτη τους Τέγο Κένεφ το Μάρτιο, φοβούμενοι πως θα ήταν
τα επόμενα θύματα του τοπικού Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Μάλιστα, στις 10 Απριλίου στην είσοδο ενός
ξενοδοχείου στη Φλώρινα, ένας Έλληνας, ο Ευστάθιος Βλάχος, δέχτηκε δύο μαχαιριές στο μηρό, πιθανόν
επειδή ο δράστης τον πέρασε για τον Ρόλεφ (FO 195/2381, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 44/10
Μαΐου 1911). Ο Κένεφ ήταν πρώην κομιτατζής και είχε συμμετάσχει ως εθελοντής στο Στρατό της Δράσης
που είχαν οργανώσει οι Νεότουρκοι για την καταστολή της Αντεπανάστασης τον Απρίλιο του 1909 (στο
ίδιο, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 38/18 Απριλίου 1911).
38 FO 195/2382, Geary προς Lowther, Μοναστήρι, 58/27 Νοεμβρίου 1911.
39 Στο ίδιο, Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 64/10 Ιουλίου 1911.
40 HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 2/18 Ιανουαρίου 1910. Για το
κείμενο (μετάφραση στα Γερμανικά) του νόμου ή, καλύτερα, σχεδίου νόμου «περί διώξεως των ανταρτοομάδων» ή «περί διώξεως των ληστρικών συμμοριών» (έτσι τον αναφέρει ο Βλάχος, ό.π., σ. 152-3)
στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας, όπως αυτό είχε κατατεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 1909 στο
οθωμανικό κοινοβούλιο, βλ. στο ίδιο, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 23/16 Φεβρουαρίου 1910, όπου
αναφέρεται ότι ο Mahmud Şevket Paşa είχε ζητήσει από τον Pára να μεσολαβήσει στον υπουργό Εξωτερικών της Αυστροουγαρίας, Alois Freiherr (Graf) Lexa von Aehrenthal, για να του αποστείλει το κείμενο
του αυστροουγγρικού νόμου. Για το νόμο «περί ανταρτοομάδων» βλ. Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας. Τόμος 1. Τα στάδια της ανάδυσης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2001, σ. 438-9 και κυρίως
Hacısalihoğlu, ό.π., σ. 285-6.
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ανήκει σε μία δέσμη νομοθετικών μέτρων που έλαβε το νεοτουρκικό καθεστώς μετά
την καταστολή του κινήματος της Αντεπανάστασης, από το Μάιο και κυρίως έως το
φθινόπωρο του 1909, προκειμένου να ελέγξει την πολιτική δραστηριοποίηση των
διαφόρων εθνοτικών ομάδων της αυτοκρατορίας.41 Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα
σχέδιο νόμου που απλά κατατέθηκε στο οθωμανικό κοινοβούλιο στις 21 Σεπτεμβρίου
1909 και το οποίο, τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 1910, δεν είχε ψηφισθεί από
το κοινοβούλιο και τη γερουσία. Όμως, ήδη το Νοέμβριο του 1909 οι διατάξεις του
εφαρμόζονταν στα τρία μακεδονικά βιλαέτια όπως και στο αντίστοιχο των Ιωαννίνων.42
Με το νόμο αυτό μεταβλήθηκε ριζικά το νομοθετικό πλαίσιο για τη δίωξη των πολιτικών εγκλημάτων για τα οποία επιβάλλονταν πλέον αυστηρότερες ποινές. Επίσης,
διευρύνθηκε η έννοια των «πολιτικών» εγκλημάτων καθώς σε αυτά περιλαμβάνονταν
νέες περιπτώσεις πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούσαν εγκληματική συμπεριφορά. Τέτοιες ήταν η εκφώνηση λόγων ή η σύνθεση τραγουδιών που μπορούσαν
να «υποδαυλίσουν το μίσος» μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Όπως
προέβλεπε η παράγραφος 28 του νόμου, οι πράξεις αυτές επέσυραν την ποινή της
πρόσκαιρης εξορίας όχι μόνο για τους υποκινητές και τους αυτουργούς αλλά και για
όσους τα χρησιμοποιούσαν ως μέσο για να προπαγανδίσουν τις ιδέες τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 31 του νόμου, μπορούσαν να διωχθούν
ακόμη και τα αθώα μέλη οικογενειών των ατόμων που συμμετείχαν σε ανταρτοομάδες ή ληστοσυμμορίες και διέφευγαν τη σύλληψη. Για τις οικογένειες αυτές προβλεπόταν ο εκτοπισμός σε άλλα βιλαέτια με σκοπό τον εξαναγκασμό των μελών των
ομάδων να παραδοθούν στις αρχές. Σχολιάζοντας το μέτρο του εκτοπισμού, ο Δρ.
Nazım Bey, γενικός γραμματέας του Κεντρικού Νεοτουρκικού Κομιτάτου που έδρευε
στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε στον εκεί γενικό πρόξενο της Αυστροουγγαρίας, Gottlieb
Pára, ότι «απλά αντιγράψαμε τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Αγγλίας και δεν
λάβαμε καθόλου υπόψη την πρακτική της Ρωσίας στη Σιβηρία», προφανώς για να

41 Πρόκειται για τους νόμους «περί αλητείας» (9 Μαΐου), «περί δημοσίων συναθροίσεων» (9 Ιουνίου),
«περί πολιτικών λεσχών» (16 Αυγούστου) κ.ά. (Dakin, ό.π., σ. 403 και Hacısalihoğlu, ό.π., σ. 278-87).
42 HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 2/18 Ιανουαρίου 1910 και Pára
προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 23/16 Φεβρουαρίου 1910 όπου αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο δεν είχε
ψηφιστεί έως το Φεβρουάριο του 1910 και Βλάχος, ό.π., σ. 152-3. Ο Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης
έγραψε ότι το νομοσχέδιο «περί συμμοριών» ψηφίστηκε τελικά τον Ιούνιο του 1910, αλλά από το «Υπόμνημα των Ελλήνων Βουλευτών προς την Οθωμανικήν Κυβέρνησιν» της 12ης Αυγούστου 1910 (παλ.
ημερ.) προκύπτει ότι ούτε έως τότε δεν είχε ψηφιστεί, βλ. Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Οργάνωσις
Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Βερέμης & Κ. Μπούρα (εισαγ. - επιμ.), Αθήνα & Γιάννινα: Δωδώνη, 1984, σ.
103 και 114.
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τονίσει ότι επρόκειτο για μία σχετικά ήπια ρύθμιση.43 Μία τέτοια περίπτωση εκτοπισμού κατεγράφη στα μέσα Δεκεμβρίου 1909, όταν 55 Βούλγαροι από την περιοχή
των Γιαννιτσών και 24 Έλληνες από την περιοχή της Βέροιας και της Κατερίνης
(κυρίως γυναικόπαιδα) μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν σε χάνια με
έξοδα της κυβέρνησης. Ο εκτοπισμός έληξε στα μέσα Φεβρουαρίου 1910, οπότε και
επετράπη η επιστροφή στα χωριά τους, παρόλο που δεν είχε παραδοθεί κανένας από
τους συγγενείς τους στις αρχές.44
Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 28 και 31 προκάλεσαν την αντίδραση διπλωματών της Αυστροουγγαρίας και της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι θεώρησαν ότι ήταν
ξένες προς το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία των ευρωπαϊκών χωρών των
αρχών του 20ού αιώνα. Η κριτική του Pára εστιαζόταν στο γεγονός ότι η αναφορά της
παραγράφου 28 για «υποδαύλιση του μίσους» μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών
ομάδων ήταν γενική, ενώ θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένη. Από την άλλη, θεωρούσε
ότι το μέτρο του εκτοπισμού για τους αθώους συγγενείς, το οποίο προέβλεπε η παράγραφος 31, ήταν πολύ αυστηρό και ότι θα μπορούσε να είχε αντικατασταθεί από το
επιεικέστερο αλλά εξίσου αποτελεσματικό μέτρο της προσωρινής κράτησης από το
στρατό.45 Βέβαια, όπως παρατήρησε ο βρετανός γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη,
ο Harry Lamb, ο αυστηρός χαρακτήρας των μέτρων αυτών αντισταθμιζόταν από την
επιεική εφαρμογή τους. Έτσι συνέβη με το μέτρο του εκτοπισμού στις περιπτώσεις
των οικογενειών από τα Γιαννιτσά, τη Βέροια και την Κατερίνη, αλλά και με τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι θανατικές ποινές των στρατοδικείων μετατρέπονταν, ύστερα από παρέμβαση της Υψηλής Πύλης, σε ποινές φυλάκισης.46
Σχετικά με την οργάνωση και την εποπτεία του έργου των ειδικών δυνάμεων
καταδίωξης, ο νόμος προέβλεπε τη σύσταση σε κάθε βιλαέτι τριμελών «επιτροπών
εντοπισμού» (παρ. 10-12). Τα μέλη των επιτροπών λάμβαναν ένα υψηλό ειδικό μηνιαίο επίδομα ύψους 2.500 γροσίων, ενώ από τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων οι
επικεφαλής αξιωματικοί λάμβαναν 200 γρόσια μηνιαίως και οι υπόλοιποι τριάμισι
γρόσια ως ημερήσια αποζημίωση. Επιπλέον, στο σύστημα αυτό εντάσσονταν, εκτός
από τους φύλακες που υπήρχαν σε κάθε περιοχή, και οι μουχτάρηδες και οι δημογέροντες, όπως και -και αυτό είναι το σημαντικότερο- όλοι οι κάτοικοι των οικισμών
(παρ. 17). Με τον τρόπο αυτό οι κάτοικοι υποχρεώνονταν να αναφέρουν στις αρχές

43 HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 1/10 Ιανουαρίου 1910.
44 FO 195/2330, Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 160/19 Δεκεμβρίου 1909 και FO 195/2357,
Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 19/17 Φεβρουαρίου 1910.
45 HHStA PA XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 23/16 Φεβρουαρίου 1910.
46 FO 195/2357, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 19/17 Φεβρουαρίου 1910.
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οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη δραστηριοποίηση των ομάδων αλλά και τη
βοήθεια που ενδεχομένως παρείχε ή ακόμη και «σκόπευε» να παράσχει κάποιο άτομο
σε αυτές. Όσοι αρνούνταν τη συνεργασία με τις αρχές, όπως και όλοι όσοι παρέβαιναν το νόμο, δικάζονταν από έκτακτα (μεικτά) στρατοδικεία (παρ. 34 και 37), τα
οποία συστάθηκαν τότε, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, το Μοναστήρι και τα Σκόπια,
ακόμη και σε μικρότερες πόλεις όπως στο Κότσανι και τη Τζάκοβα του βιλαετίου των
Σκοπίων. Τα στρατοδικεία αυτά είχαν μία «τουλάχιστον» πενταμελή σύνθεση, ενώ ο
πρόεδρος και δύο από τα μέλη ήταν στρατιωτικοί, που ορίζονταν από τον αντίστοιχο
διοικητή σώματος. Τα υπόλοιπα δύο μέλη ήταν δικαστές, από τους υπηρετούντες στα
τοπικά ποινικά δικαστήρια, οι οποίοι επιλέγονταν από τον βαλή.
Στα στρατοδικεία οι δίκες διεξάγονταν κατά κανόνα κεκλεισμένων των θυρών,
κατά παράβαση της αρχής της δημοσιότητας της δίκης. Μόλις στις 8 Νοεμβρίου 1910
άρχισαν να γίνονται δημόσια οι συνεδριάσεις του στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης,
ενώ δεν υπάρχει αναφορά για παρόμοια ρύθμιση στα υπόλοιπα.47 Με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ήταν υποτυπώδης. Αυτό διαπίστωσε και ο Lamb, το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου 1910, όταν βρέθηκε στο κονάκι (διοικητήριο) της Θεσσαλονίκης την ώρα που πέντε Βούλγαροι καταδικάζονταν σε
θάνατο σε μία αίθουσα του κτιρίου στην οποία συνεδρίαζε το στρατοδικείο. Ο ίδιος,
που βρισκόταν σε άλλο χώρο του κτιρίου, δεν αντιλήφθηκε τίποτε σχετικά με την
καταδίκη, ενώ παρατήρησε ότι και οι ανακριτικές πράξεις και η κυρίως δίκη διεξάγονταν στην ίδια αίθουσα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να διαπιστωθεί με ασφάλεια, αν όντως απαγορευόταν η παρουσία κοινού κατά την κυρίως δίκη. Επιπλέον,
οι συνήγοροι δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση σημαντικών στοιχείων της
δικογραφίας, όπως τα ονόματα των πληροφοριοδοτών της αστυνομίας με τις μαρτυρίες των οποίων στοιχειοθετούνταν οι κατηγορίες. Μάλιστα, με τις παραγράφους 32
και 33, απαγορευόταν η γνωστοποίηση των ονομάτων των πληροφοριοδοτών ακόμη
και σε άλλες αρχές, ενώ προβλεπόταν και ειδική προστασία για όσους από τους καταδότες των ομάδων είχαν αποκαλυφθεί τα ονόματα. Ο Lamb παρατήρησε επίσης ότι
στους συνηγόρους υπεράσπισης δινόταν μόνο ένα πολύ συνοπτικό κατηγορητήριο
και όχι το πλήρες κείμενο, καθιστώντας έτσι αδύνατη την αποτελεσματική υπεράσπιση των κατηγορουμένων.48
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 37, οι κατηγορούμενοι στερούνταν
ακόμη και το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων. Όμως, η αυστη-

47
48

FO 195/2359, Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 147/17 Νοεμβρίου 1910.
FO 195/2358, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 117/14 Σεπτεμβρίου 1910.
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ρότητα της διάταξης αυτής μετριαζόταν από τη ρύθμιση της παραγράφου 35, η οποία
προέβλεπε ότι για την εκτέλεση της θανατικής ποινής ήταν απαραίτητη η έκδοση
αυτοκρατορικού ιραδέ (διατάγματος) και για όλες τις υπόλοιπες ποινές η επικύρωση
αυτών από το βαλή. Έτσι, όπως προαναφέρθηκε, με παρεμβάσεις από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και των βαλήδων, οι ποινές που επέβαλαν τα στρατοδικεία σε πολλές περιπτώσεις μειώνονταν.49
Σχεδόν όλα τα έκτακτα στρατοδικεία που είχαν συσταθεί με βάση το νόμο «περί
ανταρτοομάδων» στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Σκοπίων, αλλά και
στο βιλαέτι Ιωαννίνων, έπαψαν τη λειτουργία τους στα τέλη Νοεμβρίου 1910. Οι
εναπομείναντες προφυλακισμένοι δικάστηκαν στη συνέχεια από τα τακτικά ποινικά
δικαστήρια, τα οποία επέδειξαν επιείκεια έναντι των χωρικών που ήταν κατηγορούμενοι για υπόθαλψη ληστών ή ανταρτών.50 Παρέμειναν μόνο τα στρατοδικεία στην
Τζάκοβα και το Κότσανι, που ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους έως τον Φεβρουάριο
του 1911.51
Από τις διατάξεις του νόμου «περί ανταρτοομάδων» αυτές που εφαρμόστηκαν
με ιδιαίτερη αυστηρότητα σε πολλές περιοχές και σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού,
προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ήταν οι σχετικές με τον αφοπλισμό. Η επιχείρηση
αφοπλισμού διεξήχθη στη Μακεδονία από τον Απρίλιο έως τα τέλη του 1910 και
στρεφόταν κυρίως κατά Ελλήνων, Βουλγάρων αλλά και Αλβανών.52 Σχετικά με τους
τελευταίους πρέπει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη επιχείρηση αφοπλισμού στις
αλβανικές επαρχίες, το ίδιο έτος, κατασχέθηκαν 147.000 όπλα.53 Επίσης, παρόμοια

49 Οι θανατικές ποινές επτά συγκατηγορούμενων του βερχοβιστή βοεβόδα Ντίγκα, που είχαν καταδικαστεί μαζί του, στις 26 Ιανουαρίου 1910 από το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, μετατράπηκαν σε ισόβια
ή πολυετείς καθείρξεις. Μόνο ο Ντίγκα απαγχονίστηκε στις Σέρρες στις 16 Φεβρουαρίου 1910. HHStA PA
XXXVIII/412, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 23/16 Φεβρουαρίου 1910.
50 FO 195/2359, Geary προς Marling, Μοναστήρι, 58/27 Νοεμβρίου 1910 και στο ίδιο, Hough προς
Lamb, Σκόπια, 59/5 Δεκεμβρίου 1910, όπως και HHStA PA XXXVIII/413, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 317/25 Νοεμβρίου 1910, όπου αναφέρεται ότι από το μέτρο εξαιρούνταν τα στρατοδικεία στο
Κότσανι και το Στιπ, ενώ παράλληλα διατάχθηκε και η άρση του μέτρου της κατάστασης πολιορκίας σε
όσες περιοχές της Μακεδονίας αυτό είχε επιβληθεί. Μάλιστα, το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του από τις αρχές Απριλίου έως τις 26 Μαΐου 1910 (FO 195/2358, Lamb προς
Lowther, Θεσσαλονίκη, 66/29 Μαΐου 1910). Για τα τακτικά ποινικά δικαστήρια βλ. FO 195/2381, Lamb
προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 38/18 Απριλίου 1911.
51 Τον Φεβρουάριο του 1911 λειτουργούσε μόνο το στρατοδικείο στο Κότσανι (FO 195/2381, Lamb
προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 28/6 Μαρτίου 1911).
52 Για την επιχείρηση αφοπλισμού σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας βλ. Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, Το Νεοτουρκικό κίνημα και ο Ελληνισμός (1908-1912). Οι ιστορικές καταβολές στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος, 2002, σ. 287-97.
53 Βλάχος, ό.π., σ. 219 και Erik J. Zürcher, “Kosovo revisited: Sultan Reşad’s Macedonian journey
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επιχείρηση διεξήχθη τον Ιούλιο και στον καζά Βιζύης του βιλαετίου Αδριανούπολης
στην ανατολική Θράκη.54 Ο νόμος όριζε ότι όλοι οι κάτοικοι ήταν υποχρεωμένοι να
παραδώσουν τα όπλα που είχαν στην κατοχή τους (παρ. 16), καθώς σε διαφορετική
περίπτωση κινδύνευαν με την επιβολή ποινής φυλάκισης από έναν έως έξι μήνες (παρ.
20). Κατά την πολύμηνη επιχείρηση αφοπλισμού οι δυνάμεις ασφαλείας προέβησαν
σε εκτεταμένη χρήση βίας, ενώ υπήρξαν και πολλές καταγγελίες για βασανισμό (π.χ.
φάλαγγα) των κατοίκων προκειμένου να υποδείξουν τα σημεία που φυλλάσονταν
όπλα. Μία τέτοια περίπτωση βασανισμού Βουλγάρων ανέφερε στα τέλη Ιουλίου ο
βρετανός πρόξενος στα Σκόπια.55 Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων, έως τις 7 Ιουλίου είχαν κατασχεθεί στην πόλη και τον καζά των Σκοπίων 4.147
τυφέκια και αραβίδες, 8.528 περίστροφα, 14 βόμβες αλλά και 11.896 απαρχαιωμένα
πυροβόλα όπλα.56
Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η επιχείρηση αφοπλισμού, πολλές περιοχές στις οποίες επιχειρούσαν οι ειδικές δυνάμεις κηρύσσονταν σε κατάσταση πολιορκίας. Αυτό συνέβη και στο Μοναστήρι από το Σεπτέμβριο έως τα τέλη Νοεμβρίου 1910, όταν η άρση της κατάστασης πολιορκίας ανακοινώθηκε ταυτόχρονα με την
παύση λειτουργίας του έκτακτου στρατοδικείου της πόλης.57 Στα Γιαννιτσά 200 χωρικοί προφυλακίστηκαν για αρκετές εβδομάδες το φθινόπωρο του 1910 και, με βάση
τις σχετικές διατάξεις (παρ. 16 και 20), παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο έκτακτο
στρατοδικείο Θεσσαλονίκης για κατοχή όπλων χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές.58
Βέβαια, οι αρχές δεν προέβησαν στον αφοπλισμό των πληθυσμιακών ομάδων που
συντάσσονταν μαζί τους ή για τις οποίες θεωρούσαν ότι η δραστηριοποίησή τους δεν
έβλαπτε το καθεστώς. Τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις των Τούρκων, των ρουμανιζότων
Βλάχων, των οπαδών του Σαντάνσκι, αλλά και των μουχατζίρ από τη Βοσνία.59 Στις

of 1911”, Middle Eastern Studies 35/4 (1999), 27. Μόνο στο σαντζάκι της Σκόδρας κατασχέθηκαν 17.000
όπλα.
54 HHStA PA XXXVIII/374, von Nettovich προς Aehrenthal, Αδριανούπολη, 93/21 Ιουλίου 1910,
όπου αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο καζάς Βιζύης είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πολιορκίας.
55 FO 195/2358, Hough προς Lamb, Σκόπια, 40/31 Ιουλίου 1910.
56 Στο ίδιο, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 87/11 Ιουλίου 1910.
57 FO 195/2359, Geary προς Marling, Μοναστήρι, 58/27 Νοεμβρίου 1910.
58 Στα Γιαννιτσά η επιχείρηση αφοπλισμού είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο, βλ. FO 195/2357, Lamb προς
Lowther, Θεσσαλονίκη, 59/19 Μαΐου 1910 και FO 195/2359, Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 147/17
Νοεμβρίου 1910 και Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 153/23 Νοεμβρίου 1910. Στις αρχές Ιανουαρίου
1911 περίπου 40 χωρικοί από την περιοχή των Γιαννιτσών παρέμεναν προφυλακισμένοι στη Θεσσαλονίκη,
FO 195/2381, Lamb προς Marling, Θεσσαλονίκη, 5/10 Ιανουαρίου 1911.
59 Βλάχος, ό.π., σ. 152-3.
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30 Ιουνίου 1910 ο βαλής Θεσσαλονίκης, ενώ έδωσε εντολή στους υφισταμένους του
μουτεσαρίφηδες και καϊμακάμηδες να προβούν στον αφοπλισμό όλων των χριστιανών του βιλαετίου, ζήτησε όχι μόνο να εξαιρεθούν όλοι οι μουσουλμάνοι από τον
αφοπλισμό αλλά και να διανεμηθούν όπλα και σφαίρες στους μουχατζίρ.60
Αποτιμώντας την επιχείρηση αφοπλισμού, μπορεί να αναφερθεί ότι, αν και τα
μέτρα που ελήφθησαν κατά των Χριστιανών και των Αλβανών ήταν σκληρά, η επιχείρηση υπήρξε μία επιτυχημένη ενέργεια του καθεστώτος στην προσπάθεια για τη
διασφάλιση της δημόσιας τάξης στη Μακεδονία. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη
διάρκεια του 1910 ο αριθμός των θυμάτων πολιτικών εγκλημάτων στη Μακεδονία
ήταν αισθητά μικρότερος -κατά 44%- σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι δε
χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1910 δεν κατεγράφη κανένα
πολιτικό έγκλημα στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης, ενώ στο αντίστοιχο του Μοναστηρίου
κατεγράφη τον Αύγουστο μόλις μία περίπτωση.61
Όμως, η αυστηρότητα με την οποία εφαρμόστηκε ο νόμος «περί ανταρτοομάδων»
έναντι των Πατριαρχικών και των Εξαρχικών, αλλά και η γενικότερη πολιτική καταπίεσης, είχαν μία συνέπεια ανεπιθύμητη για το Κ.Ε.Π.: την άμβλυνση της διαμάχης
μεταξύ των δύο χριστιανικών παρατάξεων. Ήδη από την πρώτη περίοδο εφαρμογής
του νόμου, τον Ιανουάριο του 1910, κατεγράφη προσέγγιση Πατριαρχικών και Εξαρχικών στη Μακεδονία.62 Η προσέγγιση στη φάση αυτή δεν έγινε σε επίπεδο πολιτικής
και εκκλησιαστικής ηγεσίας. Αυτό συνέβη μόλις τους τελευταίους μήνες του ίδιου
έτους, και αφού προηγήθηκε η ψήφιση από το οθωμανικό κοινοβούλιο του νόμου
«περί εκκλησιών κ.ά.», που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια όχι μόνο του Οικουμενικού
Πατριάρχη αλλά, τελικά, και του Έξαρχου.63 Αρνητική ήταν και η στάση των Αλβανών έναντι του νόμου «περί ανταρτοομάδων», οι οποίοι τον θεώρησαν ως ένα ακόμη
μέτρο για την καταπολέμηση του δικού τους αγώνα. Στα απομνημονεύματά του ο Ismail Kemal Bey, ένας από τους ηγέτες των Αλβανών, τον χαρακτήρισε «δρακόντειο»
και έγραψε ότι οι διατάξεις του αποσκοπούσαν «αποκλειστικά» στη νομιμοποίηση
των επιχειρήσεων που διεξήγε ο οθωμανικός στρατός κατά των επαναστατημένων

60 HHStA PA XXXVIII/413, Pára προς Aehrenthal, Θεσσαλονίκη, 210/7 Ιουλίου 1910.
61 FO 195/2358, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 100/10 Αυγούστου 1910 και Lamb προς Lowther,
Θεσσαλονίκη, 118/18 Σεπτεμβρίου 1910.
62 FO 195/2357, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 10/23 Ιανουαρίου 1910 και Dakin, ό.π., σ. 405.
63 Hacısalihoğlu, ό.π., σ. 298, 307 και 313-4. Τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο του 1910 έλληνες και
βούλγαροι βουλευτές του οθωμανικού κοινοβουλίου επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη και τον Έξαρχο, ενώ το
Μάιο του 1911 οι δύο εκκλησιαστικοί ηγέτες υπέβαλαν κοινό υπόμνημα στην οθωμανική κυβέρνηση για
θέματα εκπαίδευσης και στράτευσης.
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συμπατριωτών του.64
Μετά την παύση της εφαρμογής του νόμου «περί ανταρτοομάδων», οι Νεότουρκοι οργάνωσαν τον Ιούνιο του 1911 την επίσκεψη του σουλτάνου Mehmed V. Reşad
(Μεχμέτ Ε΄ Ρεσάτ) στη Μακεδονία και το Κοσσυφοπέδιο προκειμένου να κατευνάσουν τους επαναστατημένους Αλβανούς αλλά και να προσεγγίσουν και τις υπόλοιπες
πληθυσμιακές ομάδες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, ήδη στις αρχές Μαΐου,
απελευθερώθηκαν στο Μοναστήρι 172 αλβανοί κρατούμενοι, οι περισσότεροι από
τους οποίους είχαν καταδικαστεί από το στρατοδικείο της Δίβρας.65 Φαίνεται ότι η
είδηση της επικείμενης επίσκεψης του σουλτάνου δημιούργησε στους αλβανούς μπέηδες την προσδοκία για παροχή αμνηστίας και γι’ αυτό αρκετοί από αυτούς έσπευσαν το Μάιο να ξεκαθαρίσουν παλιούς λογαριασμούς. Έτσι στις αλβανικές περιοχές
του βιλαετίου Μοναστηρίου διαπράχθηκαν τότε πολλοί φόνοι που δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικά εγκλήματα.66 Στις 16 Ιουνίου, ο ίδιος ο σουλτάνος,
κατά την περιοδεία του, επέλεξε το Κοσσυφοπέδιο, και συγκεκριμένα το μνημείο
της μάχης του 1389, για να παράσχει αμνηστία σε όλους τους φυλακισμένους για
πολιτικά εγκλήματα στη Μακεδονία, ακόμη και στους φυγόδικους.67 Όμως, παρά την
υπόσχεση για γενική αμνηστία, το καθεστώς αντιμετώπισε αυστηρότερα τους Βούλγαρους σε σχέση με τους Αλβανούς, εξαιτίας της επιμονής των ακραίων του Κ.Ε.Π.
Στα Σκόπια, ενώ απελευθερώθηκαν και οι 107 Αλβανοί που κρατούνταν, ακόμη και
οι καταδικασθέντες σε θάνατο, από τους Βούλγαρους απελευθερώθηκαν 134, μόνο
όσοι είχαν καταδικαστεί σε ποινές μικρότερες των δέκα ετών.68
Τη σκληρή γραμμή έναντι των Βουλγάρων επέβαλαν και οι εξτρεμιστές Νεότουρκοι του Μοναστηρίου, όπως ο αλβανός ήρωας της επανάστασης Niyazi Bey (Resneli).
Μαζί τους συντάχθηκε και ο τότε γενικός γραμματέας του Κεντρικού Νεοτουρκικού
Κομιτάτου, Hacı Adil Bey, παρά την αντίθετη γνώμη των μετριοπαθών του Κομιτάτου, του μεγάλου βεζίρη, Hakkı Paşa, αλλά και των υπουργών που συνόδευαν το
σουλτάνο, όπως του υπουργού Στρατιωτικών, Mahmud Şevket Paşa.69 Έτσι, στις 23
Ιουνίου, κατά την παραμονή του Mehmed V. Reşad στο Μοναστήρι, αμνηστεύτηκαν 76 Βούλγαροι και 28 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτριος Λαμπράκης,

64 S. Story (επιμ.), The Memoirs of Ismail Kemal Bey, Λονδίνο: Constable & Co., 1920, σ. 367.
65 FO 195/2381, Geary προς Lowther, Μοναστήρι, 26/9 Μαΐου 1911.
66 Στο ίδιο, Lamb προς Lowther, Θεσσαλονίκη, 55/15 Ιουνίου 1911.
67 Στο ίδιο, Hough προς Lamb, Σκόπια, 25/19 Ιουνίου 1911.
68 Στο ίδιο, Hough προς Lamb, Σκόπια, 26/22 Ιουνίου 1911. Τότε αφέθηκαν ελεύθεροι και άλλοι
κρατούμενοι στις υπόλοιπες φυλακές του βιλαετίου των Σκοπίων.
69 HHStA PA XXXVIII/396, von Bornemisza προς Aehrenthal, Μοναστήρι, 41/24 Ιουνίου 1911.
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μετέπειτα εκδότης του Ελευθέρου Βήματος.70 Όμως, άλλοι 24 Βούλγαροι δεν είχαν
την ίδια τύχη. Μάλιστα, από τους τελευταίους, κατόπιν πιέσεων του τοπικού Νεοτουρκικού Κομιτάτου, δώδεκα καταδικασθέντες σε ισόβια κάθειρξη, εξορίστηκαν
στη Μικρά Ασία.71
Βέβαια, ακόμη και μετά την παροχή αμνηστίας, ανταρτοομάδες από τη Βουλγαρία
συνέχισαν να εισέρχονται στο οθωμανικό έδαφος και να συγκρούονται με τα σώματα
ασφαλείας έως την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Για να αποκαταστήσουν την
τάξη, οι αρχές προχώρησαν στην υιοθέτηση των συνηθισμένων μέτρων καταδίωξης
των κομιτατζήδων: τη χρήση ειδικών μονάδων στρατού και χωροφυλακής. Η εισροή ενόπλων ομάδων από το βουλγαρικό κράτος στο έδαφος της Μακεδονίας ήταν
μεγάλη το 1911 και το 1912, γι’ αυτό και κατά τα έτη αυτά τα περισσότερα θύματα
κατεγράφησαν σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονταν με τα οθωμανικά σώματα ασφαλείας. Το καθεστώς χρησιμοποίησε τότε, όπως αναφέρθηκε, για πρώτη φορά και ομάδες
ένοπλων Μουσουλμάνων για να αντιμετωπίσει τις βουλγαρικές ανταρτοομάδες σε
διάφορες περιοχές της Μακεδονίας.
Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι από τον Αύγουστο του 1908 έως τα
τέλη του 1909 οι περισσότερες περιπτώσεις πολιτικών εγκλημάτων στη Μακεδονία,
στις οποίες εμπλέκονταν Χριστιανοί, καταγράφονταν μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων, ενώ η συμμετοχή Μουσουλμάνων, κυρίως Τούρκων, όπως και στρατιωτών,
ήταν πολύ μικρότερη. Το 1910 τα μέτρα που έλαβαν οι οθωμανικές αρχές, με βάση το
σχέδιο νόμου «περί ανταρτοομάδων», για την καταπολέμηση της πολιτικής βίας ήταν
αποτελεσματικά, καθώς επέφεραν μείωση κατά 44% των πολιτικών εγκλημάτων σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Επειδή, όμως, οι δυνάμεις ασφαλείας στράφηκαν κυρίως κατά ελλήνων και βουλγάρων αμάχων, τελικά η εφαρμογή του νόμου συνέβαλε
στην προσέγγιση μεταξύ αυτών των δύο πληθυσμιακών ομάδων της Μακεδονίας.
Έτσι, τα επόμενα δύο έτη, όταν ανταρτοομάδες από τη Βουλγαρία εισέρχονταν στα
οθωμανικά εδάφη, η ένοπλη αντιπαράθεση στη Μακεδονία ήταν πλέον σε μεγάλο
βαθμό βουλγαρο-τουρκική. Η επαναδραστηριοποίηση των Βουλγάρων, σε συνδυασμό με την αδυναμία των οθωμανικών αρχών να διασφαλίσουν την τάξη στα μακεδονικά βιλαέτια και την υιοθέτηση πολιτικής αντιποίνων από τους ακραίους του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, κυρίως του Μοναστηρίου, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση

70 Μόδης, Αναμνήσεις, σ. 141.
71 Μεταξύ των εξορισθέντων ήταν και επιφανείς Βούλγαροι όπως ο Δρ. Νικολόφ και ο Άτζε Ντόρεφ
(αδελφός του βουλευτή Πάντσο Ντόρεφ), ενώ η τύχη των υπολοίπων δώδεκα δεν είχε αποφασιστεί (FO
195/2382, Geary προς Marling, Μοναστήρι, 38/27 Ιουνίου 1911). Για την επίσκεψη του σουλτάνου στη
Μακεδονία και την παροχή αμνηστίας βλ. Zürcher, ό.π., 33-6.
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του αριθμού των πολιτικών εγκλημάτων, το 1911 και κυρίως το 1912, σε επίπεδα
παρόμοια με αυτά της τετραετίας που προηγήθηκε της καθεστωτικής αλλαγής. Την
κατάσταση αυτή δεν κατάφερε να αναστρέψει ούτε η οργανωμένη από τους Νεότουρκους επίσκεψη του σουλτάνου στη Μακεδονία τον Ιούνιο του 1911, όταν ο Mehmed
V. Reşad αμνήστευσε σχεδόν όλους τους καταδικασθέντες για πολιτικά εγκλήματα.

Ευριπίδης Π. Γεωργανόπουλος
Συμβολή στη σύγχρονη ιστορία ενός ξεχασμένου λαού:
οι προσπάθειες των Ασσυρίων για δημιουργία ανεξάρτητου κράτους
κατά το Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι το 1919

Οι Ασσύριοι είναι περισσότερο γνωστοί ως ένας από τους αρχαίους λαούς της
περιοχής της Μεσοποταμίας που είχε δημιουργήσει από τις αρχές της 2ης χιλιετίας
π.Χ. έως το τέλος του 7ου αι. π.Χ. ένα ισχυρό κράτος. Καθώς όμως η κατοπινή τους
πορεία στα μεσαιωνικά και κυρίως στα νεώτερα και σύγχρονα χρόνια δεν είναι τόσο
γνωστή κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις που θα βοηθήσουν
στην καλύτερη κατανόηση του ζητήματος. Οι Ασσύριοι, λαός κυρίως σημιτικός, αρχικά ήταν ποιμενικός και αγροτικός λαός της ορεινής Άνω Μεσοποταμίας που για
να προστατευτούν από τις επιδρομές άλλων ανέπτυξαν στρατιωτικά χαρακτηριστικά
και ακολούθησαν επεκτατική πολιτική.1 Με κέντρο την περιοχή της Νινευί και της
Ασσούρ στη βόρεια Μεσοποταμία την περίοδο της ακμής τους (911-609 π.Χ.) δημιούργησαν μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου με έκταση
που έφτανε από την Περσία έως τις ακτές της Κιλικίας, της Συρίας και της Αιγύπτου.
Μετά την ήττα τους από τους Μήδους και τους Βαβυλωνίους και την κατάρρευση
της αυτοκρατορίας τους το 609 π. Χ.,2 καθώς δεν είχαν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο,
αναφέρονταν περιστασιακά στις αρχαίες ιστορικές πηγές. Κατάφεραν όμως να επιβιώσουν στο πέρασμα των αιώνων μολονότι δεν είχαν δική τους κρατική υπόσταση.
Η εθνική αυτή επιβίωσή τους, μετά τον εκχριστιανισμό τους μεταξύ 1ου και 3ου
αι.,3 ίσως επιτεύχθηκε ως επί το πλείστον λόγω της ταύτισής τους κυρίως με τον νεστοριανισμό και τον διαχωρισμό τους έτσι από τους υπόλοιπους χριστιανούς με την
ίδρυση ξεχωριστής Εκκλησίας. Ως γνωστόν, μετά την αποχώρηση από το σώμα της
Εκκλησίας τον 4ο και 5ο αι. των αιρετικών χριστιανών (νεστοριανών,4 μονοφυσιτών κ.

1 Ο αρχικός πληθυσμός των Ασσυρίων προερχόταν από τους αρχαίους Ακκαδίους. Στη συνέχεια όμως
μετανάστευσαν πολυπληθείς αραμαϊκές φυλές στην περιοχή οι οποίες και κυριάρχησαν πληθυσμιακά.
Αντρέ Παρό, Ασσύριοι. Οι κατακτητές της Μεσοποταμίας, μετάφρ. Ελένη Τουλούμη, σειρά: Βιβλιοθήκη
Τέχνης-Μεγάλοι Πολιτισμοί, αρ. 16, έκδ. Η Καθημερινή, Αθήνα 2007, σ. 8, 23 και Robin Osborne, Η γένεση της Ελλάδας 1200-479 π. Χ., μετάφρ. Τούλα Σιέτη, έκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2000, σ. 79, 179.
2 Βλ. για συγγενή φύλα των Ασσυρίων (Μοσσύνοικοι, Χάλυβες ή Χαλδαίοι) και στον Πόντο και απώθηση στο τέλος του 7ου αι. Ασσυρίων προς την Καππαδοκία και τον Πόντο από Κιμμερίους και Σκύθες,
Χρύσανθος, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, έκδ. Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1973, σ. 41, 43.
3 Η πρώτη εκκλησία στην Ασσυρία ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση το 33 μ. Χ. από τον Άγιο
Θωμά. Α. Α. Βασίλιεφ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1453, μετάφρ. Δημοσθ. Σαβράμης, έκδ.
Διεθνής Λέσχη Βιβλίου, Αθήνα 1973, σ. 129-130, 140-141, 192-195 και N. H. Baynes-H. ST. L. B. Moss,
Βυζάντιο. Εισαγωγή στο Βυζαντινό Πολιτισμό, μετάφρ. Δ. Σακκάς, έκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 1986, σ. 159.
4 Δεν δέχονται τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσσου το 431 μ. Χ. που αποκήρυξε
τον Νεστόριο ο οποίος υποστήριζε ότι ο Χριστός είχε δύο φύσεις, ανθρώπινη και θεία.
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ά.) των περιοχών της Συρίας, Παλαιστίνης, Μεσοποταμίας και Αιγύπτου, ιδρύθηκαν
εκκλησίες που σήμερα είναι γνωστές ως ανατολικές (Oriental στα αγγλικά προς διάκριση της ανατολικής [Eastern] Ορθόδοξης Εκκλησίας) Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η
ταύτιση όμως στην περίπτωση των Ασσυρίων της εθνικής τους υπόστασης με τη θρησκευτική είναι προβληματική και αμφισβητήθηκε εξαιτίας και της διάσπασης της εκκλησίας τους αλλά και της μη αποκλειστικής σύνδεσης του νεστοριανισμού μόνο με
τους Ασσυρίους και της διαφοροποίησής τους από το νεστοριανισμό.5 Η πολυδιάσπαση των Εκκλησιών της Ανατολής δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση καθώς
κάποιοι θεωρούν τους πιστούς ορισμένων εκκλησιών της Ανατολής ότι έλκουν την
καταγωγή τους από τους Ασσυρίους, ενώ άλλοι θεωρούν ότι σε αυτές τις εκκλησίες
περιλαμβάνονται πιστοί από διαφορετικά έθνη. Η σύγχυση επιτείνεται και από την
αμφισβήτηση που υπάρχει στο κατά πόσο υπήρχε πράγματι εθνική διαφοροποίηση
της Ασσυρίας από την Συρία κατά την αρχαιότητα και κυρίως στο κατά πόσο οι σημερινοί Ασσύριοι έχουν σχέση με τους αρχαίους Ασσυρίους καθώς η σημερινή γλώσσα
τους, η νεοαραμαϊκή, ανήκει σε διαφορετικό κλάδο των αραμαϊκών διαλέκτων από
εκείνον που ανήκε η αραμαϊκή της Αρχαίας Ασσυρίας.6 Πάντως η εκκλησία που κυρίως ταυτίζεται με τους Ασσυρίους είναι η Εκκλησία της Ανατολής ή αλλιώς Ασσυριακή Εκκλησία της Ανατολής (Ορθόδοξη κατά ορισμένους, κυρίως Δυτικούς-τίτλο
όμως που δεν δέχονται οι Ορθόδοξοι χριστιανοί αλλά ούτε και οι ίδιοι οι Ασσύριοι)
ή Χαλδαϊκή (περισσότερο ο όρος αναφέρεται στην Ασσυριακή Εκκλησία της Ανατολής στην Ινδία που είναι γνωστή και ως Χαλδαϊκή Συριακή Εκκλησία-Syriac στα
αγγλικά και όχι Syrian για να διαφοροποιούνται από τη Συρία)7 ή Ανατολικοσυριακή

5 Το σχίσμα που επήλθε μεταξύ ορθόδοξης και ασσυριακής εκκλησίας σύμφωνα με εκτιμήσεις και
ορθόδοξων θεολόγων είχε κυρίως ιστορικά και γλωσσικά παρά δογματικά αίτια. Οι Ασσύριοι μάλιστα ήδη
από τον 6ο αι. απέρριψαν ουσιαστικά τον νεστοριανισμό, καθώς η διαφοροποίησή τους αποδόθηκε περισσότερο σε λάθος στην μετάφραση στα συριακά από τα ελληνικά του όρου «πρόσωπου», αλλά συνέχισαν
να ονομάζονται νεστοριανοί για να διακρίνονται από τους ορθοδόξους. Χαρακτηριστικό είναι ότι επήλθε
μερική ένωση Ορθόδοξης Εκκλησίας και Εκκλησίας της Ανατολής το 1898 όταν ο επικεφαλής της Μαρ
Γονάν στην Ούρμια και μεγάλο μέρος του ποιμνίου του προσχώρησε στην εκκλησία της Ρωσίας αφού χωρίς δυσκολία είχαν αποδεχτεί τον όρο Θεοτόκος για την Παναγία αντί για το Χριστοτόκος. Σίγουρα όμως
και οι ιστορικές συνθήκες της εποχής (σφαγές Ασσυρίων το 1895-6, διώξεις από Κούρδους) πίεσαν προς
μία τέτοια κατεύθυνση. Βλ. Καλλιστός Ware, Η Ορθόδοξη Εκκλησία, μετάφρ. Ιωσήφ Ροηλίδης, σειρά:
Ιστορία και Πολιτισμός, αρ. 2, έκδ. Ακρίτας, [Αθήνα 1996], σ. 494-495 και Αμπού Μπραχίμ, «Οι Ασσύριοι», Η πολυεθνική Τουρκία, μετάφρ. Σταύρος Παπαθανάκης, (Αθήνα 1993), σ. 78.
6 Μπραχίμ, ό. π., σ. 77.
7 Οι Χαλδαίοι ήταν αρχαία αραμαϊκή φυλή που μετανάστευσε στη Μεσοποταμία και εντάχθηκε εν
μέρει στην Ασσυρία. Έχοντας όμως τρομερή ισχύ το 800 π. Χ. κατέλαβαν τη Βαβυλώνα, ενώ το 612 π. Χ.
βοήθησαν τους Βαβυλώνιους να καταλάβουν την Νινευί και να καταλύσουν το ασσυριακό κράτος.
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ή Νεστοριανική (όρος που χρησιμοποιούν οι Δυτικοί και ο οποίος όμως δεν είναι
αποδεκτός ούτε από τους ίδιους γιατί δεν πρόκειται ουσιαστικά για νεστοριανούς
αλλά για μια έκφανση του νεστοριανισμού εγγύτερη στην Ορθόδοξη Εκκλησία). Ο
κυρίως χώρος της εκκλησίας αυτής βρισκόταν στη Μεσοποταμία και σε μέρος της
δυτικής Περσίας, περιοχές που ταυτίζονταν και με την ύπαρξη πυκνών ασσυριακών
πληθυσμών. Η εκκλησία αυτή διασπάστηκε το 1968 με την αποχώρηση ενός μέρους
Ασσυρίων που δεν έκαναν δεκτές κάποιες μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν και έτσι
δημιούργησαν την Αρχαία Εκκλησία της Ανατολής η οποία στη λειτουργία της χρησιμοποιεί τα Αρχαία Ασσυριακά και ακολουθεί το παλιό ημερολόγιο. Άλλες εκκλησίες που περιλαμβάνουν Ασσυρίους ή κατ’ άλλους είναι αποκλειστικά ασσυριακές
είναι η Συριακή Εκκλησία Αντιόχειας [Ορθόδοξη κατά ορισμένους αλλά όχι για
την Ορθόδοξη Εκκλησία] ή Ιακωβιτική, που είναι όμως μονοφυσιτική,8 η Συριακή
Καθολική Εκκλησία, που αποσπάστηκε το 1782 από την Συριακή Εκκλησία της
Αντιόχειας, η Χαλδαϊκή Καθολική Εκκλησία, που δημιουργήθηκε στα 1662 μετά
από διάσπαση της Εκκλησίας της Ανατολής, και τέλος η Μαρωνίτικη, για την οποία
όμως αμφισβητείται έντονα πως συνδέεται μόνο με τους Ασσυρίους. Οι τρεις τελευταίες εκκλησίες είναι ουνίτικες και συνδέονται άμεσα με τον πάπα. Υπάρχει δε και η
Ασσυριακή Ευαγγελική Εκκλησία (Πρεσβυτεριανοί) στο Ιράκ και Ιράν που αποτελείται από διαμαρτυρομένους Ασσυρίους.
Οι Ασσύριοι, μετά την επικράτηση του ισλάμ στην Εγγύς Ανατολή τον 7ο αι.,
υπέστησαν ως χριστιανοί διωγμούς με αποτέλεσμα αρκετοί να εξισλαμισθούν. Σημαντικές επιθέσεις όμως με μεγάλες απώλειες δέχθηκαν στα τέλη του 13ου αι. από τους
Κούρδους, όταν μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Νινευί, αλλά και από τους Μογγόλους και τους Άραβες. Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας είχαν πιθανώς
καλύτερη αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους υπόδουλους χριστιανούς καθώς είχαν
σχετική τοπική αυτονομία.9 Τον 19ο αι. όμως δέχθηκαν νέες επιθέσεις από τους Κούρδους, με την υποστήριξη των Οθωμανών, με κορύφωση τις διώξεις και σφαγές του
1895-1896 που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις σφαγές των Αρμενίων.10
Μολαταύτα οι Ασσύριοι κατάφεραν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να ζούνε

8 Οι μονοφυσίτες απορρίπτουν τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας το 451 μ.
Χ. Οι Ιακωβίτες ονομάζονται έτσι από το όνομα του μεταρρυθμιστή της εκκλησίας τους Ιακώβου Βαραδαίου (6ος αι.). Μπραχίμ, ό. π., σ. 78 και George E. Kirk, A Short History of the Middle East. From the Rise
of Islam to Modern Times, έκδ. University Paperbacks-Methuen, Λονδίνο 19647, σ. 9.
9 Kirk, ό. π., σ. 176.
10 Κατά ορισμένες εκτιμήσεις, έφτασαν τις 100.000 οι σφαγιασθέντες Ασσύριοι. Μπραχίμ, ό. π., σ.
79-81.
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έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις αρχέγονες κοιτίδες τους. Η περιοχή που ζούσαν
οι περισσότεροι Ασσύριοι είχε ως κέντρο την Μοσούλη στη βόρεια Μεσοποταμία
(σημ. Ιράκ) και οριζόταν δυτικά από την ορεινή περιοχή του Τουρ-Αμπντίν, (στη
σημ. Συρία δυτικά του Ευφράτη), στα βόρεια από το οροπέδιο του Χακκάρι νότια της
λίμνης Βαν (στη νοτιοανατολική Μ. Ασία), στα ανατολικά από τα υψίπεδα της λίμνης
Ούρμια στην δυτική Περσία και στα νότια στις περιοχές βόρεια του Κιρκούκ. Οι Ασσύριοι της περιοχής αυτής έφταναν πριν από τον πόλεμο κατά ορισμένες εκτιμήσεις
περίπου στους 500.000.11
Σαν προοίμιο των διώξεων που θα ακολουθούσαν, το καλοκαίρι του 1914, λίγο
πριν από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εκτενείς σφαγές και εκτοπισμοί
Ασσυρίων από οθωμανικά στρατεύματα, ατάκτους μουσουλμάνους και Κούρδους
έλαβαν χώρα στη βόρεια Μεσοποταμία.12 Οι Ασσύριοι στην προσπάθειά τους να
βρουν κάποια προστασία και με δεδομένες τις βλέψεις της Ρωσίας στην περιοχή
στράφηκαν προς τους Ρώσους και άρχισαν να συνεργάζονται μαζί τους σε κάποιες
περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ούρμια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
επιθέσεις των Οθωμανών και των Κούρδων που είχαν ξεκινήσει πριν από την είσοδο στον πόλεμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.13 Μάλλον γι’ αυτό τον Οκτώβριο
του 1914, οι νεοτουρκικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και εκτοπισμούς των
εθνικών και θρησκευτικών ηγετών των Ασσυρίων.14 Οι Ρώσοι υποσχέθηκαν ότι θα
τους υποστηρίξουν, ιδίως στην Ούρμια, και έτσι με την έναρξη του πολέμου στρατολογήθηκαν από τους Ρώσους Ασσύριοι από τη ρωσική πλευρά των συνόρων. Το
τάγμα που συγκροτήθηκε πήρε μέρος σε 3-4 μάχες με επιτυχία και κέρδισε την εκτίμηση των Ρώσων.15 Οι εκτοπισμοί όμως των Ασσυρίων γνώρισαν κλιμακωτή ένταση
από τον Ιανουάριο του 191516 καταλήγοντας την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1915

11 Αλλά και δυτικότερα, στο Ντιαρμπεκίρ και στην Ούρφα, υπήρχε ασσυριακή παρουσία όπως φανέρωναν και οι εκκλησίες και τα τοπωνύμια. Αλέξανδρος Σ. Κούτσης, Μέση Ανατολή: Διεθνείς σχέσεις και πολιτική
ανάπτυξη, τ. 1, έκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1992, σ. 69, Kirk, ό. π., σ. 176 και Μπραχίμ, ό. π., σ. 79.
12 TNA/FO608/83/7/89, Αναφορά τμήματος Τεχεράνης για Σχέσεις Ασσυρίων με Συμμάχους κατά τη
διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου προς FO, Τεχεράνη, 30 Δεκεμβρίου 1918 ν. η.
13 TNA/FO608/83/7/89, ό. π. Η Εθνική Επιτροπή των Ασσυρίων, μετά από επιθέσεις Κούρδων, ήρθε
σε επαφή με τον κυβερνήτη της Ούρμια, Etinad-ul-Devich, που τους προέτρεψε να πάρουν τα όπλα καθώς
βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Έτσι οι Ασσύριοι σε συνεργασία με τους Ρώσους αντιμετώπισαν με επιτυχία τις
επιθέσεις των Κούρδων που είχαν Οθωμανούς αξιωματικούς στις 28/9/1914 στην περιοχή της Ούρμια με
αποτέλεσμα να οπισθοχώρησαν οι Οθωμανοί αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς.
14 Henry Morgenthau, Τα μυστικά του Βοσπόρου, μετάφρ. Ι. Κασεσιάν, έκδ. Τροχαλία-Παρουσία,
(Αθήνα 19983), σ. 427.
15 TNA/FO608/83/7/89, ό. π., Μπραχίμ, ό. π., σ. 82.
16 Στο τέλος του Ιανουαρίου του 1915 περισσότεροι από 8.000 Ασσύριοι είχαν εκτοπιστεί, ενώ λόγω
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στην οργανωμένη εξόντωσή τους παράλληλα με τη γενοκτονία των Αρμενίων.17 Οι
εκτοπισμοί κατά τους Νεοτούρκους ήταν απαραίτητοι λόγω της σημαντικότητας των
περιοχών αυτών από στρατηγικής απόψεως αφού ήταν περιοχές που γειτνίαζαν με το
μέτωπο σύγκρουσης με τη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο εμμέσως τους υποπτεύονταν
για συνεργασία με τον εχθρό, υποψία που, προκειμένου να δικαιολογηθεί η εξόντωση
των πληθυσμών αυτών, σύντομα μετατράπηκε σε κατηγορία για συνεργασία με τη
Ρωσία με στόχο την αυτονομία ή ανεξαρτησία τους. Έτσι, η σωτηρία των Ασσυρίων
συνδέθηκε με την πορεία των συγκρούσεων στο ρωσοοθωμανικό μέτωπο.18
Η αποχώρηση των Ρώσων τον Ιανουάριο του 1915 από την περιοχή του Ταμπρίζ
και της Ούρμιας στα περσικά σύνορα σήμανε προέλαση του οθωμανικού στρατού και
επιθέσεις του μαζί με Κούρδους ατάκτους κατά των Ασσυρίων πολλοί εκ των οποίων
χάθηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγής τους.19 Κατά τον ίδιο τρόπο η προέλαση
των Ρώσων το καλοκαίρι του 1915 προς το Βαν και το Μπιτλίς κατάφερε να σώσει
κάποιους Αρμενίους και Ασσυρίους αλλά δεν είχε δραστικά αποτελέσματα καθώς
σύντομα μετά την ανασύνταξη του ρωσικού στρατού ο οθωμανικός στρατός κατάφερε τον Αύγουστο να ανακαταλάβει το Βαν με αποτέλεσμα Αρμένιοι και Ασσύριοι
να αποχώρησαν μαζί με τον ρωσικό στρατό.20 Ωστόσο η συνεργασία αυτή, έστω και
περιορισμένα, συνεχίστηκε με τους εναπομείναντες Ασσυρίους κατά την προέλαση
των ρωσικών στρατευμάτων έως το 1917, οπότε και οριστικά πλέον η μπολσεβικική

των διωγμών έως το τέλος Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε έξοδος 25.000 Ασσυρίων και Αρμενίων προς
τα ρωσικά σύνορα. Βλ. Yves Ternon, The Armenians. History of a Genocide, μετάφρ. από τα γαλλικά Rouben C. Cholakian, Νέα Υόρκη 1981, σ. 206-207 και Abraham Yohannan, The Death of a nation or the ever
persecuted Nestorians or Assyrian Christians, Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1916, σ. 119-120.
17 Viscount Bryce, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-16, Λονδίνο 1916, σ.
114-191 και επιμ. Arthur Beylerian, Les Grandes Puissances, l' Empire Ottoman et les Arméniens dans les
archives françaises (1914-1918), Παρίσι 1983, σ. xlvix. Μαζί με τους Αρμένιους εξοντώθηκαν και οι Ασσύριοι του Πόντου, Θανάσης Γεωργιάδης, «Μη ελληνικοί λαοί του Πόντου», Ο Πόντος. Ιστορία, λαογραφία
και πολιτισμός, τ. 2, έκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία, (Θεσσαλονίκη 1991), σ. 381. Βλ. και The Plight of Armenian
and Assyrian Christians, Λονδίνο 1919, σ. 5-6. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και τον Δεκέμβριο του 1915
στην περιοχή του Βαν, βλ. Yohannan, ό. π., σ. 122-123, 126-127.
18 Κούτσης, ό. π., σ. 69 και Kirk, ό. π., σ. 176.
19 Την περιοχή αυτή κατείχαν οι Ρώσοι από το 1909. Στις 24 Μαΐου ν. η. επανακατέλαβαν την περιοχή
αλλά οι Ασσύριοι είχαν ήδη εξοντωθεί ή αποχωρήσει σε μεγάλο ποσοστό, TNA/FO608/83/7/89, ό. π. Βλ.
και Manoug Joseph Somakian, Empires in Conflict: Armenia and the Great powers, 1895-1920, έκδ. Ι. B.
Tauris Publishers, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1995, σ. 115-116 και Stanley E. Kerr, The Lions of Marash Personal Experiences with Near East Relief, 1919-1922, έκδ. State University of New York, Ώλμπανυ 1973,
σ. X και Μπραχίμ, ό. π., σ. 82.
20 Βλ. Bryce, ό. π., σ. 69, σ. 192-217 για αποχώρηση μετά τις 30 Ιουλίου και για πρόσφυγες στον
Καύκασο, Kerr, ό. π., σ. 10-13 και Ternon, ό. π., σ. 215-216.
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Ρωσία τους εγκατέλειψε.21
Οι Ασσύριοι μετά και από τη γενοκτονία που υπέστησαν από τους Νεοτούρκους
και παράλληλα με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή (όπως ήταν οι διαπραγματεύσεις Βρετανών και Αράβων για ίδρυση αραβικού κράτους22) συντάχθηκαν με τις
δυνάμεις της Αντάντ και κυρίως με τη Ρωσία, που εκείνη την περίοδο μάχονταν στην
περιοχή, επιδιώκοντας όχι μόνο την προσωρινή προστασία αλλά και μεταπολεμικά
κάποια οφέλη ως προς τη θέση τους στο οθωμανικό κράτος ή έξω από αυτό. Έως
τότε οι Ασσύριοι καθώς δεν ήταν ισχυροί πληθυσμιακά δεν είχαν επιδιώξει την ανεξαρτησία τους υποτασσόμενοι στην οθωμανική εξουσία. Επιπλέον σε πολλές από τις
περιοχές στις οποίες κατοικούσαν οι Ασσύριοι υπήρχαν σημαντικοί κουρδικοί πληθυσμοί, γεγονός που δημιουργούσε περαιτέρω δυσκολία σε οποιοδήποτε εγχείρημα
ανεξαρτητοποίησης. Ωστόσο οι επιδιώξεις τους αυτή την περίοδο δεν ήταν ιδιαιτέρως σαφείς και περισσότερο στρέφονταν μάλλον προς κάποιου είδους αυτονομία υπό
τη ρωσική προστασία παρά προς πλήρη ανεξαρτητοποίηση.
Με τη διαφαινόμενη κατάρρευση του ρωσικού στρατού το 1917 η Βρετανία ανησύχησε γιατί η περιοχή των Ασσυρίων λόγω των πετρελαίων και της γεωγραφικής της
θέσης ήταν από γεωστρατηγικής απόψεως σημαντική για την εξέλιξη του πολέμου
στο μέτωπο της Μεσοποταμίας. Έτσι, οι Βρετανοί θέλησαν να κερδίσουν την υποστήριξη των Ασσυρίων στην προσπάθεια προώθησης των στρατευμάτων τους από τη
νότια Μεσοποταμία στη Μ. Ασία. Οι Βρετανοί είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους για

21 Για παράδειγμα οι Ασσύριοι της Ούρμια υπό τις διαταγές του Ασσύριου στρατηγού Αγά Μπιτρίς
δέχτηκαν στρατιωτική βοήθεια από τους Ρώσους. Μπραχίμ, ό.π., σ. 81-83. Οι Ρώσοι είχαν ως στόχο να
φτάσουν στη Μοσούλη και να ενωθούν με τις βρετανικές δυνάμεις που προχωρούσαν από τη νότια Μεσοποταμία προς τον βορρά. Βλ. Martin Gilbert, First World War Atlas, έκδ. Weidenfeld and Nicolson,
(Λονδίνο 1970), σ. 33. Με την άδεια του τσάρου οι Ασσύριοι μετανάστευσαν σε διάφορες πόλεις της
Ρωσίας, Μετά από την Ρωσική επανάσταση του 1917 και μέχρι το 1922 πολλοί είχαν συγκεντρωθεί στη
πόλη Νοβροσίνσκι, ελπίζοντας στον επαναπατρισμό τους. Το ίδιο έτος, για το λόγο αυτό, ξεκίνησαν ένα
ταξίδι από τη Ρωσία με τελικό προορισμό τη Μοσούλη. Το ταξίδι αυτό στάθηκε αδύνατο να ολοκληρωθεί
και μετά από στάσεις που έκαναν στη Μακρόνησο, το Κερατσίνι και τη Καλαμάτα, έφτασαν στην Αθήνα,
όπου τελικά εγκαταστάθηκαν στο Αιγάλεω και το Μοσχάτο. Οι Ελληνοασσύριοι σήμερα απαριθμούν πάνω
από 300 οικογένειες.
22 Οι διαπραγματεύσεις Βρετανών-Αράβων που είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο του 1915 κατέληξαν τον
Οκτώβριο σε αποδοχή από μέρους των Βρετανών δημιουργίας ανεξάρητου αραβικού κράτους που περιελάμβανε εκτός από τη Βαγδάτη και τη Βασόρα και τμήματα της Συρίας, δυτικά της Δαμασκού. Ο Χουσέιν
από την πλευρά των Αράβων ζήτησε να περιλαμβάνεται στο αραβικό κράτος και η βόρεια Μεσοποταμία.
Βλ. Harry N. Howard, Turkey, the Straits and U. S. Policy, έκδ. The Johns Hopkins University Press, Βαλτιμόρη-Λονδίνο 1974, σ. 35, Ιωάννης Θ. Μάζης, «Το Αρμενικό Ζήτημα. Πρόκληση για μια γεωπολιτική
ανάλυση και εξήγηση», Οι άγνωστοι Έλληνες του Πόντου, επιμ. Βλάσης Αγτζίδης, έκδ. Τράπεζα Πειραιώς
και Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, (Αθήνα) 1995, σ. 102-103 και Κούτσης, ό. π., σ. 81-82.
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την περιοχή και με τις μυστικές Συμφωνίες που είχαν υπογραφεί μεταξύ των συμμάχων της Αντάντ, δηλ. και με τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης το Μάρτιο του
191523 και με τη Συμφωνία Σάικς-Πικό στις 26 Απριλίου 1916 ν. η. με τις οποίες η
Μεσοποταμία περιλαμβάνονταν στη σφαίρα επιρροής τους, χωρίς όμως στη δεύτερη
περίπτωση την περιοχή της Μοσούλης, η οποία εντασσόταν στην σφαίρα επιρροής
της Γαλλίας. Έτσι, όταν οι Ασσύριοι το καλοκαίρι του 1917 ζήτησαν συμβουλές και
βοήθεια από τους συμμάχους στο Ταμπρίζ και στην Τιφλίδα, οι Βρετανοί τους υποσχέθηκαν στρατιωτική βοήθεια σε ένα μήνα. Το φθινόπωρο έφθασε στην Ούρμια ο
λοχαγός Gracy από την Τιφλίδα για να οργανώσει στράτευμα προκειμένου να ελέγξει
την οθωμανική προέλαση στην Μοσούλη. Παράλληλα και οι Ρώσοι αξιωματικοί που
είχαν απομείνει οργάνωναν και αυτοί στράτευμα. Και στις δύο περιπτώσεις η στρατολόγηση έγινε από τους Ασσυρίους οι οποίοι έπρεπε να προστατέψουν τις κοντινές
πόλεις έως ότου έρθει ο βρετανικός στρατός. Η υπόσχεση που έλαβαν ήταν πως σε
περίπτωση που οι Σύμμαχοι κερδίζαν θα τους εξασφάλιζαν σίγουρη και μόνιμη προστασία, με όλα τα προνόμια.24 Αυτή η εξέλιξη συνάμα με τις δηλώσεις του Βρετανού
πρωθυπουργού Λόυντ Τζώρτζ στις αρχές Ιανουαρίου του 1918 ότι η Αρμενία, η Αραβία, η Μεσοποταμία και η Συρία δικαιούνται ξεχωριστή εθνική υπόσταση φαίνεται
ότι δημιουργούσε ευνοϊκές προοπτικές για τους Ασσυρίους.25
Μετά όμως την αποχώρηση της Ρωσίας από τον πόλεμο το 1918 και την εκκένωση της περιοχής από τα ρωσικά στρατεύματα επικράτησε έκρυθμη κατάσταση καθώς
οι οθωμανικές δυνάμεις μαζί με Κούρδους αρχίσαν να προελαύνουν. Έτσι, μεγάλο
μέρος του ασσυριακού πληθυσμού προσφυγοποιήθηκε. Τότε δολοφονήθηκε και ο
Ασσύριος Πατριάρχης Μαρ Σιμούν ο 12ος στην προσπάθειά του να έρθει σε συνεννόηση με τους Κούρδους κατά την πορεία 3.500 εκτοπισμένων Ασσυρίων προς τη νότια
Μεσοποταμία.26 Υπό τις νέες δύσκολες συνθήκες και τις δυσμενείς εξελίξεις, δεν επιδιώχθηκε με την ίδια θέρμη η αυτοδιάθεση τους. Σε συνεργασία όμως πλέον μόνο με
τους Βρετανούς πολέμησαν τον οθωμανικό στρατό ελπίζοντας σε κάποια κέρδη μετά
τον πόλεμο βάσει γενικών υποσχέσεων που δόθηκαν από βρετανικής πλευράς.

23 Howard, ό. π., σ. 32-34. Βλ. χάρτη Gilbert, First, σ. 40, όπου η περιοχή της βόρειας Μεσοποταμίας
περιλαμβάνεται στην ευρύτερη περιοχή την οποία η Βρετανία θα ήθελε να έχει υπό την επιρροή της μετά
τον πόλεμο.
24 TNA/FO608/83/7/89, σ. 5-7. Υπήρχαν εισηγήσεις και από τον Πρόξενο των ΗΠΑ στην Τιφλίδα
Smith για βοήθεια στον αρμενικό και ασσυριακό στρατό κατά του οθωμανικού, ΝΑ/RG 59/867.22/10,
(M353/41), πρέσβης ΗΠΑ Φράνσις (Francis) προς ΚΥ, Πετρούπολη, 22 Ιουνίου 1917.
25 Howard, ό. π., σ. 45.
26 Στη συνέχεια 2.770 από αυτούς τους Ασσύριους σφαγιάσθηκαν. Joel Warda, The Flickering Light
of Asia, New York 1918, σ. 123-125, 156-158.
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Έτσι, οι Ασσύριοι σε κάποιες περιοχές, με κυριότερη την Ουρμία, κατάφεραν και
οργάνωσαν αντίσταση και επέτυχαν να ανακόψουν την οθωμανική προέλαση. Υπό
την ηγεσία του στρατηγού Αγά Πέτρου27 και του Μαλίκ Χοσάμπα σε πλήρη συμφωνία με τους Βρετανούς οργανώθηκε αντίσταση κατά της οθωμανικής προέλασης
καταφέρνοντας να κρατήσουν για επτά μήνες, έως το τέλος Ιουλίου, την Ουρμία.
Δεν ήρθε όμως η βοήθεια σε πολεμικό υλικό και άνδρες που τους είχαν υποσχεθεί
οι Βρετανοί και έτσι αναγκαστικά επεχείρησαν έξοδο από την πόλη. Όσοι Ασσύριοι
παρέμειναν σφαγιάσθηκαν από τον οθωμανικό στρατό αν και είχαν προσφύγει στην
αμερικανική και γαλλική αποστολή περίθαλψης.28 Οι Βρετανοί κατάφεραν να πείσουν τους Οθωμανούς να τους αφήσουν να παραλάβουν 30.000 Ασσυρίους από τη
δυτική Περσία και να τους μεταφέρουν στη Μεσοποταμία, στο στρατόπεδο Μπακούμπα. Αρκετοί όμως πέθαναν κατά τη μεταφορά.29 Ωστόσο ο Αγά Πέτρος με το στρατό
του συνέχισε να μάχεται και εξασφάλισε τον έλεγχο της περιοχής της Μοσούλης για
τους Βρετανούς.30 Ασσύριοι δε συμμετείχαν και στην προσπάθεια ανακοπής της προέλασης του οθωμανικού στρατού στην περιοχή της Τραπεζούντας με τους Έλληνες
τον Ιανουάριο του 191831 και στην Αρμενία το Μάιο του 1918.32
Με το τέλος του πολέμου, μετά και την προέλαση των βρετανικών δυνάμεων στη
Μεσοποταμία, η περιοχή της Μοσούλης περιήλθε υπό βρετανική κατοχή.33 Στις 8
Νοεμβρίου 1918 μάλιστα σε κοινή δήλωσή τους οι Βρετανοί και οι Γάλλοι δήλωσαν ότι η Συρία και η Μεσοποταμία θα έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε ανεξάρτητα
κράτη. Οι δύο δυνάμεις προχώρησαν και σε περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ τους για

27 Για τον Αγά Πέτρο βλ. British intelligence report 1918 on Agha Petros, the Assyrian leader στην
ιστοσελίδα http://www.assyrianlevies.com/index.html. Η σημαία των Ασσυρίων έμοιαζε με τη σημερινή
σημαία της Ελβετίας. Ήταν κόκκινη, συμβολίζοντας το αίμα των δολοφονημέων Ασσυρίων, με ένα λευκό
σταυρό. Στην αριστερή επάνω γωνία είχε μία στρογγυλή σφραγγίδα με το όνομα του Αγά Πέτρου στα
ασσυριακά και στα ρωσικά.
28 TNA/FO608/83/7/89, ό. π., σ. 17.
29 H. H. Austin, The Baquba Refugee, Λονδίνο 1920, Kirk, ό. π.,σ. 177 και Κούσης, ό. π., σ. 70.
30 Αρ.2252, Επιστολή από Αγά Πέτρο προς British Army Operating at Eastern turkey, Χαμαντάν 20
Σεπτεμβρίου 1918, ό. π. ιστοσελ. Συγχαρητήρια τον Ιούλιο στον Πέτρο από τους Βρετανούς για τις επιτυχίες του κατά του οθωμανικού στρατού: Brigadier General Hamadan προς Αγά Πέτρο, 12 Ιουλίου 1918 στην
ιστοσελίδα Βλ. και Warda, ό. π., σ. 154.
31 Beylerian, ό. π., σ. 510.
32 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States [PRFA], 1918. Supplement 1: The
World War, Vol. 1, σ. 885-887, 890-891 και ΝΑ/RG 59/867.22/11α, (M353.41), Αντιπρόσωποι Καθολικού
Αρμενίων προς ΥΠΕΞ ΗΠΑ, Ουάσιγκτον, 15 Απριλίου 1918 ν. η. και 10 Μαΐου 1918, όπου αναφέρεται
σύσταση ενόπλων σωμάτων από Έλληνες, Ρώσους και Ασσυρίους.
33 Κατελήφθη μεταξύ 1ης και 3ης Νοεμβρίου 1918. Martin Gilbert, Recent History Atlas. 1870 to the
present day, έκδ. Weidenfeld and Nicolson, Λονδίνο 19672 , σ. 35
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το μέλλον των περιοχών αυτών. Οι Γάλλοι επιδίωκαν την εφαρμογή των μυστικών
συμφωνιών και κυρίως τη Συμφωνάι Σάικς-Πικό σε αντίθεση με τους Βρετανούς που
ισχυρίζονταν πως μετά την αποχώρηση της Ρωσίας οι όροι έπρεπε να διαφοροποιηθούν. Τον Δεκέμβριο του 1918 κατέληξαν σε συνεννόηση σύμφωνα με την οποία η
Γαλλία εγκατέλειπε τη Μοσούλη στη Βρετανία προκειμένου να έχει την υποστήριξή
της σε θέματα ευρωπαϊκά στην επικείμενη συνθήκη με τη Γερμανία.34 Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που ενδιέφερε τους Ασσυρίους ήταν υπό βρετανικό
έλεγχο, με τους οποίους και είχαν συνδεθεί και συνεργαστεί κατά τη διάρκεια του
πολέμου και από τους οποίους υπήρχαν κάποιες γενικές υποσχέσεις για αποκατάσταση και προστασία τους. Βάσει αυτών των σχέσεων αρκετές χιλιάδες εκτοπισμένων
Ασσυρίων ζούσαν σε στρατόπεδα της Μεσοποταμίας υπό βρετανική προστασία.35
Άλλοι Ασσύριοι είχαν γίνει πρόσφυγες στην ευρύτερη περιοχή (όπως στη Συρία και
στον Καύκασο) αρκετοί από τους οποίους περιεθάλπτονταν από την αμερικανική οργάνωση Περίθαλψη Εγγύς Ανατολή (Νear East Relief).36
Με τη σύγκλιση του Συνεδρίου της Ειρήνης στο Παρίσι, στο πλαίσιο διατύπωσης
αιτημάτων αυτοδιάθεσης από όλα τα υπόδουλα έθνη και ιδίως των εθνών τής υπό
διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Ασσύριοι εμφανίστηκαν στη διεθνή σκηνή
ζητώντας και αυτοί παράλληλα με τους Έλληνες, τους Αρμενίους, τους Άραβες αλλά
και τους Κούρδους την εθνική τους αποκατάσταση. Τα εθνικά τους αιτήματα ήρθαν
σε σύγκρουση με τα αντίστοιχα των Κούρδων καθώς διεκδικούσαν σε μεγάλο μέρος
εδάφη που και οι Κούρδοι απαιτούσαν. Η αντιπαράθεσή τους γινόταν μεγαλύτερη και
εξαιτίας των σφαγών που είχαν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια από αυτούς (1895 και
1915). Στο Συνέδριο της Ειρήνης το ζήτημα του μέλλοντος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πολύπλοκο. Τον Ιανουάριο με πρωτοβουλία του Ουίλσον προτάθηκε
η εφαρμογή του συστήματος των εντολών σε κάποιες περιοχές του οθωμανικού χώρου στις οποίες περιλαμβανόταν και η Μεσοποταμία. Οι Βρετανοί συμφώνησαν υπο-

34 Howard, ό. π., σ. 48.
35 Μπραχίμ, ό. π., σ. 83.
36 Τον Σεπτέμβριο του 1915 μετά από έκκληση του Μοργκεντάου προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Λάνσιγκ ιδρύθηκε επιτροπή για την περίθαλψη των προσφύγων που βοήθησε σημαντικά τα επόμενα χρόνια,
μέσω κυρίως των ιεραποστολών, στη σωτηρία πολλών Αρμενίων και Ασσυρίων. Αρχικά δημιουργήθηκε η ημικυβερνητική Επιτροπή Αρμενικών Ωμοτήτων που μετονομάσθηκε σε American Committee for
Armenian and Syrian Relief και αργότερα σε Περίθαλψη Εγγύς Ανατολής (Νear East Relief) με επικεφαλής
τον ιεραπόστολο Τζαίημς Μπάρτον (James L. Barton) του American Board of Commissioners for Foreign
Missions και τον Κλήβελαντ Ντόντζ (Cleveland H. Dodge). Δραστηριοποιήθηκε στις περιοχές εκτοπισμού
αλλά και στον Καύκασο, όπου η κατάσταση ήταν δραματική, στην Ελλάδα, στη Συρία και στην Περσία.
Βλ. PRFA, 1915 Supplement, σ. 988, Kerr, ό. π., σ. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ.
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στηρίζοντας ότι αυτές θα έπρεπε να δοθούν για τα εδάφη που ήδη είχαν καταληφθεί
από συμμαχικά στρατεύματα όπως η Μεσοποταμία. Το Inquiry, η ερευνητική ομάδα
της αμερικανικής αντιπροσωπείας, σε έκθεσή της στις 21 Ιανουαρίου πρότεινε η Μεσοποταμία να είναι μία από τις περιοχές των εντολών που θα αναλάμβανε κάποια Μ.
Δύναμη. Όμως ο Ουΐλσον δεν ήταν έτοιμος να δεχθεί τη διάλυση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και την ανάληψη εντολών οπότε δεν προωθήθηκε το ζήτημα σε εκείνη τη φάση.37
Με βάση αυτές τις εξελίξεις πρωτοβουλίες σε σχέση με ασσυριακά αιτήματα ανέπτυξαν κυρίως οι Ασσύριοι της Ούρμιας, οι πρόσφυγες στη Βαγδάτη και οι Ασσύριοι
των ΗΠΑ και δευτερευόντως οι Ασσύριοι πρόσφυγες του Καυκάσου. Όλοι πάντως
ανήκαν στην κυρίως εκκλησία των Ασσυρίων, στην Εκκλησία της Ανατολής. Οι Ασσύριοι της Βαγδάτης πρώτοι διατύπωσαν τα αιτήματά τους προς το Συνέδριο σε υπόμνημά τους στο τέλος Ιανουαρίου. Ζητούσαν πλήρη διαχωρισμό της περίπτωσής τους
από την περίπτωση των Αρμενίων, επανεγκατάσταση στη χώρα τους, δηλ. το Κουρδιστάν και την περιοχή της Περσίας από την λίμνη Ούρμια έως τα οθωμανικά σύνορα,
αναγνώριση του Πατριάρχη Μαρ Σιμούμ ως επικεφαλής του έθνους, απελευθέρωση των αιχμαλώτων από Κούρδους και Τούρκους, επαναφορά εκκλησιαστικών κτημάτων που άρπαξαν οι Κούρδοι, τιμωρία Κούρδων, και οριοθέτηση των φυλετικών
συνόρων και των συνόρων των χωριών Κούρδων και Ασσυρίων με προστασία από
τους Βρετανούς. Εάν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα θεωρούσαν ότι δεν θα υπήρχαν
προβλήματα στην περιοχή. Ζήτησαν ακόμη τη δυνατότητα να στείλουν αντιπρόσωπο
στο Συνέδριο για να εκθέσει τα αιτήματά τους χωρίς όμως αυτό να γίνει αποδεκτό.38
Έτσι, γνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν και λόγω της
ολιγαριθμίας που είχαν ιδιαίτερα μετά τις σφαγές, δεν προχώρησαν στη διατύπωση
αιτήματος ανεξαρτησίας.
Τον Φεβρουάριο του 1919 οι αντιπρόσωποι των Ασσυρίων της Ούρμιας κατέθεσαν ένα εκτενές υπόμνημα προς το Foreign Office στο οποίο αφού παρουσίαζαν τα
δεινά των Ασσυρίων κατά τον πόλεμο και τη συνεισφορά τους στη συμμαχική νίκη
προχώρησαν στη διατύπωση κάποιων αιτημάτων που αφορούσαν την περίθαλψη των

37 Εξάλλου οι ΗΠΑ δεν είχαν κηρύξει πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βλ. Howard, ό. π., σ.
53, 59-60 και Roger R. Trask, The United States Response to Turkish Nationalism and Reform 1914-1939,
έκδ. The University of Minnesota Press, Μιννεάπολις (1971), σ. 24.
38 TNA/FO608/83/7/89/4896, Πολιτικός Αξιωματικός προς FO, Βαγδάτη 11 Μαρτίου 1919 ν. η. Η
ασσυριανή αντιπροσωπεία από τη Μεσοποταμία (κυρίως τη Βαγδάτη) μετά από πολλές καθυστερήσεις
έλαβε άδεια να πάει στο Παρίσι στα τέλη Ιουλίου του 1919, όμως ο επικεφαλής της Surma Khanim κρατήθηκε στο Λονδίνο έως το τέλος των διαβουλεύσεων.
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προσφύγων και τον επαναπατρισμό των διωχθέντων Ασσυρίων χωρίς να κάνουν λόγο
για ζητήματα εθνικής αυτοδιάθεσης παρά μόνο για την ανάγκη προστασίας τους από
τη Βρετανία.39 Το ίδιο αίτημα προς τη Βρετανία, για φροντίδα των προσφύγων και
επαναπατρισμό των εκτοπισμενων, διατύπωσαν και οι νεστοριανοί της βόρειας Μεσοποταμίας μέσω του εκπροσώπου τους. Ο Τόυνμπη, που ήταν υπεύθυνος για τα
ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο βρετανικό ΥΠΕΞ, συνηγόρησε στην
αναγκαιότητα βοήθειας προς τους Ασσυρίους προκειμένου να επιστρέψουν στα μέρη
τους και διαβεβαίωσε ότι στις περιοχές υπό βρετανική διοίκηση αυτό θα γινόταν
οπωσδήποτε. Όμως συνολικά για όλους τους πρόσφυγες θα έπρεπε να αναλάβει αυτήν την ευθύνη η δύναμη που θα είχε την εντολή στις περιοχές των προσφύγων.40
Αίτημα για ανεξαρτησία της Ασσυρίας με κέντρο τη Μοσούλη διατύπωσε σε επιστολή του προς τον Βρετανό διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων στη Μεσοποταμία
τον Φεβρουάριο ο Ασσύριος στρατηγός Αγά Πέτρος που βρισκόταν στη Βαγδάτη.
Τα επιχειρήματά του ήταν παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποίησαν και οι Αρμένιοι
και οι Έλληνες στα αιτήματά τους, δηλ. της συμβολής στη συμμαχική νίκη και των
μεγάλων απωλειών από τις σφαγές των Τούρκων, τις οποίες υπολόγιζε σε 350.000
Ασσυρίους.41
Οι αντιπρόσωποι των Ασσυρίων στις ΗΠΑ διατύπωσαν το Μάρτιο του 1919 σε
μνημόνιό τους για πρώτη φορά ξεκάθαρο αίτημα για ανεξαρτησία ορίζοντας και την
περιοχή. Τα σύνορα του μελλοντικού ασσυριακού κράτους θα ξεκινούσαν από τη
λίμνη Ούρμια στα δυτικά έως κάτω από τις λίμνες Βαν και Μπιτλίς και βορειότερα
παράλληλα με τον Ευφράτη περιλαμβάνοντας το Χαρπούτ και αφήνοντας απέξω την
Μαλάτια και μετά δυτικά από το Χαλέπι και την Αντάμπ θα ακολουθούσαν τον Ευφράτη προς την Βαγδάτη για να καταλήξουν στην Ούρμια, σχηματίζοντας ένα τρίγωνο, περίπου 300.000 τ. μιλίων, το λεγόμενο ασσυριακό τρίγωνο το οποίο οι Ασσύριοι

39 TNA/FO608/83/7/89/ό. π. Για πρόσφυγες Ασσυρίους βλ. και στα αμερικανικά αρχεία NA/RG 59
τις μικροταινίες αρ. 6 και 7 από την σειρά Μ 353. Οι εκπρόσωποι των Ασσυρίων της Περσίας, στους
οποίους περιλαμβάνονταν οι S. Ganja, L. George and L. Yacoboff, ήρθαν πρώτοι στο Παρίσι. Όμως επειδή
η Βρετανία δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τους Ασσυρίους της Περσίας και για αυτό φοβόταν ότι δεν θα
μπορούσε να τους ελέγξει, κατάφερε, μετά από πιέσεις που τους άσκησε, να τους ωθήσει σε αποχώρηση
από το Συνέδριο.
40 TNA/FO608/83/7/89/3503, Εκπρόσωπος Νεστοριανών Έσθερ Άμπραχαμ προς FO, 3 Φεβρουαρίου
1919 και FO προς Άμπραχαμ, 25 Φεβρουαρίου 1919. Ο Τόυνμπυ παρατηρούσε στις 6 Μαρτίου 1919 ότι η
ευθύνη για αυτούς τους πρόσφυγες θα έπρεπε να επιβαρύνει τη δύναμη που θα αναλάμβανε την εντολή για
τον Καύκασο καθώς ο ευκολότερος δρόμος για να έρθει βοήθεια ήταν μέσω Τιφλίδος. Επίσης τόνιζε ότι η
επιστροφή των 40.000 νεστοριανών στην Βαγδάτη ήταν δύσκολο να πραγματοποιούνταν τότε.
41 Αρ. 2012, Αγά Πέτρος, πρώην διοικητής των δυνάμεων των Ασσυρίων στην Ούρμια, προς τον Brig.
Gen. Austin, Βαγδάτη, 22 Μαΐου 1919 ν. η., ό. π. ιστοσελ.
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καθόριζαν ως εθνικό τους χώρο.42 Ζητούσαν όμως για κάποιο χρονικό διάστημα το
κράτος αυτό να είναι υπό την εντολή και προστασία είτε της Βρετανίας είτε των
ΗΠΑ. Επισήμαιναν δε ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει και στρατός που θα δημιουργούνταν από τους Ασσυρίους της περιοχής. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν
ήταν τα ίδια με του Αγά Πέτρου περί δίκαιης αποκατάστασης λόγω σφαγής 300.000
Ασσυρίων και συμβολής στη συμμαχική νίκη. Οι Βρετανοί, σε σχέση με τα αιτήματα
αυτά, παρατηρούσαν ότι οι Ασσύριοι ήταν μία πολύ μικρή μειονότητα εθνικά που
χωρίζονταν σε πέντε θρησκευτικές ομάδες και για αυτό έπρεπε να ζήσουν σε ένα ενιαίο κράτος που βέβαια δεν θα μπορούσε να είναι ασσυριακό αλλά αραβο-κουρδικοσυριακό, μία νέα Μεσοποταμία που θα τους εξασφαλίζε ειρηνική ζωή.43 Μολαταύτα
υπήρχαν προτάσεις εντός του βρετανικού ΥΠΕΞ στο τέλος του 1918 και στις αρχές
του 1919 για δημιουργία μικρού ανεξάρτητου ασσυριακού κράτους οι οποίες δεν εισακούσθηκαν.44
Επιφυλακτικότερος παρουσιαζόταν ο πατριάρχης των Ασσυρίων Μαρ Σιμούμ σε
επιστολή του προς τον Βρετανό διοικητή της Βαγδάτης Ουΐλσον τον Απρίλιο του
1919, στην οποία είχε παρόμοια αιτήματα με εκείνα των προσφύγων της περιοχής και
ζητούσε, πέρα από την αναγνώρισή του ως επικεφαλής του έθνους του, την προστασία των Βρετανών και τον χωρισμό κουρδικών και ασσυριακών χωριών στην περιοχή
που περίπου όριζαν και οι Ασσύριοι των ΗΠΑ, χωρίς όμως να ζητάει ανεξάρτητο
κράτος. Οι Βρετανοί ήταν θετικοί σε αυτά τα αιτήματα εκτός από την προστασία
στην περιοχή της δυτικής Περσίας, στην Ούρμια, διότι ανήκε στην Περσία που ήταν
ουδέτερο κράτος κατά τον πόλεμο.45 Όμως σε νέα επιστολή τους οι Ασσύριοι της Βαγδάτης, πέρα από την επαναδιατύπωση των γνωστών αιτημάτων για τους πρόσφυγες,
ζητούσαν, λόγω μικρού πληθυσμού, τοπική αυτονομία εντός του κράτους της Μεσο-

42 Βλ. χάρτη πρότασης Ασσυρίων, με περιορισμένα όμως σύνορα σε σχέση με αυτά που αιτούνταν οι
Ασσύριοι των ΗΠΑ: TNA/FO608/83/7/1919, (ο χάρτης παρατίθεται στο τέλος του παρόντος άρθρου).
43 TNA/FO608/83/7/89/5705, Μνημόνιο Ασσυρίων Αντιπροσώπων ΗΠΑ, Παρίσι 29 Μαρτίου 1919.
Η αντιπροσωπεία των Ασσυρίων από τις ΗΠΑ αποτελούνταν από τους S. Raji, M. Shakour, A. Barsoom, B.
Bakous, A. Ablahad, A. K. Yousuf, R. Najeeb, G. Zabouni, S. A. Namiq και Rev. J. E. Werda και είχαν ως
σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητης Ασσυρίας υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων. Στήριζαν μάλιστα
τα αιτήματά τους στις υποσχέσεις για ανεξάρτητο κράτος που τους είχαν δώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία σε αντάλλαγμα της στρατιωτικής τους βοήθειας η οποία και τους
στοίχισε πολλές θυσίες. Όμως η Βρετανία και οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα λόγω των σοβαρών δισταγμών
τού Αμερικανού προέδρου Ουΐλσον στην προοπτική διαίρεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
44 Βλ. τρεις χάρτες από τα βρετανικά αρχεία στο τέλος του παρόντος άρθρου από τους εξής φακέλους: ΤΝΑ/FO 925/41122, ΤΝΑ/ΜΡΙ/1/377/1 και ΤΝΑ/ΜΡΙ/1/397/15.
45 TNA/FO608/83/7/89/7534, Πατριάρχης Ανατολής Polus Μαρ Σιμούμ, στρατηγός H. H. Austin ,W.
A. Wigram, προς συνταγματάρχη Α. Τ. Ουίλσον, Πολιτικό Αρμοστή Βαγδάτης, 11 Απριλίου 1919.
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ποταμίας και κυρίως στο σαντζάκι Χακκιάρι όπου είχαν τον πυκνότερο πληθυσμό.46
Το ίδιο αίτημα υποστήριξαν και οι Ασσύριοι πρόσφυγες του Καυκάσου που διαβεβαίωσαν μάλιστα τους Βρετανούς για οργάνωση και στρατιωτικού σώματος που θα
βοηθούσε στην επιβολή αυτών των αποφάσεων.47
Οι Ασσύριοι των ΗΠΑ, ίσως λόγω και της αποστάσης που είχαν από τις εξελίξεις και βασιζόμενοι στις εξαγγελίες του προέδρου Ουΐλσον περί αυτοδιάθεσης των
λαών, επέμεναν να ζητούν ανεξαρτησία περιλαμβάνοντας μάλιστα και την περιοχή
του Ντιαρμπεκίρ, την οποία διεκδικούσαν και οι Αρμένιοι.48 Οι Βρετανοί αρνούνταν
να συζητήσουν οποιαδήποτε περίπτωση ανεξαρτησίας και υπήρχαν προτάσεις μόνο
για κάποιου είδους αυτονομία. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν αρνητικοί και στα αλλεπάλληλα αιτήματα των Ασσυρίων για αποστολή αντιπροσώπων στο Συνέδριο.
Οι Ασσύριοι, ίσως απογοητευμένοι αλλά και λόγω σημαντικότερων προβλημάτων
που είχαν να κάνουν με το μέλλον των προσφύγων, επικέντρωσαν μετά τον Ιούλιο
του 1919 τις προσπάθειές τους στην εξασφάλιση βοήθειας προς τους πρόσφυγες από
τη Βρετανία. Εντούτοις ο αντιπρόσωπος των Ασσυρίων του Καυκάσου στο Παρίσι,
ο L Yacoubolf, πέρα από την παρουσίαση της απελπιστικής κατάστασης στην οποία
βρίσκονταν οι Ασσύριοι πρόσφυγες και τις συνεχείς απώλειες από την πείνα και τις
αρρώστιες, διατύπωνε παράλληλα και έως το Νοέμβριο του 1919, οπότε με παρότρυνση των Βρετανών αποχώρησε από το Παρίσι, αιτήματα για τοπική αυτονομία
περιοχών της Ασσυρίας.49
Τον Αύγουστο του 1919 επανήλθε και ο Αγά Πέτρος με νέες προτάσεις προς τους
Βρετανούς για τις συγκρούσεις που είχαν με τους Κούρδους στη Μοσούλη. Σύμφωνα
με αυτές διαβεβαίωνε ότι υπήρχε δυνατότητα συμβολής του στρατού των Ασσυρίων
στο πλευρό των Βρετανών και παράλληλα πρότεινε να παρέμβει για να προσεταιρισθούν και πάλι οι Βρετανοί κουρδικές φυλές οι οποίες είχαν πολεμήσει στο πλευρό
τους στη διάρκεια του πολέμου και ήταν αντίπαλες με άλλες κουρδικές φυλές.50 Αλλά
και αυτές οι προτάσεις έπεσαν στο κενό.
Τον ίδιο μήνα ολοκλήρωσε την έρευνά της και κατέθεσε τις προτάσεις της η αμερικανική αποστολή Κιγκ-Κραίην που είχε σταλεί στην Εγγύς Ανατολή το καλοκαίρι του

46 TNA/FO608/83/7/89/7739, Mesopotamia. The Claims of Assyrians.
47 TNA/FO608/83/7/89/7859. Ασσύριοι Τιφλίδας, 14 Απριλίου 1919.
48 TNA/FO608/83/7/89/8630, Ασσύριοι ΗΠΑ προς συνταγματάρχη Ουΐλσον, Παρίσι, 22 Απριλίου 1919.
49 TNA/FO608/83/7/89/16485, TNA/FO608/83/7/89/19344, L Yacoubolf, 19 Σεπτεμβρίου 1919, έκκληση για βοήθεια προσφύγων Καυκάσου. Θεωρούσε τον εαυτό του τον μοναδικό επίσημο εκπρόσωπο
των Ασσυρίων, TNA/FO608/83/7/89/19366.
50 Αγά Πέτρος προς Βρετανό επικεφαλής στην Μεσοποταμία, Kurdish tribes between Rawandus &
Zakho, Βαγδάτη, 5η Αυγούστου 1919, ό. π. ιστοσελ.
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1919 από τον Ουΐλσον προκειμένου να διερευνήσει την κατάσταση και τα αιτήματα
των εθνών της περιοχής. Η επιτροπή είχε συναντηθεί με εκπροσώπους των λαών της
Μεσοποταμίας, οι οποίοι ήταν αντίθετοι σε οποιαδήποτε πιθανότητα εντολής για την
περιοχή τους, αλλά και με εκπροσώπους των Ασσυρίων στην Κωνσταντινούπολη οι
οποίοι ζήτησαν ανεξάρτητο ή τουλάχιστον αυτόνομο κράτος. Στην τελική έκθεσή της
όμως η αποστολή στις 15/28 Αυγούστου 1919 πρότεινε η Μεσοποταμία να γίνει ανεξάρτητο κράτος, να δοθεί αρχικά ως εντολή σε κάποια Μ. Δύναμη, τα σύνορά της να
περιλαμβάνουν τα οθωμανικά βιλαέτια της Βασόρας, της Βαγδάτης και της Μοσούλης
και οι Ασσύριοι να περιληφθούν στο κράτος αυτό.51
Τους επόμενους μήνες δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διπλωματικές εξελίξεις γύρω από
το ζήτημα, όπως και για τα περισσότερα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.52 Εξάλλου αυτό το οποίο ενδιέφερε κυρίως τους Ασσυρίους στην παρούσα περίοδο ήταν η
σωτηρία των προσφύγων και ο επαναπατρισμός τους. Πολλοί από τους Ασσυρίους
βρίσκονταν ακόμη σε βρετανικά στρατόπεδα προσφύγων στην Μεσοποταμία, όπως
οι 40.000 Ασσύριοι της περιοχής της Ούρμια, και ετύγχαναν της φροντίδας της Νήαρ
Ηστ Ρηλήφ, αρκετοί όμως δεν είχαν την ίδια τύχη καθώς ήταν διασκορπισμένοι σε
διάφορα μέρη της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον οι Βρετανοί μέσα στο 1920 έκλεισαν το στρατόπεδο της Μπακούμπα και έτσι οι περισσότεροι Ασσύριοι αποφάσισαν
να επιστρέψουν στα βουνά του Χάκκαρι, μολονότι δεν είχαν οριστικοποιηθεί τα σύνορα, ενώ οι υπόλοιποι διασκορπίστηκαν στη Μεσοποταμία.53 Έτσι, όταν οι Ασσύριοι επανήλθαν με αιτήματα στο Συνέδριο της Ειρήνης εν όψει και των αποφάσεων

51 “King-Crane report on the Near East”, Editor & Publisher, V.55, No. 27, (Νέα Υόρκη), 2nd Section,
December 2, 1922. Στο άρθρο 3 για τη Μεσοποταμία απλώς αναφέρεται: “And the Southern Kurds and
Assyrians might well be linked up with Mesopotamia”. Βλ. και Kerr, ό. π., σ. 38 και Μάζης, ό. π., σ. 183. Η
έκθεση, καθώς ήταν αντίθετη στην ίδρυση εβραϊκού κράτους, έγινε γνωστή μόνο το 1922 και δεν επηρέασε
τις αποφάσεις της αμερικανικής πλευράς. Είναι ενδεικτική όμως των τάσεων που υπήρχαν.
52 Τον Σεπτέμβριο του 1919 υπήρξε μία βρετανογαλλική συμφωνία για αντικατάσταση των γαλλικών
στρατευμάτων από βρετανικά στη Μαλάτια και στην Ούρφα, περιοχές με κάποιον πληθυσμό Ασσυρίων
και κυρίως κοντινές στην Ασσυρία, γεγονός που ενίσχυε τη βρετανική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.
Την ίδια περίοδο όμως άρχισαν να δραστηριοποιούνται έντονα και οι Άραβες εθνικιστές στη Μοσούλη
που ήταν αντίθετοι στην ίδρυση ασσυριακού κράτους και στη βρετανική παρουσία και επιδίωκαν την ανεξαρτησία της Μεσοποταμίας. Antranik Masis, The Question of the American Mandate over Armenia, έκδ.
Πρόοδος, Λευκωσία 1980, σ. 98 και Eliezer Tauber, The Formation of Modern Syria and Iraq, έκδ. Frank
Cass, (Essex 1995), σ. 262.
53 Merrill D. Peterson, “Starving Armenians”. America and the Armenian Genocide, 1915-1930 And
After, έκδ. University of Virginia Press, Charlottesville και Λονδίνο [2004], σ. 109-110 και Richard G. Hovannissian, The Republic of Armenia, τ. 3: From London to Sevres, February-August 1920, έκδ. University
of California Press, Μπέρκλευ, Λος Άντζελες και Λονδίνο 1971, σ. 422.
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για το μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως επιδίωκαν τη σωτηρία των
εναπομεινάντων Ασσυρίων και την προστασία τους και λιγότερο διατύπωναν αιτήματα για ανεξαρτησία. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 1920 ο Ασσύριος αρχιεπίσκοπος του
Συριακού Πατριαρχείου Αντιοχείας σε μνημόνιό του ζητούσε εθνική και θρησκευτική
εξασφάλιση των Ασσυρίων έναντι των Τούρκων και των Κούρδων.54 Επιπλέον διαμαρτυρόταν διότι είχε αγνοηθεί το ασσυριακό έθνος από την ευρωπαϊκή διπλωματία
και τον τύπο και παρατηρούσε ότι οι αρμενικές σφαγές θα έπρεπε να ονομάζονται
χριστιανικές σφαγές γιατί όλοι οι χριστιανοί υπέφεραν στον ίδιο βαθμό. Ζητούσε
τέλος από το Συμβούλιο Ειρήνης να μην ξεχάσει τους Ασσυρίους στις συμφωνίες του
με την «εγκληματική Τουρκία», να απελευθερωθούν τα βιλαέτια του Ντιαρμπεκίρ,
Μπιτλίς, Χαρπούτ και Ούρφας από τον τουρκικό ζυγό, να μην εγκαθιδρυθεί κουρδική
εξουσία στην περιοχή, να αποκατασταθούν οι ζημιές που είχαν γίνει στους Ασσυρίους και να εξασφαλισθεί το εθνικό και θρησκευτικό τους μέλλον, χωρίς όμως να
διευκρινίζει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό.55 Στο ζήτημα επανήλθε τον
επόμενο μήνα ζητώντας και πάλι να μην είναι και η Τουρκία κυριάρχη στις περιοχές
του Ντιαρμπεκίρ, του Μαρντίν και της Ούρφας καθώς οι Τούρκοι και οι Κούρδοι
κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν εξοντώσει όχι μόνο τους Αρμενίους της περιοχής
αλλά και 100.000 Ασσυρίους.56
Τον ίδιο μήνα και ο Αγά Πέτρος επανήλθε στο ζήτημα της αυτοδιάθεσης των
Ασσυρίων σε αίτησή του προς τους Βρετανούς για επιστροφή των προσφύγων Ασσυρίων στις εστίες τους. Ο Πέτρος ζήτησε να εξετασθεί από τους Βρετανούς η πιθανότητα βοήθειας από τους Συμμάχους στους Ασσυρίους για την ίδρυση κράτους ή
τουλάχιστον την επιβίωσή τους σε ένα κράτος υπό συμμαχική εντολή.57 Η πρόταση
ήταν πολύ σημαντική σε μία κρίσιμη περίοδο, φανερώνοντας πως οι Ασσύριοι, ή τουλάχιστον μέρος τους, συνέχισαν να επιδιώκουν την στήριξη από τη Βρετανία αφού τη
θεωρούσαν ως την μοναδική τους ελπίδα παρά την διστακτική στάση της έναντι των

54 Για τους Κούρδους της περιοχής και την βρετανική παρουσία βλ. τα άρθρα Saad Eskander, “Southern Kurdistan under Britains Mesopotamian Mandate: From Separation to Incorporation, 1920-23”, Middle
Eastern Studies, 37/2 (2001), 153-180 και A. L. Macfie, “British Intelligence and the Causes of Unrest in
Mesopotamia, 1919-21”, Middle Eastern Studies, 35/1 (1999), 165-177
55 110, Μνημόνιο Αρχιεπισκόπου Συρίων Αφράμ Μπαρσόμ (Afram Barsom), Δαμασκός, Φεβρουάριος 1920, ό. π. ιστοσελ.
56 E 1242/18, Αρχιεπίσκοπος Συρίων Αφράμ Μπαρσόμ προς FO, Δαμασκός, 8 Μαρτίου 1920.
57 Aρ. 95, Αγά Πέτρος, πρώην διοικητής των ασσυριακών δυνάμεων Ούρμιας, προς Πολιτικό Αρμοστή, Επικεφαλής Στρατηγούς, Colonel F. Cunliffo-Owen, Πρόεδρο Επιτροπής Επαναπατρισμού στη
Baqubah, Βαγδάτη, 24 Μαρτίου 1920. Στο ζήτημα του επαναπατρισμού επανήλθε ο Πέτρος και τον επόμενο μήνα, βλ. Αγά Πέτρος προς Cunliffo, αρ. 138, Βαγδάτη, 15 Απριλίου 1920, ό. π. ιστοσελ.
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αιτημάτων τους για αυτοδιάθεση. Οι Ασσύριοι της Μοσούλης εκείνη την περίοδο,
καθώς οι Άραβες είχαν διακηρύξει την ανεξαρτησία της Μεσοποταμίας στις 8 Μαρτίου 1920 ν. η., όχι μόνο πιεζόντουσαν από τους Άραβες εθνικιστές της περιοχής να
ενταχθούν στο κίνημά τους ή τουλάχιστον να μην συνεργασθούν με τους Βρετανούς
αλλά απειλούνταν μάλιστα σε περίπτωση συνεργασίας με τους Βρετανούς. Η επανάσταση στην οποία προχώρησαν οι Άραβες της Μεσοποταμίας τον Απρίλιο του 1920
οδήγησε στην οριστική τους ρήξη με τους Βρετανούς οι οποίοι επιδίωκαν να λάβουν
την εντολή για τη Μεσοποταμία λόγω των πετρελαίων της Μοσούλης την οποία και
έλαβαν στις 12/25 Απριλίου 1920 από την ΚτΕ στο Συνέδριο του Σαν Ρέμο.58
Στη Συνθήκη των Σεβρών 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920 στο άρθρο 62 που αφορούσε στη δημιουργία ανεξάρτητου Κουρδιστάν προβλεπόταν για τους Ασσυρίους
μόνο η προστασία τους από μικτή επιτροπή Βρετανών, Γάλλων, Ιταλών, Περσών και
Κούρδων, ενώ για τις περιοχές που θα περιέρχονταν στο υπό ίδρυση τουρκικό κράτος
προβλεπόταν σε άλλα άρθρα (140-142, 147-150) προστασία των μειονοτήτων, εθνικών και χριστιανικών, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα οι Ασσύριοι. Η Μοσούλη
δόθηκε στο νεοϊδρυθέν κράτος της Μεσοποταμίας, που περιελάμβανε επίσης τα βιλαέτια της Βασόρας και της Βαγδάτης, και το οποίο τέθηκε υπό βρετανική εντολή.59
Την ίδια περίοδο, στις αρχές Αυγούστου, στην Κιλικία οι Ασσύριοι της περιοχής μαζί
με τους Αρμένιους και τους Έλληνες προσπάθησαν να σχηματίσουν ανεξάρτητο χριστιανικό κράτος όταν κατάλαβαν ότι οι Γάλλοι θα τους εγκατέλειπαν στο έλεος των
κεμαλικών. Όμως ο γαλλικός στρατός παρενέβη και διέλυσε το κίνημα αμέσως.60
Οι Ασσύριοι και υπό τη νέα κατάσταση όπως διαμορφώθηκε συνέχισαν να προσφέρουν, βρισκόμενοι σε εχθρικό περιβάλλον, τις υπηρεσίες τους στους Βρετανούς.
Έτσι, το 1921 οι Βρετανοί σχημάτισαν στρατιωτικά σώματα από τους πολύ καλούς
και έμπιστους μαχητές Ασσυρίους καθώς ήταν και το μόνο στοιχείο από τον μικτό
πληθυσμό στο οποίο θα μπορούσαν να στηριχτούν στην προσπάθειά τους να καταπνίξουν τις σποραδικές κουρδικές εξεγέρσεις και για να διώξουν τους Τούρκους
άτακτους από τη βόρεια Μεσοποταμία.61 Αυτός όμως ήταν και ένας επιπρόσθετος

58 Tauber, ό. π., σ. 263 και Z. N. Zeine, “The Arab Lands”, επιμ. P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, Bernard Lewis, The Cambridge History of Islam, τ. 1: The Central Islamic Lands, έκδ. Cambridge University
Press, Καίμπριτζ 1970, σ. 569-571. Βλ. και Μάζης, ό. π., σ. 103.
59 Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Turquie signé le 10 août 1920 à Sèvres,
Παρίσι 1920. Hovannissian, ό. π., τ. 3, σ. 95.
60 Αναΐντ Τερ Μινασιάν, Η Δημοκρατία της Αρμενίας, μετάφρ. Οχανές-Σαρκίς Αγαμπατιάν, έκδ. Στοχαστής, (Αθήνα 1997), σ. 233, Masis, ό. π., σ. 177-178 και Hovannissian, ό. π., τ. 3, σ. 384-385.
61 Το 1924 δύο ομάδες από αυτούς τους Ασσύριους εξεγέρθηκαν στο Κιρκούκ και σκότωσαν 50 Τούρκους. Από τότε έχασαν την εμπιστοσύνη των Βρετανών που όμως συνέχισαν να τους χρησιμοποιούν γιατί
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Τα προτεινόμενα σύνορα της Ασσυρίας από τους Ασσύριους στο Συνέδριο Ειρήνης
στο Παρίσι το 1919, ΤΝΑ/FO 608/83/7/1919.

λόγος που οι Ασσύριοι υπό το νέο καθεστώς στο Ιράκ, την χασεμιτική μοναρχία,
αντιμετώπισαν ποικίλες καταπιέσεις τα επόμενα χρόνια, γεγονός που οδήγησε πολλούς στη διαφυγή τους προς τη Δύση.62 Στη Συνθήκη της Λωζάννης στις 24 Ιουλίου
1923 οι Ασσύριοι δεν αναγνωρίσθηκαν ως μειονότητα στο τουρκικό κράτος και
απλώς εμμέσως προστατεύονταν από το άρθρο 39 της συνθήκης που προέβλεπε
ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες της Τουρκίας.63 Κατά τις διαπραγματεύσεις όμως για την περιοχή της Μοσούλης που είχε ζητήσει η κεμαλική Τουρκία η
Βρετανία απέρριψε την πιθανότητα ένταξής της στο τουρκικό κράτος στηριζόμενη
στην προοπτική μελλοντικού διακανονισμού για τους Κούρδους και τους Ασσυρί-

ήταν καλοί μαχητές αλλά και γιατί τους υποστήριζε η αγγλικανική εκκλησία. Kirk, ό. π., σ. 177.
62 Μπραχίμ, ό. π., σ. 83-84, Zeine, ό. π., σ. 572. Στις 23 Αυγούστου 1921 ν. η. ο Εμίρ Φεϋζάλ είχε
γίνει βασιλιάς του Ιράκ.
63 Treaty of Peace with Turkey, and Other Instruments Signed at Lausanne on July 24, 1923, Η. M.
Stationery Office, Λονδίνο 1923.
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ους της περιοχής, διακανονισμός βέβαια που ποτέ δεν έγινε.64 Όμως ούτως ή άλλως στην Τουρκία δεν είχε μείνει σημαντικός πληθυσμός Ασσυρίων αλλά ούτε και
στην Περσία καθώς πέρα από τις σφαγές που είχαν γίνει οι περισσότεροι από τους
εναπομείναντες Ασσυρίους κατέφυγαν στην περιοχή της Νινευί στο Ιράκ. Το Ασσυρο-Χαλδεϊκό Εθνικό Συμβούλιο σε μνημόνιο του στις 4 Δεκεμβρίου 1922 ν. η.
επεσήμαινε ότι ο συνολικός αριθμός των εξολοθρευθέντων Ασσυρίων ήταν άγνωστος αλλά υπήρχε η εκτίμηση ότι περίπου 275.000 Ασσυρο-Χαλδέοι εξοντώθηκαν
μόνο στην περίοδο 1914-1918, ενώ για το σύνολο των απωλειών γινόταν λόγος για
750.000 Ασσυρίους.65 Ο κύριος όγκος των Ασσυρίων που παρέμεινε στη Μεσοποταμία βρίσκεται σήμερα στην περιοχή της Μοσούλης, μειωμένος και από άλλες
σφαγές που ακολούθησαν από το ιρακινό κράτος, με κυριότερες αυτές του 1933 και
αυτές της εποχής του Σαντάμ (1993-1997). Ακόμη και σήμερα, μετά την επέμβαση
των Αμερικανών το 2003, αρκετοί Ασσύριοι αναγκάστηκαν λόγω του πολέμου να
μεταναστεύσουν και πάλι στο εξωτερικό.

64 Μπραχίμ, ό. π., σ. 84. Τις ίδιες διαβεβαιώσεις έδωσε στους Ασσυρίους η Βρετανία και κατά τη Συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας στις 21 Μαΐου 1924, όπου υποκριτικά
οι Τούρκοι διαπραγματευτές κάλεσαν τους Ασσυρίους να ζήσουν στην Τουρκία στις προηγούμενες πατρίδες τους. Οι Τούρκοι συγκέντρωσαν στρατεύματα για να εισβάλλουν στη Μοσούλη αλλά το ασσυριακό
στράτευμα που στάλθηκε εκεί από την ιρακινή κυβέρνηση και τους Βρετανούς απέτρεψε σε ένα βαθμό την
εισβολή. Τον Ιούνιο του 1925 η ΚτΕ πρότεινε την επιστροφή των Ασσυρίων στην Τουρκία αλλά λίγους
μήνες αργότερα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης απέρριψε την πρόταση επιστροφής τους στην περιοχή
Χακκάρι και απέδωσε οριστικά την Μοσούλη στο Ιράκ.
65 Joseph Yacoub, La question assyro-chaldéenne, les Puissances européennes et la SDN (1908-1938),
τ. 4., thèse Lyon, 1985, σ. 156, Peterson, ό. π., σ. 124.
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Χάρτης του βρετανικού ΥΠΕΞ στο τέλος του 1918 που δείχνει τα προτεινόμενα
σύνορα και της υπό ίδρυση Ασσυρίας. ΤΝΑ/FO 925/41122.

Δεύτερη εκδοχή χάρτη του βρετανικού ΥΠΕΞ στο τέλος του 1918 που δείχνει τα προτεινόμενα
σύνορα των υπό ίδρυση κρατών της Αρμενίας, Γεωργίας, Αζερμπαΐτζάν, Νταγκεστάν, Αμπχαζίας, και Ασσυρίας. ΤΝΑ/ΜΡΙ/1/377/1.
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Προτεινόμενα σύνορα Αρμενίας, Ασσυρίας και καυκασιανών κρατών το 1919
από το βρετανικό ΥΠΕΞ. ΤΝΑ/ΜΡΙ/1/397/15.

Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης
Νέος Κουκλουτζάς – Εύοσμος Θεσσαλονίκης (1926 - δεκαετία του ’60).
Από την προσφυγική αγροτική εγκατάσταση στον εξαστισμό

Σύντομη αναδρομή στην κοινοτική οργάνωση-διοικητική εξέλιξη
του οικισμού
Ο Νέος Κουκλουτζάς βρισκόταν στα δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και απείχε από το κέντρο της περίπου 4 χιλιόμετρα. Επρόκειτο ουσιαστικά για έναν οικισμό,
ο οποίος αποτέλεσε την εξέλιξη ενός προϋπάρχοντος με το όνομα Χαρμάνκιοϊ, που
κατοικούνταν αρχικά μόνο από γηγενείς και ημινομάδες Βλάχους από τα Μεγάλα
Λιβάδια Πάικου Κιλκίς. Συγκεκριμένα, ο οικισμός του (Παλαιού) Χαρμάνκιοϊ -διαχωρίζεται από το Νέο ή Κάτω Χαρμάνκιοϊ (το γνωστό Ελευθέριο αργότερα)1-, μετονομάσθηκε Νέος Κουκλουτζάς το 1926, εξαιτίας της προέλευσης μιας μεγάλης ομάδας προσφύγων (Κουκλουτζαλήδων) από τον ομώνυμο μικρασιατικό οικισμό Κουκλουτζά, ένα όμορφο προάστιο της Σμύρνης. Είναι άλλωστε γνωστό ότι από το 1914
και κυρίως μετά το 1922, συνεπεία της Μικρασιατικής Καταστροφής, η περιοχή του
πρότερου οθωμανικού τσιφλικιού του Χαρμάνκιοϊ -όπως και το Καράμπουρνου στην
ανατολική πλευρά της πόλης- μετατράπηκε σε έναν από τους κύριους τόπους άφιξης
και προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η άφιξη των προσφύγων αποτέλεσε τη σημαντικότερη τομή στην
οικιστική «διαδρομή» του Χαρμάνκιοϊ, καθώς στην περιοχή του διαμορφώθηκαν και
άλλοι οικισμοί σαν το Νέο Κουκλουτζά, στους οποίους δόθηκαν επίσης ονόματα
προσφυγικής προέλευσης, όπως: Νέο Κορδελιό, Νέα Μαινεμένη, Επτάλοφος κ.ά.
Η διοικητική υπαγωγή του Νέου Κουκλουτζά μεταβλήθηκε αρκετές φορές μέχρι και το 1934. Τότε, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα της 18ης Ιανουαρίου 1934,2
μεταξύ των συνοικισμών που αναγνωρίσθηκαν «εις ιδίας κοινότητας αποσπώμενοι
εκ του δήμου Θεσσαλονίκης», ήταν και ο Νέος Κουκλουτζάς, ο οποίος μαζί με τους
οικισμούς Νέο Κορδελιό και (Νέο) Χαρμάνκιοϊ αποτέλεσε την Κοινότητα Νέου Κορδελιού με έδρα τον ομώνυμο οικισμό.
Το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος του 1934 προκάλεσε τις αντιδράσεις των κατοίκων του Νέου Κουκλουτζά, οι οποίοι ζήτησαν την τροποποίησή του˙
απαίτησαν δηλαδή την αλλαγή του ονόματος της νεοσύστατης τότε κοινότητας και

1 Βλ. περισσότερα για το Χαρμάνκιοϊ και την ιστορία του στο άρθρο του γράφοντος «(Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ. Ιστορία, δημογραφία (τέλη 18ου αι. – αρχές δεκαετίας 1930)» Μακεδονικά, 37 (2008), 173-192.
2 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Προεδρικό Διάταγμα (υπ’ αριθ. 23/18.01.1934, τ. Α΄ ΦΕΚ) «περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τω Νομώ Θεσσαλονίκης».
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τη μεταφορά της έδρας της στο Νέο Κουκλουτζά. Οι λόγοι, στους οποίους στήριξαν
το αίτημά τους, ήταν: α) ο διπλάσιος πληθυσμός του Νέου Κουκλουτζά, σε σχέση με
τον αντίστοιχο του Νέου Κορδελιού,3 β) η ύπαρξη και λειτουργία στο Νέο Κουκλουτζά Αστυνομικού Σταθμού, Τηλεφωνικού Γραφείου και Επιμελητείας Υπουργείου
Γεωργίας, και γ) η κεντρικότερη θέση του και συνεπώς πλησιέστερη προς την πόλη
της Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα των αντιδράσεων ήταν τελικά η μερική τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος το Μάιο του 1934, που επέβαλλε τη μεταφορά της
έδρας της κοινότητας στο Νέο Κουκλουτζά.4 Η απαίτησή τους όμως για μετονομασία
της κοινότητας σε κοινότητα Νέου Κουκλουτζά απορρίφθηκε από το Υπουργείο των
Εσωτερικών με την αιτιολογία ότι «το προτεινόμενον όνομα δεν είναι Ελληνικόν».5
Το 1953 ο Ν. Κουκλουτζάς έγινε ξεχωριστή κοινότητα, αφού αποσπάσθηκαν οι
οικισμοί Νέου Κορδελιού και Ελευθερίου.6 Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του
1955, βάσει της πολιτικής εξελληνισμού όλων των «ξενόφωνων τοπωνυμίων», που
εφάρμοσε το ελληνικό κράτος, ο Ν. Κουκλουτζάς απέκτησε πλέον με Βασιλικό Διάταγμα7 την επωνυμία το Εύοσμον, και μετά το 1960 Εύοσμος, που κατά τα φαινόμενα αποτελεί μετάφραση της πρότερης τουρκικής ονομασίας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το θέμα της μετονομασίας είχε απασχολήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ήδη από
το 1951, όταν έγινε η μετονομασία του Χαρμάνκιοϊ σε Ελευθέριο (προς τιμή του
Ελ. Βενιζέλου).8 Ιδιαίτερα όμως το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρίαση των κοινοτικών
συμβούλων στις 30 Ιουνίου 1954. Μετά από σχετική έρευνα και μελέτη, τα μέλη
του Κοινοτικού Συμβουλίου πρότειναν τις παρακάτω ονομασίες για την επωνυμία
της Κοινότητας: α) Κορυφάσιον, γιατί έτσι ονομαζόταν, σύμφωνα με την παράδοση,

3 Σπ. Λαζαρίδης, Από το Βαρδάρι ως το Δερβένι. Ιστορική καταγραφή μέχρι το 1920, Θεσσαλονίκη
1997, σ. 123.
4 Πρακτικά Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Κουκλουτζά (Ευόσμου) (στο εξής Κοινοτικά Πρακτικά), Συνεδρίαση 4 Ιουνίου 1934, εγκριτική διαταγή 60996/30.05.1934 της Γενικής Διοικήσεως
Μακεδονίας.
5 Αρχείο Δήμου Ευόσμου, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας προς τον πρόεδρο κοινότητας Ν. Κορδελιού,
05.06.1936.
6 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 35/15.05.1953 «περί παραιτήσεως 4 κοινοτικών συμβούλων
κατόπιν αποσπάσεως εκ της κοινότητος των συνοικισμών Ν. Κορδελιού και Ελευθερίων».
7 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Βασιλικό Διάταγμα «περί μετονομασίας συνοικισμών, κοινοτήτων»
(υπ’ αριθ. 157/ 21.06.1955, τ. Α΄ ΦΕΚ).
8 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 9/16.01.1951. Η απόφαση για μετονομασία του συνοικισμού
Χαρμάνκιοϊ σε «Ελευθέριο» λήφθηκε το 1949 (διαταγή υπ’ αριθ. 75673/ 29.10.1949 του Υπουργείου Εσωτερικών και παρόμοια υπ’ αριθ. 25576/ 12.12.1949 της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), μετά από πρόταση
του Υπουργού Βορ. Ελλάδος Λ. Ιασονίδη στη μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Παρά ταύτα η ονομασία
«Ελευθέριο» συναντάται για πρώτη φορά στα πρακτικά της κοινότητας μόλις στις 10 Οκτωβρίου 1952.
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ο ελληνικός οικισμός στη Μ. Ασία, πριν μετονομασθεί Κουκλουτζάς, β) Δημήτρια,
προς τιμή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου και επίσης γιατί στην
περιοχή του Χαρμάνκιοϊ και στην ευρύτερη πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των
τειχών της πόλης και του ποταμού Αξιού, τελούνταν στους βυζαντινούς χρόνους μεγάλη πανήγυρη προς τιμήν του Αγίου, και γ) Εύοσμος, ως μετάφραση της τουρκικής
λέξης Kokluca ή Κουκουλούτζε.9 Τελικά επικράτησε η τελευταία.

Η «μικρά κώμη» γίνεται μεγαλούπολη. Εξαστισμός
Στο αποσπασματικά σωζόμενο αρχείο της τότε Κοινότητας καθώς και στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου συναντάμε πολλές πληροφορίες για τον πληθυσμό του οικισμού από το 1922 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας
του 1950.10 Από τη μελέτη, λοιπόν, αυτού του αρχειακού υλικού καθώς και από τα
στοιχεία της απογραφής του 1928 και τον κατάλογο των αμιγών και μικτών προσφυγικών συνοικισμών του Εποικιστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, πόνημα της Γενικής
Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας το ίδιο έτος, προκύπτει ότι ο Νέος Κουκλουτζάς
ήταν ένας οικισμός περίπου 1.000 ανθρώπων.11 Σύμφωνα με στοιχεία των κοινοτικών
εγγράφων για την απογραφή πληθυσμού του 1940, αριθμούσε 1.812 κατοίκους -κατά
μία άλλη εκδοχή ο πληθυσμός του Ν. Κουκλουτζά ήταν 1.475.12 Πιο ακριβής, παρά
ταύτα, φαίνεται να είναι η απογραφή του πληθυσμού των 3 οικισμών της Κοινότητας
το Μάιο του 1943, την οποία απέστειλε ο πρόεδρος προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, μετά από διαταγή της τελευταίας. Σημειωνόταν χαρακτηριστικά:
«…ο σημερινός πληθυσμός της ημετέρας Κοινότητος ανέρχεται εις 3.437 ψυχάς.
Έχει δε ούτος κεχωρισμένος κατά Συνοικισμούς ως εξής: 1) Συνοικισμός Ν. Κουκλουτζά (έδρα Κοινότητος) 1.792, 2) Συνοικισμός Ν. Κορδελιό 595, 3) Συνοικισμός
Χαρμάνκιοϊ 1.050. Σύνολον 3.437». 13

9 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 68/30.06.1954. Βλ. ακόμη Δήμος Καλαμαριάς, Εμβλήματα και
ιστορικά στοιχεία των Δήμων της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 92.
10 Αρχείου Δήμου Ευόσμου. Βλ. για παράδειγμα έγγραφα του Προέδρου της Κοινότητας Δημ. Κολοκυθά προς τη Διεύθυνση Μονοπωλείου άλατος και πυρείων, 6.12.1942., και προς τη Διεύθυνση Κομιτάτου
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, 24.04.1944.
11 Στ. Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και η Δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 143:
ο πληθυσμός του Ν. Κουκλουτζά ανερχόταν στους 975 κατοίκους. Βλ. επίσης ΕΑΠ, Γενική Διεύθυνση
Εποικισμού Μακεδονίας, Τμήμα Στατιστικής, Κατάλογος των προσφυγικών συνοικισμών της Μακεδονίας
με τας νέας ονομασίας, Θεσσαλονίκη 1928, σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι του οικισμού ήταν 1.171.
12 Θ. Γκλαβέρης, Ο κάμπος της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 263.
13 Αρχείο Δήμου Ευόσμου, Πρόεδρος της Κοινότητας προς τη Διεύθυνση Κομιτάτου Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, 24.04.1944.
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Ένα περίπου χρόνο αργότερα (1944) οι κάτοικοι του Ν. Κουκλουτζά έφθαναν τους
1.804, από τους οποίους «179 ήταν νήπια (1-5 ετών) και 484 έφηβοι (6-16 ετών)».14
Μετά το 1950 όμως ο Νέος Κουκλουτζάς (Εύοσμος στη συνέχεια) γνώρισε μια
άνευ προηγουμένου πληθυσμιακή έκρηξη, απότοκη του κύματος εσωτερικής μετανάστευσης στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας, που κορυφώθηκε στις δεκαετίες του
1960 και 1970. Η δημογραφική εικόνα άλλωστε της Β. Ελλάδας μεταβλήθηκε δραστικά από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης εικοσαετίας (1950-1970), με σημαντική αύξηση του αστικού πληθυσμού της και
μείωση του αντίστοιχου αγροτικού. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε το κέντρο των εξελίξεων
στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, το 1951 συγκέντρωνε έξι στους δέκα κατοίκους
των βορειοελλαδικών πόλεων, ενώ το 1971 επτά στους δέκα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η Θεσσαλονίκη απορρόφησε το 92% της αύξησης του αστικού πληθυσμού της Β.
Ελλάδας, και ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 84%.15 Την πληθυσμιακή αυτή έκρηξη
στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης προκάλεσε κατά βάση η ανασυγκρότηση της χώρας με την εκβιομηχάνισή της, η οποία άρχισε πια να αποδίδει καρπούς ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι
το 1961 για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο η βιομηχανική παραγωγή της Β. Ελλάδας
αυξήθηκε ταχύτερα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ το 1962 παρουσίασε
διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον αντίστοιχο όλης της χώρας (9,2%έναντι 4,7%).16
Ο άλλοτε αγροτικός οικισμός του Νέου Κουκλουτζά όχι μόνο δεν αποτέλεσε την
εξαίρεση σ’ αυτή την εξέλιξη αλλά μεταβλήθηκε με γοργούς ρυθμούς σε αστικό.
Πρόκειται ουσιαστικά για την επόμενη σημαντική τομή στην οικιστική ανάπτυξη του
τόπου μετά το 1922. Γύρω από τον άλλοτε κύριο οικισμό με πυρήνα του τον ιστορικό
Ιερό Ναό του Αγ. Αθανασίου (1819) συνέρρευσαν και εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες
οικογένειες κυρίως από τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Στην απογραφή του
1951 ο Νέος Κουκλουτζάς αριθμούσε 2.053 κατοίκους, το 50% του συνολικού πληθυσμού της τότε ενιαίας ακόμη Κοινότητας (4.004 κάτοικοι).
Η απογραφή του 1961 έδειξε ότι ο πληθυσμός του Νέου Κουκλουτζά είχε ήδη
τριπλασιασθεί μέσα σε μια δεκαετία (περ. 7.861). Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού
συνεχίσθηκε αμείωτη σε όλη τη δεκαετία του 1960 με αποτέλεσμα στην απογραφή
που πραγματοποιήθηκε το 1971 ο Εύοσμος να αριθμεί περίπου 22.300 κατοίκους, σημειώνοντας αύξηση 300% (τα δημοτικά του σχολεία μόνο έφθαναν ήδη τα 9). Αυτός

14 Αρχείο Δήμου Ευόσμου, προς Διεύθυνση Κομιτάτου Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ό.π.
15 Ευάγγ. Χεκίμογλου – Ευφρ. Ρούπα, Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας μέσα από τις σελίδες της
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1955-1984, Αθήνα 2004, σ. 15-16.
16 Ό.π., σ. 32-34.
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ήταν άλλωστε και ο λόγος που ανακηρύχθηκε σε Δήμο το 1972.17 Γύρω από τον άλλοτε κύριο οικισμό δημιουργήθηκαν νέοι συνοικισμοί, τα λεγόμενα «Νεόκτιστα»: α)
στην Ελπίδα δίπλα στο ρέμα Δενδροπόταμος, β) κατά μήκος της οδού Αριστοτέλους,
και γ) στην Ηλιούπολη και την Κάτω Κυψέλη, από ανθρώπους της επαρχίας, αγρότες
και ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι αναζητούσαν φθηνή γη και ένα καλύτερο μέλλον
στη Θεσσαλονίκη.
Δυστυχώς όμως δε λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για την εγκατάσταση των
εσωτερικών μεταναστών. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι τελευταίοι ήταν πολλά: υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, οδικό δίκτυο και δίκτυο αποχέτευσης, καθαριότητα, σχέδιο πόλης. Τα έργα υποδομής της Κοινότητας ήταν ανύπαρκτα, γεγονός που
είχε ως αποτέλεσμα η εικόνα τού συνεχώς διογκούμενου οικισμού να γίνεται ολοένα
και πιο ζοφερή μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Επομένως, οι
ελλείψεις στο υπαλληλικό προσωπικό και στην υλικοτεχνική υποδομή αναπόφευκτα
γίνονταν καθημερινά μεγαλύτερες, μολονότι η Κοινότητα κατέβαλλε φιλότιμες προσπάθειες αφενός επιβάλλοντας την κατ’ έτος υποχρεωτική προσωπική εργασία των
κατοίκων ηλικίας 18-59 ετών (από 2 έως 5 ημέρες)18 και αφετέρου προσλαμβάνοντας
μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό. Επίσης, το πενιχρό ταμείο -χωρίς ωστόσο ελλείμματατης Κοινότητας δεν επαρκούσε να καλύψει τις ποικίλες και αδήριτες ανάγκες, ενώ τα
απαιτούμενα έργα είτε δεν υλοποιούνταν είτε πραγματοποιούνταν με πολύ αργούς
ρυθμούς που δεν ήταν ικανοί να ανακουφίσουν τους κατοίκους.
Ειδικότερης αναφοράς χρήζει το ζήτημα της ρυμοτόμησης των περιοχών γύρω
από τον παλιό οικισμό, γιατί σ’ αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η διαιώνιση πολλών
προβλημάτων, τα οποία έμελλαν να εξελιχθούν σε μείζονος σημασίας τις επόμενες
δεκαετίες και να απασχολήσουν έντονα τη διοίκηση και τους κατοίκους. Το θέμα
της ρυμοτομίας άρχισε να απασχολεί τη διοίκηση της Κοινότητας Ευόσμου από τα
τέλη του 1956. Πιο συγκεκριμένα, στα προς εκτέλεση έργα της κοινότητας για το
έτος 1957 κυρίαρχη θέση είχε η «αποτύπωσις και ρυμοτόμησις ολοκλήρου του τμήματος του ευρισκομένου νοτίως του συνοικισμού Ευόσμου μέχρι ρεύματος Δενδροποτάμου, συνολικής εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων».19 Η ανάγκη για κάτι τέτοιο ήταν
μεγάλη, αφού ήταν πλέον γεγονός η ανέγερση των πρώτων αυθαίρετων σπιτιών στη
συγκεκριμένη περιοχή που μέρα με τη μέρα αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη αξία. Η

17 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Βασιλικό Διάταγμα «περί αναγνωρίσεως Δήμων», υπ’ αριθ. 88/19.06.
1972.
18 Ορισμένες φορές, εξαιτίας θεομηνιών, αποφασιζόταν η μείωση της προσωπικής εργασίας για την
ανακούφιση των κατοίκων, βλ. σχετικά Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 96/14.11.1955.
19 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 84/18.12.1956.

280

Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης

καθυστέρηση όμως που ήδη παρατηρούνταν στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος ήταν εγκληματική.
Η άναρχη δόμηση και η σταδιακή μείωση -ο αφανισμός καλύτερα- του πρασίνου,
που μπορούσαν τότε έγκαιρα να ανασχεθούν, δυστυχώς δεν αποτράπηκαν. Οι συζητήσεις στα Κοινοτικά Συμβούλια έμοιαζαν περισσότερο με ασκήσεις επί χάρτου και
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ευχολόγια. Έλειπε για χρόνια ίσως η πολιτική βούληση ή
ο σχεδιασμός. Μόλις το 1964 συγκροτήθηκε για πρώτη φορά επιτροπή, η οποία είχε
σκοπό να ελέγχει όλους όσοι ανήγειραν κατοικίες και να τους υποδεικνύει τη ρυμοτομική γραμμή.20 Όσο όμως η Κοινότητα δε διέθετε ρυμοτομικό σχέδιο, καμία επιτροπή
δεν μπορούσε να δώσει τέλος στη δυσάρεστη αυτή κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά η
πρώτη σοβαρή προσπάθεια αποτύπωσης ρυμοτομικού σχεδίου αφορούσε μόνο τον
παλιό οικισμό (1966). Επί ένα τρίμηνο, συνεργείο του Υπουργείου Γεωργίας εγκαταστάθηκε στην Κοινότητα με σκοπό τη ρυμοτόμηση του παλιού Ευόσμου και την
οριστική διανομή των «κατεχομένων υπό των γεωργικώς αποκατασταθέντων κατοίκων της Κοινότητος».21 Το πρώτο σχέδιο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1967, αλλά
δεν εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τοπογραφικής Υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας
σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των παρακείμενων κοινοτήτων της μείζονος Θεσσαλονίκης.22 Στο μεταξύ, ρέματα και κοινοτικές-κοινόχρηστες εκτάσεις καταπατούνταν
και παράνομα οικοδομούνταν, δίχως κανένα εμπόδιο, παρά με κάποια διαβήματα και
διαμαρτυρίες της Κοινότητας προς το Γραφείο Σχεδίου Πόλεως και την Αστυνομία.
«Οι περισσότεροι των αγρών», που περιστοίχιζαν το Ν. Κουκλουτζά, «καλύφθηκαν
από νέα κτίσματα περιορισθείσης της αγροτικής περιοχής στο μισό περίπου». Παρά
τα πολλά προβλήματα, το έργο αποτύπωσης και ρυμοτομίας ολοκληρώθηκε στα τέλη
του 1975 και η μελέτη δόθηκε προς έγκριση στο Δήμο Ευόσμου (1976).23 Το σχέδιο
πόλης επεκτάθηκε στις επόμενες δεκαετίες και σε άλλες περιοχές μέσα στη μεγάλη
γεωγραφική έκταση του Δήμου. Τελικά, οριστικό σχέδιο η περιοχή του Ευόσμου απέκτησε μόλις το 1979, όταν φυσικά το έγκλημα είχε πια διαπραχθεί.
Όλα τα παραπάνω εξηγούν την εικόνα που αντικρύζει ο σημερινός επισκέπτης του
Ευόσμου, όταν από το συνοικισμό της Ελπίδας και την Κάτω Ηλιούπολη ανηφορίζει

20 Κοινοτικά Πρακτικά, αποφάσεις υπ’ αριθ. 98/04.09.1964 και 11/09.02.1965 Την επιτροπή του
1965 απάρτιζαν οι Γ. Μανδαλιανός, Στυλ. Διακάκης και Γ. Ιορδανάκης.
21 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 86/05.09.1966. Δύο χρόνια αργότερα (1968) πληροφορούμαστε ότι η σύνταξη του σχεδίου όχι μόνο για τον κύριο οικισμό αλλά και για τα «Νεόκτιστα» ανατέθηκε
στον ιδιώτη μηχανικό Στέργιο Συρόπουλο (απόφ. υπ’ αριθ. 89/04.09.1968).
22 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 102/26.09.1969.
23 Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου (στο εξής Δημοτικά Πρακτικά), αποφάσεις υπ’ αριθ. 24/28.01.1976 και 108/24.08.1976.
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προς το ιστορικό κέντρο του Ευόσμου, τη Νέα Πολιτεία και τώρα πλέον πάνω από
την περιφερειακή οδό. Την άναρχη δόμηση που «διά γυμνού οφθαλμού» διαπιστώνει
κανείς, διαδέχονται το σχέδιο, τα οικοδομικά τετράγωνα, ο φαρδύς και μεγάλος δρόμος, το πεζοδρόμιο…

Ασχολίες των κατοίκων
Οι κάτοικοι του Νέου Κουκλουτζά ήταν κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι μέχρι
και τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Οι γηγενείς καλλιεργούσαν σιτηρά από παλιά
στις μεγάλες εκτάσεις του τσιφλικιού του Χαρμάνκιοϊ για λογαριασμό των Οθωμανών μπέηδων και οι Βλάχοι, γνωστοί για την ημινομαδική ζωή τους, εξέτρεφαν
πρόβατα και παρήγαν γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι πρόσφυγες προέρχονταν, στην
πλειοψηφία τους, από μικρασιατικούς οικισμούς της εύφορης επαρχίας της Σμύρνης.
Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που υπαγόρευσε την αγροτική και όχι την αστική
τους εγκατάσταση και αποκατάσταση.
Βασική προϋπόθεση όμως για την αγροτική εγκατάσταση ήταν η εξασφάλιση
καλλιεργήσιμης γης για τον κάθε αρχηγό προσφυγικής οικογένειας, ανάλογα με τον
αριθμό των μελών της (30 περίπου στρέμματα κατά οικογένεια). Η αναδιανομή των
κλήρων έγινε το 1930 υπό την εποπτεία της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων
(Ε.Α.Π.), ενώ ο σχετικός κτηματολογικός πίνακας του «αγροκτήματος Ν. Κουκλουτζά» θεωρήθηκε από την Κτηματογραφική Υπηρεσία Μακεδονίας – Θράκης τον Αύγουστο του 1931.24 Η οριστική διανομή της γης στους ακτήμονες πρόσφυγες είχε ως
αποτέλεσμα να καλλιεργηθούν εδάφη τα οποία πριν ήταν χέρσα ή βοσκότοποι. Αυτή
η θετική εξέλιξη έδωσε τη δυνατότητα στην κάθε οικογένεια να καλλιεργήσει το δικό
της κλήρο και να εξασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, το βιοπορισμό της.
Λογικό και αναμενόμενο ήταν οι πρόσφυγες να ασχοληθούν, τουλάχιστον τα
πρώτα χρόνια, με καλλιέργειες που γνώριζαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Προς αυτή

24 Αρχείο Δήμου Ευόσμου, Κτηματολογικός Πίνακας αγροκτήματος Νέου Κουκλουτζά, υπογεγραμμένος από το Διευθυντή της Κτηματογραφικής Υπηρεσίας Χρ. Παπαστράτο στις 28 Αυγούστου 1931.
Η Κτηματογραφική Υπηρεσία Μακεδονίας – Θράκης είχε ιδρυθεί από τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού
Μακεδονίας το 1927 και μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π. το 1930 η συγκεκριμένη υπηρεσία υπάχθηκε στη
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Εποικισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για τους προσφυγικούς οικισμούς
της Παλ. Ελλάδας, της Ηπείρου και των Νήσων ιδρύθηκε παρόμοια υπηρεσία το 1929 και υπάχθηκε αρχικά στη Διεύθυνση Εποικισμού Αθηνών και μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π. στην Τοπογραφική Υπηρεσία
του Υπουργείου Γεωργίας. Περισσότερα βλ. Μιχ. Νοταράς, Η αγροτική αποκατάστασις των προσφύγων,
Αθήνα 1934, σ. 222-224 και Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνσις Γεωργίας και Εποικισμού Μακεδονίας Θράκης-Κτηματογραφική Υπηρεσία, Κανονισμοί και Διατάξεις των καταμετρήσεων και διανομών,
Θεσσαλονίκη 1932.
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την κατεύθυνση τούς ώθησε άλλωστε και η Ε.Α.Π., η οποία διέβλεψε τη σημασία της
ανάπτυξης καλλιεργειών, είτε εντελώς άγνωστων είτε εγκαταλειμμένων στις περιοχές
γενικότερα της Μακεδονίας και της Θράκης (αμπέλια, καπνός κ.λπ.). Παράλληλα,
μαζί και με τους γηγενείς, οι πρόσφυγες ασχολήθηκαν με τα σιτηρά καθώς και με την
παραγωγή άλλων «κτηνοτροφικών» φυτών, όπως την κριθή, τη βρώμη, τον αραβόσιτο, και σε μικρότερο βαθμό με τα οπωροκηπευτικά. Τη δραστηριότητά τους αυτή τη
στήριξαν και την ενίσχυσαν μάλιστα με την ίδρυση των δύο Γεωργικών Πιστωτικών
Συνεταιρισμών.25 Η ύπαρξη δύο Συνεταιρισμών μέσα στον ίδιο οικισμό οφειλόταν
στο γεγονός ότι ο ένας συστήθηκε από το προσφυγικό στοιχείο (1926) και ο άλλος
κυρίως από τους γηγενείς κατοίκους του (1927). Η πραγματικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στην επωνυμία των συγκεκριμένων συνεταιρισμών, καθώς ο ένας έφερε
το νέο προσφυγικό τοπωνύμιο (Γ.Π.Σ. Νέου Κουκλουτζά), ενώ ο άλλος συνέχισε να
αναφέρει το παλιό όνομα της περιοχής ακόμη και μέχρι τη δεκαετία του 1950 (Γ.Π.Σ.
Παλαιού Χαρμάνκιοϊ).
Οι πρόσφυγες του Ν. Κουκλουτζά ανέπτυξαν επίσης και την κτηνοτροφία (κυρίως εκτροφή βοοειδών), καθιστώντας σταδιακά τον οικισμό ως έναν από τους σημαντικότερους οικισμούς τροφοδοσίας γάλακτος της Θεσσαλονίκης στις δεκαετίες
1930-1950, αφού οι γαλατάδες του πωλούσαν καθημερινά την παραγωγή τους με τα
κάρα τους, σε όλη την πόλη, φθάνοντας ακόμη και μέχρι την Αγία Τριάδα. Σύμφωνα
μάλιστα με τις μαρτυρίες των παλαιότερων σε ηλικία κατοίκων του Ευόσμου, αυτές
ακριβώς οι οικονομικές λειτουργίες ήταν που έσωσαν τον πληθυσμό από την πείνα
στην περίοδο της γερμανικής Κατοχής αλλά και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1940.26
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 περίπου οι μισοί από τους αρχηγούς των οικογενειών ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες (πρωτογενής τομέας παραγωγής), οι
οποίες έπαψαν να αποτελούν την κύρια ασχολία των κατοίκων του Ευόσμου από τα
τέλη της δεκαετίας του 1960. Οι περισσότεροι παλιοί κάτοικοι του Ευόσμου προτίμησαν τότε να «πουλήσουν τα τεζέκια»,27 να πουλήσουν δηλαδή τους κλήρους τους,
χωρίς αυτοί να έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, στους εσωτερικούς μετανάστες που
αγόραζαν και έκτιζαν άναρχα και αυθαίρετα. Οι χιλιάδες εσωτερικοί μετανάστες που
έρχονταν να κατοικήσουν στην περιοχή, αναζητώντας μια διέξοδο, επιθυμώντας να

25 Βλ. Αρχείο Γ. Π. Σ. Ευόσμου «Η Πρόοδος». Σ’ αυτό φυλάσσονται όλο το αρχείο του Γ.Π.Σ. Νέου
Κουκλουτζά και το αποσπασματικά σωζόμενο αρχείο του Γ.Π.Σ. Παλαιού Χαρμάνκιοϊ.
26 Αρχείο προφορικών μαρτυριών Ιστορικού Αρχείου Δήμου Ευόσμου, πληροφορητές Ι. Στολίδης
και Γ. Μούσας.
27 Αρχείο προφορικών μαρτυριών Ιστορικού Αρχείου Δήμου Ευόσμου, πληροφορητής Στυλ. Διακάκης.

Νέος Κουκλουτζάς – Εύοσμος Θεσσαλονίκης

283

γλιτώσουν -όπως οι ίδιοι παραδέχονταν- από τις δυσκολίες της σκληρής αγροτικής
εργασίας, στράφηκαν στο εμπόριο και κυρίως στα εργοστάσια.
Συγκεκριμένα, από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, χρόνια του μεσοπολέμου,
υπήρχαν και εκείνοι που ασχολούνταν με άλλα επαγγέλματα: εμπόριο, συγκοινωνία-μεταφορά, βιοτεχνία-βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών κ.λπ. Η αύξηση όμως του
αριθμού των καταστημάτων έγινε αισθητή στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Αυτό
προκύπτει από αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου τα έτη 1957 και 195928 για
καταβολή τελών μεγαλύτερων στους καταστηματάρχες επί της «οδού αγοράς» (28ης
Οκτωβρίου) και στις παράπλευρές της από εκείνους που διατηρούσαν την επιχείρησή
τους στα υπόλοιπα μέρη του παλιού οικισμού και γύρω από αυτόν (νεόδμητες τότε
περιοχές). Με βάση την απογραφή του 1971 στο λεγόμενο τριτογενή τομέα παραγωγής (παροχή υπηρεσιών, εμπόριο) απασχολούταν το 29% του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού του Ευόσμου.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στήθηκαν και οι πρώτες βιοτεχνίες και εργοστάσια εκτός των ορίων του παλιού οικισμού, κυρίως κατά μήκος της συμμαχικής
οδού Ι. Μεταξά (Καραολή και Δημητρίου σήμερα) αλλά και στην οδό Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με την απογραφή του 1951, στο Ν. Κουκλουτζά υπήρχαν «6 οικοτεχνίες
και 12 βιομηχανικά και βιοτεχνικά καταστήματα», που όμως δεν αναφέρονται με την
επωνυμία τους στο σχετικό απογραφικό πίνακα.29 Το Δεκέμβριο του 1957 καταγράφονταν μόνο οι παρακάτω βιομηχανίες-βιοτεχνίες: 1. Σπορελαιουργεία Βορ. Ελλάδος Βογιατζή και Σία, 2. Εκκοκιστήρια βάμβακος Βογιατζή και Σία, 3. Εργοστάσιο
Σπορελαιουργίας Βασιλ. Σκανδάλη και Σία, 4. Ορυζόμυλος Δημ. Καρασόπουλου, 5.
Εργοστάσιο Αφών Παντελεμίδη, 6. Εργοστάσιο υφαντουργίας Ιωάν. Κεραμίδα.
Δέκα περίπου χρόνια αργότερα (1966) τα εργοστάσια είχαν πλέον πολλαπλασιασθεί.30 Κοντά στα προϋπάρχοντα προστέθηκαν και τα ακόλουθα: 1. οι Γενικές
Αποθήκες Ελλάδος, 2. η ΕΛΖΑ, 3. η Ένωσις Καθεκλοποιίας, 4. η Μεταλλοτεχνική
Ο.Ε., 5. η Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε., 6. η Πετρογκάζ, 7. οι Αποθήκες Δ.Ε.Η., 8. η Βιοχημική
ή Βιομηχανία Χημικών Προϊόντων, 9. η Πειραϊκή-Πατραϊκή, 10. το Μηχανουργείο
Αφών Βέρρου κ.ά.

28 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 87/06.12.1957 και λήψη νέας το 1959 μετά από διαμαρτυρίες
των φορολογουμένων επαγγελματιών της Κοινότητας.
29 Αρχείο Δήμου Ευόσμου, Αποτελέσματα απογραφής 7ης Απριλίου 1951 της Κοινότητας Ν. Κορδελιού.
30 Για την αύξηση των βιομηχανικών μονάδων γενικότερα στη Β. Ελλάδα βλ. σχετικά ΧεκίμογλουΡούπα, ό.π., σ. 34. Μόνο το 1962 είχαν εκδοθεί από το τότε Υπουργείο Β. Ελλάδος 500 άδειες ίδρυσης
βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
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Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο δευτερογενής τομέας έφθασε στο
απόγειό του στη δεκαετία του 1960, καθώς ,σύμφωνα με τη στατιστική του 1971,
απασχολούσε το 67% περίπου των οικονομικά ενεργών κατοίκων του Ευόσμου.31
Συνολικά οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες έφθαναν περίπου τις 70, ενώ τα χυτήρια τα 20. Το
χειρότερο απ’ όλα όμως ήταν το γεγονός ότι, εξαιτίας της επέκτασης του πολεοδομικού συγκροτήματος και της σταδιακής δημιουργίας των νεόκτιστων οικισμών (Κάτω
Κυψέλη, Αναπήρων, Ελπίδα), όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις βρέθηκαν σταδιακά είτε
εντός των κατοικημένων περιοχών, δίπλα και ανάμεσα στα σπίτια των κατοίκων του
Ευόσμου, είτε σε απόσταση αναπνοής από αυτόν (περίπτωση της ESSO PAPPAS,
γνωστή ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σήμερα).32 Υπήρχε επίσης αρχικά η ελπίδα
ότι η βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής θα συντελούσε στην ταυτόχρονη αύξηση
θέσεων εργασίας για τους κατοίκους του Ευόσμου. Μάταια όμως, αφού ειδικά στην
ESSO PAPPAS υπήρχε ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν
τα πρώτα χρόνια η Σπορελαιουργεία Βορ. Ελλάδος και τα Εκκοκιστήρια βάμβακος
Βογιατζή, και αργότερα η ΕΛΖΑ (βιοτεχνία ζαχαρωδών στο συνοικισμό της Ελπίδας) και οι εγκαταστάσεις της Συνεταιριστικής Ενώσεως Καπνοπαραγωγών Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.). Το παράρτημα (γνωστό ως καπνομάγαζο) της Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε στον
Εύοσμο, το κτήριο της οποίας ανεγέρθηκε το 1966, βρίσκεται στην Κάτω Ηλιούπολη-Κυψέλη. Στα σαράντα δύο χρόνια της λειτουργίας της -το κατάστημα έκλεισε το
2008 οριστικά- η ΣΕΚΕ Α.Ε., παρά την αναμφισβήτητη περιβαλλοντική επιβάρυνση, παρείχε θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες του Ευόσμου και
της ευρύτερης περιοχής. Ακόμη και Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στη Γερμανία,
επέστρεψαν εξαιτίας της έναρξης λειτουργίας των εγκαταστάσεων.33 Επίσης, η ίδια
επιχείρηση έδωσε υποτροφίες σε πολλούς φοιτητές της Μακεδονίας34 και γενικότερα
βοήθησε την τοπική κοινωνία με την ευαισθησία που πάντα διέκρινε τη διεύθυνσή
της.35

31 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφικά στοιχεία των ετών 1971, 1981, 1991 και 2001.
32 Χεκίμογλου-Ρούπα, ό.π., σ. 42-48. Άλλες επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη ήταν λ.χ. του Τζον Πάππας
(Ξυλοπάν), της Chrysler International (Φάρκο) κ.ά. Πρβλ. ακόμη Τούλα Κωνσταντινίδου, «Έν έτος μετά
την θεμελίωσιν: την 29ην Απριλίου 1965, υπεγράφη η σύμβασις ESSO-PAPPAS – Ο.Υ.Θ.», Οικονομικός
Βορράς, Μάιος 1965, σ. 109-110. Βλ. επίσης Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνικά Πετρέλαια. 1966-2006, 40
Χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μια κοινή πορεία ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη 2006.
33 Αρχείο προφορικών μαρτυριών Ιστορικού Αρχείου Δήμου Ευόσμου, πληροφορητές Κυρ. Ηλιοπούλου και Δημ. Κουνατιάδης (γενικός διευθυντής παραρτήματος Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. στον Εύοσμο).
34 Σ.Ε.Κ.Ε., 50 χρόνια Σ.Ε.Κ.Ε. Μισός αιώνας ανάπτυξη και δημιουργία, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 56-65.
Ονομαστικός πίνακας των υποτρόφων φοιτητών της Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.
35 Αρχείο Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. (Εγκαταστάσεις Ευόσμου). Πρβλ. ακόμη Αρχείο προφορικών μαρτυριών
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Το τίμημα όμως της πορείας βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας μας από τα μέσα
της δεκαετίας του 1960 ήταν πολύ μεγάλο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Μόνο η ESSO PAPPAS, η κορυφαία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην Ελλάδα, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αγόρασε αντί πινακίου φακής και παρά
τις αντιδράσεις των κατοίκων του Ευόσμου 6 χιλ. στρέμματα για την κατασκευή
των βιομηχανικών της μονάδων, οι οποίες άρχισαν σταδιακά να λειτουργούν από το
1966.36 Πολύ γρήγορα ξεχάστηκαν και οι δεσμεύσεις και οι διαβεβαιώσεις της ESSO
και των υπόλοιπων μεγάλων βιομηχανιών στην ευρύτερη περιοχή, ΣΙΓΚ Χ.Β.ΒΕ. και
ΕΘΥΛ-ΕΛΛΑΣ (1965), ότι θα λάμβαναν κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή τόσο
της μόλυνσης του περιβάλλοντος (κόλπος του Θερμαϊκού) όσο και της βλάβης της
υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων από τις τεράστιες δεξαμενές πετρελαίου
και αμμωνίας.37 Τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής στον Τύπο της Θεσσαλονίκης
είναι σήμερα ο αδιάψευστος μάρτυρας της δυσάρεστης κατάστασης που προκάλεσε
η ίδρυση και η λειτουργία των βιομηχανιών.38 Γνωρίζουμε επίσης ότι οι δικαιολογημένοι φόβοι των κατοίκων επαληθεύθηκαν πολλές φορές στις επόμενες δεκαετίες.
Παρά τις καταγγελίες όμως και την απαίτηση των κατοίκων για άμεση έναρξη της
διαδικασίας απομάκρυνσης των οχληρών βιομηχανιών, τίποτε δεν επιτεύχθηκε.39
Αν μάλιστα στη λειτουργία των μεγάλων αυτών βιομηχανιών προσθέσει κανείς

Ιστορικού Αρχείου Δήμου Ευόσμου, πληροφορητής Δημ. Κουνατιάδης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της
Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. με την τοπική κοινωνία του Ευόσμου αξίζει να αναφερθεί η παροχή από μέρους της διεύθυνσής της τμήματος των εγκαταστάσεων για προσωρινή φιλοξενία του υπό ανέγερση παρακείμενου Ι. Ναού
Αγ. Φωτεινής και Αγ. Ιωσήφ.
36 Κοινοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 71/ 7.05.1964 για την προσφυγή κοινότητας και άλλων ομοδίκων δικαιούχων κατοίκων της κοινότητας (02.01.1964) κατά 7 ανωνύμων εταιρειών. Πρβλ. ακόμη απόφ.
υπ’ αριθ. 63/ 10.04.1964.
37 Βλ. τις μεταγενέστερες σχετικές μελέτες της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης «Ρύπανση από
τη λειτουργία και τα προϊόντα της βιομηχανίας ΕΘΥΛ μέχρι το κλείσιμό της (1983-1984)», και «ΣΙΓΚ
(Χ.Β.ΒΕ.): Αποκάλυψη των κινδύνων από τη λειτουργία της δεξαμενής αμμωνίας».
38 Ανώνυμος, «Διώκεται και πάλι η ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΑΣ για επικίνδυνα αερολύματα», εφημ. Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 1978, σ. 5. Η ποινική δίωξη σε βάρος της πολυεθνικής εταιρείας ασκήθηκε από τον
εισαγγελέα Δημ. Σιδέρη για παρακώλυση αποτροπής κοινού κινδύνου και για παράβαση του διατάγματος περί προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Η δίωξη βασίσθηκε στη σχετική έκθεση
πραγματογνωμοσύνης του καθηγητή βιολογικής χημείας Α.Π.Θ. Αντ. Τρακατέλλη και του υφηγητή της
τοξικολογίας κ. Κοβάτση. Πρβλ. ακόμη Ανώνυμος, «Στο εδώλιο η Ε.Θ.Υ.Λ.», εφημ. Θεσσαλονίκη, Οκτ.
1978, σ. 4. Καταπέλτης για την επικινδυνότητα και τις εκπομπές του τετρααιθυλιούχου και τετραμεθυλιούχου μολύβδου, καθώς και για τη μη λήψη μέτρων προστασίας από την ΕΘΥΛ ήταν η έκθεση της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ. (14.08.1975).
39 Δημοτικά Πρακτικά, απόφ. υπ’ αριθ. 30α/10.03.1986 «ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις πυρκαγιές
στην Jet Oil».
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και τις 150 και πλέον βιοτεχνίες-βιομηχανίες άνωθεν της περιφερειακής οδού και
κυρίως τη ΔΙΑΝΑ (ανενεργή πια βιομηχανία παραγωγής φυτοφαρμάκων με χρήση
ακόμη και τοξικών ουσιών), που επί χρόνια λειτούργησε στη Σταυρούπολη, εύκολα
μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Είναι σαφώς
αναμφισβήτητη, τέλος, η επιβάρυνση σε αέριους ρύπους από τη γειτνίαση με τη βιομηχανική περιοχή Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου) και την αυξημένη κίνηση οχημάτων στην
περιφερειακή οδό.
Επιλογικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το αντιστάθμισμα στη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, τα περιβαλλοντικά δηλαδή προβλήματα που επιτάθηκαν από την ανεξέλεγκτη
δόμηση και οικιστική ανάπτυξη, ήταν η «όσμωση» μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων
διαφορετικής κοινωνικής και οικονομικής στάθμης και συνεπώς η δυναμική της ανάπτυξης που απέκτησε ο τόπος στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Ο Εύοσμος σήμερα
είναι από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας σε έκταση και πληθυσμό. Τη θέση
του μικρού χωριού πήρε η μεγαλούπολη με όλα τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται αλλά και με 15 χιλιάδες και πλέον μαθητές: η ελπίδα της προόδου και της δημιουργίας.

Αθανασία Μαρίνα Τσέτλακα
Πραγματικότητα και μύθοι.
Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετιζόμενα
με τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους της δυτικής Μακεδονίας.

Οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι της δυτικής Μακεδονίας, γνωστοί ως Βαλλαάδες,
κατοικούσαν σε χωριά της κοιλάδας του Άνω Αλιάκμονα στους σημερινούς Νομούς
Κοζάνης και Γρεβενών έως και το 1924, όταν αναχώρησαν για την Τουρκία, καθώς
συμπεριλήφθηκαν στους ανταλλάξιμους πληθυσμούς της Ελλάδας και της Τουρκίας
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της 30ης Ιανουαρίου του 1923, που υπογράφηκε στη Λοζάννη. Η ιδιομορφία της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας την κατέστησε αγαπημένο αντικείμενο μελέτης. Ως ιδιομορφία, εννοείται η αντίφαση, που χαρακτήριζε
την ομάδα, δηλαδή ο συνδυασμός της μουσουλμανικής πίστης με την ελληνική γλώσσα. Η ομάδα των ελληνόφωνων μουσουλμάνων, που προέκυψε από την προσχώρηση
σημαντικής μερίδας των κατοίκων της δυτικής Μακεδονίας στο Ισλάμ, διατήρησε τη
μητρική της γλώσσα, την ελληνική, όπως συνέβη και με πολλές άλλες μουσουλμανικές ομάδες, που προέκυψαν από εξισλαμισμούς, όπως οι Τουρκοκρητικοί, οι Τουρκογιαννιώτες, οι Οφλίτες του Πόντου.
Αυτό που φαντάζει σήμερα παράδοξο, μουσουλμάνοι δηλαδή να μιλάνε ελληνικά, μέσα στα χρονικά και γεωγραφικά πλαίσια της οθωμανικής επικράτειας ήταν
απολύτως φυσιολογικό και πολύ σύνηθες. Όπως, όμως, πολύ εύστοχα έχει διατυπώσει ο Eric Hobsbawm, «αν αυτή τη στιγμή έφτανε στον πλανήτη γη ένας εξωγήινος, θα
ήταν αδύνατον να κατανοήσει την ανθρώπινη ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων, αν
δεν λάμβανε υπόψη του τον όρο έθνος και τα παράγωγά του»1. Έτσι, σήμερα η ασυμβατότητα γλώσσας και θρησκευτικής πίστης, των δύο βασικών δηλαδή πόλων του
εθνισμού, προκαλεί εντύπωση.
Παράλληλα με τη γλώσσα, μια σειρά στοιχείων τόνισαν την ιδιαιτερότητα της
ομάδας. Τα ήθη, τα έθιμα και ο τρόπος ζωής των ελληνόφωνων μουσουλμάνων ήταν
τόσο όμοια με τα αντίστοιχα των χριστιανών γειτόνων τους και τόσο διαφορετικά σε
σχέση με εκείνα των υπόλοιπων τουρκικών ομάδων της Μακεδονίας, που δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα. Για τους λόγους αυτούς, οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι αποτέλεσαν το παράδοξο, με αποτέλεσμα να χυθεί πολύ μελάνι πάνω σ’
αυτό το θέμα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Τουρκία. Εκτός από το θεωρητικό και
ακαδημαϊκό ενδιαφέρον που παρουσίασε το θέμα, η ασυμβατότητα γλώσσας και θρησκείας της ομάδας, την κατέστησαν αντικείμενο διεκδίκησης και από τις δύο πλευ-

1 E. J. Hobsbawm, Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθοι, πραγματικότητα, Αθήνα, 1994, σ. 11
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ρές του Αιγαίου, μέσα στο εθνικιστικά διαμορφωμένο περιβάλλον του περασμένου
αιώνα. Η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα την κατέτασσαν μεταξύ των Ελλήνων, ενώ η
μουσουλμανική πίστη μεταξύ των Τούρκων. Οι ίδιοι οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι
βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της διευκρίνισης της ταυτότητάς τους. Στόχος
της σημερινής παρουσίασης είναι να αναλυθούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα
διατύπωσης θεωριών σχετικά με το θέμα των ελληνόφωνων μουσουλμάνων, που είτε
υπερβολικές ήταν είτε μικρή σχέση με την πραγματικότητα είχαν και που υπαγορεύτηκαν από τους εθνικισμούς του 20ου αιώνα.
Επικεντρώνοντας αρχικά στην ελληνική πλευρά, η ελληνοφωνία των μουσουλμάνων της δυτικής Μακεδονίας, η πίστη τους σε αγίους της χριστιανικής θρησκείας, η τήρηση χριστιανικών εορτών και οι λατρευτικές τους πρακτικές αποτέλεσαν τους λόγους
δημιουργίας μιας ισχυρής πεποίθησης από την πλευρά των χριστιανών της περιοχής
για τη χριστιανική καταγωγή του εν λόγω πληθυσμού. Η άποψη αυτή αναμφισβήτητα
ισχύει και αποτελεί μια πραγματικότητα. Λόγω της ένδειας των πηγών για την περίοδο
της Τουρκοκρατίας στην περιοχή, που θα επέλυαν οριστικά το πρόβλημα του εξισλαμισμού των Βαλλαάδων, αναπτύχθηκε πρόσφορο έδαφος για τη διατύπωση θεωριών ως
προς το χρόνο και τον τρόπο της προσχώρησης της ομάδας στο Ισλάμ. Οι περισσότεροι
Έλληνες που ασχολήθηκαν με το θέμα, κατάγονται από το δυτικομακεδονικό χώρο και
έχουν δημοσιεύσει τα άρθρα τους στον τοπικό περιοδικό τύπο (Βοϊακή Ζωή, Δυτικομακεδονικό Ημερολόγιο, Νεαπολίτικα). Τα κείμενά τους προσφέρουν πολύτιμο υλικό
στον ερευνητή, καθώς παρέχουν πληροφορίες για τη ζωή της ελληνόφωνης ομάδας
πριν από την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, προερχόμενες κυρίως από την προφορική
παράδοση της περιοχής. Ωστόσο, η προσέγγισή τους πρέπει να επιχειρείται με μεγάλη
προσοχή, γιατί η συναισθηματική φόρτιση αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό τους.
Η πεποίθηση για την καταγωγή της ομάδας από τον αυτόχθονα μακεδονικό πληθυσμό,
ώθησε το σύνολο των ντόπιων λογίων στη διατύπωση συγκεκριμένων απόψεων: οι
ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι παρουσιάστηκαν ως απολωλότα πρόβατα, ως ένα κομμάτι
του ελληνισμού της Μακεδονίας που παραστράτησε και προέβη κάποια στιγμή στην
επονείδιστη πράξη της εξωμοσίας μετά από σκληρές πιέσεις και με βίαιο τρόπο. Υπεύθυνος για τον εξισλαμισμό θεωρήθηκε ο Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Η άποψη αυτή
αποτελεί το πρώτο παράδειγμα της ανάλυσης.
Γενικότερα, επικρατεί η τάση στην ελληνική παράδοση να αποδίδονται πολλά
από τα δεινά της Τουρκοκρατίας στον Αλή Πασά2. Ο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας του
και η σκληρή πολιτική του άφησαν έντονα τα σημάδια τους στους κατοίκους των

2

Κ. Καραβίδας, Αγροτικά, Αθήνα, 1931, σ. 225
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περιοχών που είχε υπό την κυριαρχία του. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της δυτικής
Μακεδονίας, όπου ο Αλή εξάπλωσε την κυριαρχία του στο τέλος του 18ου αιώνα, ένα
από τα δεινά που του αποδίδεται είναι ο εξισλαμισμός των Βαλλαάδων. Ωστόσο,
υπάρχουν στοιχεία, που δηλώνουν, ότι ο εξισλαμισμός της ομάδας είναι προγενέστερος της εποχής του Αλή. Η ιεραποστολική δράση του Κοσμά του Αιτωλού στην
περιοχή της Ανασελίτσας και των Γρεβενών το β΄ μισό του 18ου αιώνα3, τα στοιχεία
από εκκλησιαστικό κώδικα της περιοχής4 και οι πληροφορίες από τα περιηγητικά
κείμενα5 φανερώνουν ότι ο εξισλαμισμός του πληθυσμού είναι παλιότερη υπόθεση. Η
Βρετανίδα ανθρωπολόγος Margaret Hardie Hasluck, η οποία διεξήγαγε έρευνες στη
δυτική Μακεδονία λίγο πριν από την Ανταλλαγή των Πληθυσμών και ασχολήθηκε
με το θέμα των ελληνόφωνων μουσουλμάνων της περιοχής, αναφέρει σχετικά: «Οι
χριστιανοί γείτονές τους λένε ότι ήταν χριστιανοί πριν από έναν αιώνα, όταν με τη βία
μεταστράφηκαν στο Ισλάμ από τον διάσημο Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Οι ταφόπλακες
όμως στα νεκροταφεία τους χρονολογούνται κάποιες φορές τρεις ή τέσσερις αιώνες
πριν, και ως εκ τούτου συνάγεται ότι η χριστιανικότητά τους βρίσκεται πολλά χρόνια
πίσω»6.
Η άποψη για τον εξισλαμισμό της ομάδας επί Αλή Πασά ήταν διάχυτη στην περιοχή από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Μιχαήλ Καλινδέρης, ο μοναδικός ερευνητής που
εξέτασε το θέμα του χρόνου και των συνθηκών του εξισλαμισμού με τρόπο επαρκή
και αντικειμενικό, θεωρεί ότι η αναγωγή του φαινομένου την εποχή του Αλή Πασά
οφείλεται σε σύγχυση7.

3 Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσαλονίκη, 1992, σ. 340 κ.ε. και Στέργιος Σάκκος, «Ο άγιος Κοσμάς και η προσφορά του στα Γρεβενά», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου των Απανταχού
Γρεβενιωτών, 7-8 Αυγούστου, 1993, Γρεβενά, 1994, σ. 130-155
4 Πρόκειται για ένα τμήμα του εκκλησιαστικού Κώδικα της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης,
που συντάσσει ο Μητροπολίτης Νεόφυτος στα 1797. Στο τμήμα αυτό του κώδικα εκτός από τα χριστιανικά χωριά αναγράφονται και αρκετά χωριά των ελληνόφωνων μουσουλμάνων του καζά Ανασελίτσης (νυν
επαρχία Βοΐου, του Νομού Κοζάνης). Η αναγραφή των οικισμών αυτών ως μουσουλμανικών στα 1797
αποδεικνύει ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της δυτικής Μακεδονίας είχε ήδη εξισλαμιστεί την
εποχή εκείνη. Βλ. Μιχαήλ Καλινδέρη, Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, Θεσσαλονίκη,
1974
5 Τα κείμενα των F.C.H.L. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, Paris, 1820 και William Martin Leake,
Travels in Northern Greece, London, 1835 προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη σύνθεση του πληθυσμού της δυτικής Μακεδονίας στις αρχές του 19ου αιώνα.
6 Hardie Margaret, “Christian Survivals among certain Moslem Subjects of Greece”, Contemporary
Review, January-June 1924, v. 125, p. 225
7 Μιχαήλ Καλινδέρης, «Συμβολή εις την μελέτη του θέματος των Βαλλαάδων», Μακεδονικά, 1977,
τ. 17, σ. 356
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Μέσα στα περιηγητικά κείμενα της εποχής συχνά σχολιάζεται η σχετικά καλή
κατάσταση των εκκλησιών και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης εντός των περιοχών του Αλή. Μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση, ο ίδιος έδωσε άδεια ανέγερσης
ναού στο μικτό ελληνόφωνων μουσουλμάνων και χριστιανών χωριό Ρέζνι του καζά
Ανασελίτσης στα 18118. Ο Αλή δεν προέβη σε διώξεις υποτελών του με βάση τα
θρησκευτικά τους πιστεύω. Οι εκάστοτε διώξεις που υπέστη η χριστιανική κοινότητα
από τον Αλή, ως μοναδικό τους αντικείμενο είχαν τη δημιουργία προσχήματος για να
τους αποσπά χρήματα9. Οι περισσότεροι βιογράφοι του συμφωνούν πως οι θρησκευτικές ευαισθησίες του καθοδηγούνταν ως επί το πλείστον από πολιτικές σκοπιμότητες
παρά από θρησκευτικά πιστεύω10. Η γενικότερη εικόνα που αναδεικνύεται είναι εκείνη κάποιου που τηρεί στάση αδιαφορίας απέναντι στα θρησκευτικά ζητήματα, ακόμη
και απέναντι στο Ισλάμ. Πολλές βιογραφίες του έχουν την τάση να μεγεθύνουν το
θρησκευτικό συναίσθημα θεωρώντας για παράδειγμα τον πόλεμο μεταξύ Αλή και
Σουλιωτών ως θρησκευτικό, αναφέροντας τους ορθόδοξους επαναστάτες ως din duşman, δηλαδή ως εχθρούς της πίστης. Ωστόσο, πιθανότερο φαίνεται πια, πως η μανία
του Αλή με το Σούλι δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια προσωπική βεντέτα και
ένα πείσμα του Αλή απέναντι στους ανυπότακτους Σουλιώτες, που δεν του έκαναν
τη χάρη να παραδοθούν11. Δεν είναι διόλου απίθανο βέβαια, οι εξισλαμισμοί στην
περιοχή της δυτικής Μακεδονίας να συνεχίστηκαν και στην εποχή του Αλή Πασά,
όμως τίποτα δεν αποδεικνύει ότι χαρακτηρίζονταν από μαζικότητα την περίοδο εκείνη, παρά αφορούσαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις12.
Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων υπήρξε ένας ηγέτης του οποίου οι κτηνωδίες, η
πλεονεξία, οι θυελλώδεις θυμοί, η παράλογη συμπεριφορά και η δικτατορική διακυβέρνηση είναι γεγονότα αδιαμφισβήτητα. Το πορτραίτο του, έτσι όπως σκιαγραφείται

8 Αλέξανδρος Αδαμίδης, «Ένα χωριό – Μια ιστορία, Η Ανθούσα (Ρέσνι)» Βοϊακή Ζωή, ΙανουάριοςΦεβρουάριος 1985, αρ. 73, σ. 17
9 K. E. Fleming, Αλή Πασάς, Ο Μουσουλμάνος Βοναπάρτης, Αθήνα 2000, σ. 113
10 ο.π., σ. 46
11 ο.π., σ. 131
12 Υπάρχουν χωριά, των οποίων οι κάτοικοι εξισλαμίστηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα
και ίσως λίγο πιο μετά, αργότερα δηλαδή από εκείνα που φαίνονται εξισλαμισμένα στα 1797 και είναι
σαφώς λιγότερα από εκείνα της προηγούμενης περιόδου. Όντως κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης του Αλή
Πασά στη δυτική Μακεδονία υπήρξε στήριξη από πλευράς του προς τους τεκκέδες. Σύμφωνα μάλιστα με
έγγραφο του Αρχείου του Αλή πασά υπήρξε εντολή για την ίδρυση νέου τεκκέ στην περιοχή της Ανασελίτσας στα 1812. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Αρχείο Αλή Πασά της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, επιμέλεια έκδοσης – σχολιασμός, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Αθήνα, 2008, τ. Β΄, σ. 258, αρ. εγγράφου 594.
(Επειδή το έργο τελεί υπό έκδοση και δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του μορφή, ενδέχεται η παραπομπή
της σελίδας να αλλάξει).
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από τους μελετητές του, αποτελεί το καταλληλότερο για να λειτουργήσει ως αποδιοπομπαίος τράγος για τα δεινά που διασώζει η λαϊκή παράδοση από τους χρόνους της
Τουρκοκρατίας. Η εμμονή εκείνων που ασχολήθηκαν με το θέμα των εξισλαμισμών
στη δυτική Μακεδονία να αναγάγουν το φαινόμενο στην εποχή του Αλή είναι το αποτέλεσμα δύο βασικών δεδομένων: της πεποίθησης της χριστιανικής προέλευσης των
Βαλλαάδων και του απόηχου της τυραννικής διακυβέρνησης του Αλή στην περιοχή.
Ταυτόχρονα, η παραδοχή του εξισλαμισμού των ελληνόφωνων μουσουλμάνων την
εποχή εκείνη εξηγεί εύκολα και ανώδυνα το φαινόμενο. Ως αίτια της αλλαξοπιστίας
θεωρούνται η βία και ο εξαναγκασμός. Η παρακάτω περιγραφή από έντυπο της περιοχής του Βοΐου είναι χαρακτηριστική: «Οι κάτοικοι ολόκληρων χωριών ή ένα μέρος
αυτών, ζώντας κάτω από συνθήκες συνεχών καταπιέσεων, βασανιστηρίων και διώξεων, εξαναγκάζονται να προσέλθουν στον Μωαμεθανισμό άθελά τους χωρίς να χάσουν
τη συνείδηση της καταγωγής και της θρησκείας τους κατά τη διάρκεια της σατραπείας
του φοβερού Αλή Πασά των Ιωαννίνων»13.
Ωστόσο, η μελέτη των πηγών σε συνδυασμό με την ανάλυση των πληροφοριών
από την επιτόπια έρευνα μεταξύ των απογόνων του πληθυσμού στην Τουρκία, αποδεικνύει, ότι κάτι άλλο ίσχυε στην περίπτωση των Βαλλαάδων, χωρίς βέβαια να αποκλείονται μεταστροφές λόγω βίας. Οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι της δυτικής Μακεδονίας αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικειοθελούς προσχώρησης στο
Ισλάμ κατόπιν κατήχησης και μέσω του μυστικιστικού τάγματος των Μπεκτασήδων.
Η διάδοση του Μπεκτασισμού στην περιοχή, η ύπαρξη σημαντικότατων τεκκέδων
μέσα στα χωριά των ελληνόφωνων μουσουλμάνων, οι δοξασίες του Μπεκτασισμού
μεταξύ των μελών της ομάδας, οδηγούν στο παραπάνω συμπέρασμα14. Οι Έλληνες
ερευνητές παρέβλεψαν είτε σκόπιμα είτε από άγνοια το ρόλο των Μπεκτασήδων στον
εξισλαμισμό της ομάδας15. Η οικειοθελής προσχώρηση στο Ισλάμ, πράξη μεμπτή,
δεν εξετάστηκε ως πιθανή από το σύνολο εκείνων που θεωρούσαν τους Βαλλαάδες

13 Αλέξανδρος Αδαμίδης, «Ιστορικές Μονογραφίες χωριών και προσώπων, Οι Βαλλαάδες και τα
ανέκδοτά τους», Βοϊακή Ζωή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1990, αρ. 103, σ. 23
14 Εκτός από τις βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν σχετικά με την εξάπλωση του Μπεκτασισμού στη δυτική Μακεδονία, με σημαντικότερες εκείνες του F. Hasluck, Christianity and Islam under the
Sultans, Oxford, 1929, τα πορίσματα από προσωπική επιτόπια έρευνα στην Τουρκία τα έτη 2005-2008
μεταξύ των απογόνων του πληθυσμού αποδεικνύουν ότι ο εξισλαμισμών των Βαλλαάδων ήταν έργο των
Μπεκτασήδων.
15 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι πολύ σπάνια κάποιος Έλληνας ερευνητής που ασχολείται
με θέματα εξισλαμισμών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας αναφέρεται στο ρόλο των μυστικιστικών
ταγμάτων, ο οποίος υπήρξε αναμφισβήτητα καθοριστικός στις περισσότερες περιπτώσεις προσχώρησης
ομάδων στο Ισλάμ.
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κομμάτι του ελληνισμού, χρησιμοποιώντας τον όρο αναχρονιστικά. Η εκδήλωση του
θρησκευτικού τους αισθήματος, που δεν ήταν τίποτε άλλο από ένας συνδυασμός του
χριστιανικού παρελθόντος τους και του θρησκευτικού συγκρητισμού κάτω από τη
σκέπη του τάγματος των επιτήδειων Μπεκτασήδων, μεταφράστηκε ως συνείδηση της
καταγωγής και της θρησκείας τους. Έτσι, στην ελληνική βιβλιογραφία οι Βαλλαάδες
θεωρήθηκαν και θεωρούνται κομμάτι του ελληνισμού της Μακεδονίας, το οποίο αποσπάστηκε με τη βία από τον εθνικό κορμό.
Το καλοκαίρι του 1924 αναχώρησαν και οι τελευταίοι μουσουλμάνοι από τη γη
της Μακεδονίας. Οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι των Γρεβενών και της Ανασελίτσας εγκαταστάθηκαν στην ανατολική Θράκη, στην Προύσα, στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και του Αϊδινίου, στην Καππαδοκία, καθώς και στα μεγάλα αστικά
κέντρα της Τουρκίας16. Τα προβλήματα που συνάντησαν κατά την ένταξή τους στην
τουρκική κοινωνία ήταν παρόμοια με εκείνα των τουρκόφωνων χριστιανών στην
Ελλάδα. Εκτός από τον αναμενόμενο κοινωνικό ρατσισμό με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν, η θέση τους ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με τις υπόλοιπες προσφυγικές
ομάδες, λόγω της μητρικής τους γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε κοινωνικό στίγμα και δηλωτικό μιας μη καθαρής τουρκικής καταγωγής. Αντίστοιχα με τους
όρους «τουρκόσποροι» ή «τουρκομερίτες», που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα
την εποχή εκείνη για τους τουρκόφωνους πρόσφυγες, οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι στην Τουρκία χαρακτηρίστηκαν ως «rum tohumu» (ελληνόσποροι) ή ως «gavur
fidanı» (φύτρα απίστων)17.
Στην προσπάθειά τους να γίνουν αποδεκτοί και να αποδείξουν τα εθνικά και θρησκευτικά τους πιστεύω έγιναν πιο συντηρητικοί στη θρησκευτική τους συμπεριφορά,
αφήνοντας πίσω τις ετερόδοξες πρακτικές του Μπεκτασισμού και προσεγγίζοντας το
σουνιτικό Ισλάμ18. Παράλληλα, προσπάθησαν να αποδείξουν μια τουρκική καταγωγή, η οποία δεν υπήρχε και που αποτελεί το δεύτερο σημείο της σημερινής ανάλυσης.
Σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες τουρκόφωνες προσφυγικές ομάδες, τα μέλη των

16 Στοιχεία από τα αρχεία του Lozan Mübadilleri Vakfı (Ίδρυμα Ανταλλαχθέντων της Συνθήκης της
Λοζάννης) καθώς και από την επιτόπια έρευνα στην Τουρκία.
17 Την ίδια αντιμετώπιση είχαν και οι Τουρκοκρητικοί πρόσφυγες, όταν έφτασαν στην Τουρκία. Βλ.
Sophia Koufopoulou, “Cretan Muslims in Turkey”, Crossing the Aegean, An Appraisal of the 1923 Compulsory Exchange between Greece and Turkey (edited by Renée Hirschon), Oxford, 2004, p.215
18 ο.π.. Βλ. επίσης Bruce Clark, Twice a Stranger, The Mass Expulsions that Forged Modern Greece
and Turkey, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2006, p. 186-191 και İskender Özsöy,
İki Vatan Yorgunları, Mübadele Acısını Yaşayanlar Anlatıyor (Οι Κουρασμένοι από δύο Πατρίδες, Οι
επιζήσαντες της Ανταλλαγής αφηγούνται την οδύνη), Ankara, 2003, p.172-180. Τα πορίσματα της επιτόπιας
έρευνας οδηγούν επίσης στα ίδια συμπεράσματα.
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οποίων - σε μια αντίστοιχη προσπάθεια να γίνουν αποδεκτά - υπερηφανεύονταν πως
ήταν απόγονοι των πρώτων κατακτητών της Μακεδονίας (evlâd-ı Fatihan, παιδιά των
κατακτητών)19, οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι έπρεπε να αποδείξουν κάτι ανάλογο.
Παράλληλα, έπρεπε να συγκροτήσουν εκ νέου την ιδιαίτερη ταυτότητά τους στη νέα
τους πατρίδα. Μεταξύ τους και στη γλώσσα τους αποκαλούνταν «πατριώτες» με την
έννοια του συμπατριώτη, του συντοπίτη. Με τον τρόπο αυτό χαιρετούσαν ο ένας τον
άλλον, κάθε φορά που συναντιόντουσαν στο δρόμο: «Καλημέρα πατριώτη, καλημέρα και σε ’σενα πατριώτη». Λόγω της συχνής χρήσης του όρου έγιναν γνωστοί και
στους υπόλοιπους, πρόσφυγες και μη, ως «patriyotlar», με την ελληνική δηλαδή λέξη
«πατριώτης», στην οποία προστέθηκε η τουρκική κατάληξη του πληθυντικού αριθμού «-lar»20. Ο όρος αυτός αποτέλεσε και το μέσο με το οποίο θα προσπαθούσαν να
αποδείξουν την τουρκική καταγωγή τους βοηθώντας τους να επινοήσουν ένα μύθο.
Δόθηκε στον όρο η άλλη έννοια από αυτή του συντοπίτη, δηλαδή εκείνου που αγαπάει την πατρίδα του και αγωνίζεται γι’ αυτήν.
Ο μύθος έχει τις ρίζες του στη Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα. Όταν εκδηλώθηκε το Νεοτουρκικό Κίνημα στη Μακεδονία, ένας από τους αξιωματικούς του
Κομιτάτου που ξεχώρισε ήταν ο Bekir Fikri. Ελληνόφωνος μουσουλμάνος ο ίδιος,
από το χωριό Τσούρχλι του καζά Γρεβενών, υπήρξε πρωτεργάτης του Νεοτουρκικού
Κινήματος στην περιοχή και θιασώτης του τουρκικού εθνικισμού. Την εποχή που η
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρρεε και τα εδάφη της Μακεδονίας έγιναν το μήλο
της έριδας μεταξύ Ελλήνων, Τούρκων και Βουλγάρων, μαζί με μια μερίδα ελληνόφωνων μουσουλμάνων που τάχθηκε στο πλευρό του, πολέμησε με σκοπό να παραμείνει
η περιοχή των Γρεβενών τουρκική21.
Η αυξανόμενη αντιπαλότητα μεταξύ των μουσουλμανικών και ελληνικών κοι-

19 Τον τίτλο evlâd-ı Fatihan (παιδιά των κατακτητών) έφεραν με υπερηφάνεια οι απόγονοι των Τούρκων νομάδων που κατέκτησαν τις περιοχές της Μακεδονίας, όπως π.χ. οι κάτοικοι των Γιαννιτσών που
ήταν απόγονοι του Γαζή Εβρενός ή οι κάτοικοι της Καστοριάς, όπως αναφέρει ο F. Pouqueville, Voyage
dans la Grèce, Paris, 1920, p. 167. Για τους εποικισμούς στην Μακεδονία, βλέπε Απ. Βακαλόπουλου,
Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσαλονίκη, 1992, σ. 49-55 και T. Gökbilgin, Rumeli ’ de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd- ı Fatihan (Οι Γιουρούκοι, οι Τάταροι και τα παιδιά των κατακτητών στην Ρούμελη),
İstanbul, 1957
20 Πορίσματα από την επιτόπια έρευνα. Βλ. επίσης Bruce Clark, ο.π., σ. 187.
21 Ο Bekir Fikri έχει αφήσει έντονη την ανάμνηση των βιαιοτήτων του κατά των Ελλήνων στους
κατοίκους των χωριών των Γρεβενών. Όλοι οι ντόπιοι κάτοικοι έχουν να αφηγηθούν κάποια ιστορία σχετική με φόνους ή ληστείες των οποίων πρωταγωνιστής ήταν ο Bekir Fikri. Στο Ιστορικό και Διπλωματικό
Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει φάκελος με αναφορές στη δράση του Bekir Fikri και στην
ανάμιξή του στη στυγερή δολοφονία του Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανού το 1911, που συγκλόνισε
τότε όλες τις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Α.Υ.Ε., φ. 82, υποφ. 3
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νοτήτων διαγράφεται με σαφή τρόπο μέσα στα απομνημονεύματα του Bekir Fikri22.
Μεταξύ άλλων περιγράφεται ο διάλογος ενός ελληνόφωνου χότζα και μιας ομάδας
Ελλήνων οπλαρχηγών, οι οποίοι ερίζουν σχετικά με την καταγωγή των ελληνόφωνων
μουσουλμάνων της περιοχής. Ο Bekir Fikri, δια στόματος του χότζα υποστηρίζει ότι
οι εν λόγω μουσουλμάνοι είναι απόγονοι των πρώτων κατακτητών της Μακεδονίας,
των Salur23, ενός γένους των Ογούζων Τούρκων, τους οποίους είχε τοποθετήσει στην
περιοχή η οθωμανική διοίκηση με σκοπό την υποταγή και τον εξισλαμισμό των χριστιανών κατοίκων. Οι μουσουλμάνοι αυτοί πολέμησαν τόσο γενναία που τους αποδόθηκε από τον ίδιο τον σουλτάνο Μεχμέτ τον Πορθητή ο τίτλος του «vatansever»,
εκείνου δηλαδή που αγαπάει την πατρίδα του, του «πατριώτη»24. Καθώς όμως στο
πέρασμα των αιώνων έχασαν τη γλώσσα τους ζώντας μεταξύ ελληνόφωνων πληθυσμών, ο όρος έμεινε γνωστός μόνο στα ελληνικά. Ο Bekir Fikri ονόμασε επίσης «πατριώτες» τους άντρες εκείνους που πολέμησαν στο πλευρό του για την υπεράσπιση
της πατρίδας τους, το ίδιο γενναία με τους Οθωμανούς προγόνους τους.
Οι απόψεις του Bekir Fikri στερούνται κάθε ιστορικής απόδειξης. Τα επιχειρήματά του δεν βασίζονται σε πηγές, παρά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειάς του να
αποδείξει την τουρκική καταγωγή της ομάδας στην οποία ανήκει. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να αποδεικνύουν ότι στην περιοχή της κοιλάδας του Άνω Αλιάκμονα μεταφέρθηκαν από την Ανατολή Τούρκοι νομάδες την περίοδο της κατάκτησης της Μακεδονίας, όπως ισχύει για την περιοχή της Κοζάνης, των Καϊλαρίων ή των Γιαννιτσών,
όπου εγκαταστάθηκαν Γιουρούκοι. Επίσης, ως Salur δεν αναφέρεται καμία ομάδα
Τούρκων εγκατεστημένων σε κανένα σημείο της Βαλκανικής. Ωστόσο, η παραπάνω
επινόηση έλυσε το πρόβλημα των ελληνόφωνων μουσουλμάνων και τους έδωσε την
απόδειξη που χρειάζονταν για την τουρκική τους καταγωγή.
Τον μύθο των «Patriyotlar-Salurlar» καθώς και τη σύνδεση με το όνομα του Bekir
Fikri, τον γνωρίζουν λίγοι μεταξύ των ελληνόφωνων μουσουλμάνων και κυρίως όσοι
από τους νεότερους έχουν μια σχετική μόρφωση. Οι περισσότεροι αγνοούν λεπτομέρειες, όμως υποστηρίζουν απερίφραστα την τουρκική καταγωγή τους. Στην ερώτηση,
γιατί μιλάνε την ελληνική γλώσσα, απαντούν: «Εμείς πριν από 500 χρόνια πήγαμε στη
Μακεδονία. Όμως μετά από τόσα πολλά χρόνια που ζήσαμε με τους Έλληνες, τα ξεχά-

22 Yarbay (Αντισυνταγματάρχης) Bekir Fikri, Balkanlarda Tedhiş ve Gerilla (Τρομοκρατία και ανταρσία στα Βαλκάνια), Grebene (Γρεβενά), επιμέλεια έκδοσης Belge Yayınları, İstanbul, 1976
23 E.I. «Salur». Οι Salur είναι ένα γένος των Ογούζων Τούρκων που εντοπίζεται στα νοτιανατολικά
της Τουρκίας. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για πέρασμα του συγκεκριμένου φύλου στα Βαλκάνια.
24 Bekir Fikri, ο.π., 248 κ.ε.
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σαμε τα τουρκικά και μάθαμε τα ελληνικά»25. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία σχετικά με την τουρκική ή
μη καταγωγή των «patriyotlar», των ελληνόφωνων δηλαδή μουσουλμάνων. Υπάρχει
φυσικά η πλευρά, που υποστηρίζει τη χριστιανική προέλευση της ομάδας και η οποία
με τις θέσεις της έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η συζήτηση, κυρίως μέσω
του Internet, φτάνει πολλές φορές σε ακρότητες με απειλές και μηνύσεις μεταξύ των
δύο στρατοπέδων, φανερώνοντας, ότι το πρόβλημα της ταυτότητας των μελών της
ομάδας είναι υπαρκτό και εξακολουθεί να διχάζει.
Οι εθνικισμοί των κρατών ευνοούν ένα πρότυπο, το οποίο αξιώνει ένα υψηλό
επίπεδο κοινωνικού διαχωρισμού, αφού τέτοιου είδους πρότυπα επιτρέπουν τη σφυρηλάτηση οραμάτων, με αποτέλεσμα ο θρησκευτικός και πολιτιστικός συγκρητισμός
να αποτελούν ένα ανύπαρκτο χαρακτηριστικό στοιχείο των εθνικών ιστοριών τους.
Στην περίπτωση όμως των ελληνόφωνων μουσουλμάνων, ο θρησκευτικός και πολιτιστικός συγκρητισμός είναι το κλειδί για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας και παράλληλα η αιτία του διχασμού της μεταξύ των δύο εθνικών κρατών που τη
διεκδικούσαν. Έτσι, οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι, φορείς ενός διπλού πολιτισμού,
κατέληξαν άθελά τους να αφήσουν στην Ελλάδα την πικρή ανάμνηση των αφελών
Βαλλαάδων, που αποκόπηκαν με τη βία από τον ελληνισμό και ξεγελάστηκαν με παραπλανητικά τεχνάσματα από τους κατακτητές για να αλλάξουν την πίστη τους. Από
την άλλη, στη νέα τους πατρίδα, την Τουρκία, τους επιβλήθηκε η προσπάθεια να αποδείξουν πως είναι απόγονοι των ένδοξων, αλλά ανύπαρκτων «Patriyotlar-Salurlar».

25 Πολύ σπάνια κάποιος κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας εξέφρασε αμφιβολίες για την τουρκική του καταγωγή και ακόμη σπανιότερα θα δεχόταν το ενδεχόμενο ότι προέρχεται από τον ντόπιο χριστιανικό μακεδονικό πληθυσμό.

Αντώνης Κλάψης
Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις:
οι συνομιλίες Βενιζέλου – Μαρίνκοβιτς (Δεκέμβριος 1930)

Έχοντας παραμείνει για πολλούς αιώνες κάτω από την οθωμανική κυριαρχία, η
Μακεδονία αποτελούσε μία από τις πλέον ετερογενείς εθνολογικά σουλτανικές επαρχίες των Βαλκανίων. Η συνύπαρξη ποικίλων θρησκειών και γλωσσών, σε συνδυασμό
με τη ρευστότητα της εθνικής συνείδησης σημαντικής μερίδας των κατοίκων της περιοχής, συνέθεταν ένα πολύπλοκο πληθυσμιακό αμάλγαμα, το οποίο υπέθαλπε τον
ανταγωνισμό των βαλκανικών κρατών στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα,
με έπαθλο –διόλου ευκαταφρόνητο από κάθε άποψη– την εμπέδωση της επιρροής
τους στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας από τον Όλυμπο και το Αιγαίο
Πέλαγος στο νότο έως τα βουνά του Σαρ, της Ρίλας και της Ροδόπης στο βορρά, και
από τις λίμνες των Πρεσπών και της Οχρίδας στα δυτικά έως τις εκβολές του ποταμού
Νέστου στα ανατολικά. Η μεσολάβηση του Μακεδονικού Αγώνα είχε φέρει δυναμικά
στην επιφάνεια τη διάσταση απόψεων μεταξύ των τριών κυριότερων ενδιαφερόμενων
–Ελλήνων, Βούλγαρων και Σέρβων– σχετικά με τη μελλοντική τύχη της Μακεδονίας1. Παρά, εξάλλου, την πρόσκαιρη σύμπραξη κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού
Πολέμου, η ασυμφωνία σχετικά με τη διανομή των μακεδονικών εδαφών έμελλε να
αποτελέσει την κυριότερη αιτία διάσπασης της –ούτως ή άλλως εύθραυστης– διαβαλκανικής συνεργασίας, οδηγώντας στην έκρηξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου.
Οι εντυπωσιακές νίκες των ελληνικών όπλων κατά τη διάρκεια των δύο Βαλκανικών Πολέμων επέτρεψαν την ενσωμάτωση στην Ελλάδα του μεγαλύτερου τμήματος
της ιστορικής Μακεδονίας –από τον Όλυμπο έως το όρος Μπέλες και από τις Πρέσπες έως το Πόρτο Λάγος–, προσπορίζοντας έτσι στην Αθήνα –ιδίως μέσω της εξασφάλισης των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας– σημαντικά γεωπολιτικά
οφέλη. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η πρόσκτηση των εκτεταμένων μακεδονικών εδαφών συνεπαγόταν την συμπερίληψη εντός των ορίων της –εξαιρετικά διευρυμένης
πλέον– ελληνικής επικράτειας συμπαγών μειονοτικών πληθυσμών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν και οι σλαβόφωνοι που κατοικούσαν στην εν λόγω περιοχή2. Σε

1 Για την ελληνική συμμετοχή στις εν λόγω διεργασίες στην περιοχή της Μακεδονίας βλ. διεξοδικότερα Douglas Dakin, The Greek struggle in Macedonia, 1897-1913 (Thessaloniki: Institute for Balkan
Studies, 1966).
2 Εξυπακούεται ότι στην κατηγορία των μειονοτικών σλαβόφωνων της δυτικής Μακεδονίας που
αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος του παρόντος κειμένου συμπεριλαμβάνονται μόνο όσα άτομα δεν
διέθεταν ελληνική εθνική συνείδηση και όχι εκείνοι, οι οποίοι μολονότι μιλούσαν το σλάβικο ιδίωμα,
αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες.
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αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή στις 27 Νοεμβρίου 1919 της Σύμβασης του Νεϊγύ για
την αμοιβαία και εθελούσια μετανάστευση των ελληνοβουλγαρικών μειονοτήτων3
συνέτεινε στη μερική άμβλυνση του προβλήματος, καθώς ένας σημαντικός αριθμός
σλαβόφωνων μετακινήθηκε προς τη Βουλγαρία4, όχι όμως και στην πλήρη εξάλειψή
του από τη στιγμή που δεκάδες χιλιάδες μειονοτικοί επέλεξαν να παραμείνουν στις
εστίες τους5.
Οι εναπομείναντες σλαβόφωνοι της ελληνικής Μακεδονίας έμελλε έκτοτε να
αποτελέσουν αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία6,
καθώς Σόφια και Βελιγράδι έριζαν για την εθνική καταγωγή των εν λόγω πληθυσμών,
επιδιώκοντας την καταγραφή τους –για προφανείς λόγους άσκησης της εξωτερικής
τους πολιτικής– ως βουλγαρική και σερβική μειονότητα, αντίστοιχα. Σημείο καμπής
σε αυτή τη διελκυστίνδα αποτέλεσε η συνομολόγηση στις 29 Σεπτεμβρίου 1924 του
Πρωτοκόλλου Πολίτη – Καλφώφ, το οποίο φιλοδοξούσε να επιλύσει τα μειονοτικά
προβλήματα που είχαν αναφυεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Σύμβασης του Νεϊγύ: επιδιώκοντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις της Σόφιας, η Αθήνα ουσιαστικά αποδεχόταν το χαρακτηρισμό του συνόλου
των σλαβόφωνων ως βουλγαρική μειονότητα, με άμεση παρεπόμενη συνέπεια τη δυσαρέσκεια του Βελιγραδίου και την όξυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων7.
Παραδοσιακά ευαίσθητη απέναντι στα μειονοτικά ζητήματα, η γιουγκοσλαβική
πλευρά δεν έκρυβε την ανησυχία της για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου. Η αποτυχία
της Αθήνας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αποτυπωνόταν με τον πλέον εύγλωττο
τρόπο στην πρόταση του Βελιγραδίου για τη συνομολόγηση ειδικής ελληνογιουγκοσλαβικής Συμφωνίας, μέσω της οποίας οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί της ελληνικής

3 Για τη Σύμβαση αυτή και την εφαρμογή της στην πράξη βλ. Stephen P. Ladas, The Exchange of
Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey (New York: Macmillan, 1932), σσ. 27-331.
4 Με βάση τους υπολογισμούς της Μικτής Επιτροπής που επέβλεπε την εφαρμογή της Σύμβασης
του Νεϊγύ, περίπου 92.000 άτομα μετακινήθηκαν από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία˙ βλ. Ladas, ό.π.,
σσ. 122-123.
5 Σύμφωνα με την επίσημη ελληνική απογραφή του 1930, περίπου 82.000 άτομα δήλωναν ως μητρική τους γλώσσα τη «μακεδονοσλαβική»˙ βλ. Dimitri Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Minorities
and its Impact on Greece (London: Hurst, 2002), σ. 131
6 Σημειώνεται ότι σε όλο το παρόν κείμενο χρησιμοποιείται –χάριν ευκολίας, κυρίως του αναγνώστη–
ο όρος Γιουγκοσλαβία και τα παράγωγά του (π.χ. γιουγκοσλαβικός κ.ο.κ.), αν και αυτός καθιερώθηκε επίσημα μόλις το 1929, αντικαθιστώντας το από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τότε επίσημο
όνομα της χώρας, Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων.
7 Για το Πρωτόκολλο Πολίτη – Καλφώφ βλ. διεξοδικότερα Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Ελληνοβουλγαρικές μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη – Καλφώφ (1924-1925) (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986).
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Μακεδονίας που κατοικούσαν κοντά στα σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία θα αναγνωρίζονταν ως σερβική μειονότητα8. Εκδηλώνοντας, εξάλλου, έμπρακτα τη δυσαρέσκειά
της και επιδιώκοντας προφανώς να ασκήσει περαιτέρω πίεση στην Ελλάδα προκειμένου να μην στέρξει στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση
προχώρησε στις 14 Νοεμβρίου 1924 στην καταγγελία της ελληνοσερβικής Συνθήκης
Συμμαχίας του 1913.
Η εμμονή του Βελιγραδίου στο ζήτημα του εθνικού χαρακτηρισμού της σλαβόφωνης μειονότητας δεν ήταν ασφαλώς άσχετη με τους γενικότερους προσανατολισμούς της γιουγκοσλαβικής πολιτικής ως προς τη μεταπολεμική ισορροπία των δυνάμεων στα Βαλκάνια. Πιστή στο δόγμα του απαραβίαστου των συνόρων στο χώρο
της Μακεδονίας –επιλογή που ασφαλώς έβρισκε σύμφωνη και την Ελλάδα–, η Γιουγκοσλαβία αντιμετώπιζε με καχυποψία τους αναθεωρητικούς προσανατολισμούς της
Βουλγαρίας, η οποία χρησιμοποιώντας ως όχημα τα μειονοτικά ζητήματα, επιχειρούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μελλοντικής αμφισβήτησης του εδαφικού
status quo με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από αυτήν την άποψη, επομένως, η συνομολόγηση του
Πρωτοκόλλου Πολίτη – Καλφώφ έμοιαζε να αποτελεί στα μάτια των Γιουγκοσλάβων
ιθυνόντων το πρώτο βήμα για την εφαρμογή στην πράξη των σχεδίων της Σόφιας9.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η ανακίνηση του θέματος των σλαβόφωνων που κατοικούσαν στη βόρειο Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των γιουγκοσλαβικών
απαιτήσεων σε μία σειρά από εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως εκείνα της ελεύθερης ζώνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και της αναγνώρισης του γιουγκοσλαβι-

8 Στο ίδιο, σσ. 90-94.
9 Στις 30 Οκτωβρίου 1924, δύο εβδομάδες δηλαδή πριν την ανακοίνωση της καταγγελίας της ελληνοσερβικής Συνθήκης Συμμαχίας, ο Γιουγκοσλάβος υπουργός Εξωτερικών Βόιτσλαβ Μαρίνκοβιτς διατύπωνε –απευθυνόμενος στον Έλληνα πρεσβευτή στο Βελιγράδι Μιχαήλ Τσαμαδό– με σαφήνεια τις απόψεις
της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης σχετικά με το καίριο ζήτημα των σλαβόφωνων μειονοτήτων που κατοικούσαν στα μακεδονικά εδάφη: «Δεν θέλομεν και δεν είναι δυνατόν να θέλωμεν να υπερασπίσωμεν την
σερβικήν Μακεδονίαν διά των όπλων μόνον. Είναι δι’ ημάς απαραίτητον να μη δύναται οιοσδήποτε τρίτος
να διαμφισβητήση την σερβικότητα αυτής˙ διά τούτο το δόγμα του σερβικού χαρακτήρα της Μακεδονίας
είναι η βάσις της πολιτικής ημών. Δεν είναι δυνατόν να παραδεχθώμεν ότι μέχρι μεν της μεθορίου γραμμής
οι Σλαύοι είναι Σέρβοι και πέραν αυτής είναι Βούλγαροι. Αναγνωρίζοντες ότι οι Σλαύοι των Βοδενών
[:Έδεσσας] και της Φλωρίνης είναι Βούλγαροι κρημνίζομεν την βάσιν της πολιτικής μας εν σχέσει προς
την σερβικήν Μακεδονίαν. Είναι τούτο η βάσις της πολιτικής μας, και αν η Ελλάς δεν θελήση να μας
βοηθήση εις τούτο θ’ αναγκασθώμεν μετά λύπης να μεταβάλωμεν την βάσιν ταύτην και να επιζητήσωμεν
διά συνεννοήσεως μετά της Βουλγαρίας το ποθούμενον, διαιρούντες την ελληνικήν Μακεδονίαν εις σφαίρας επιρροής»˙ βλ. Παναγιώτης Ν. Πιπινέλης, Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος (1923−1941)
(Αθήναι: Σαλίβερος, 1948), σ. 28.
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κού ελέγχου στη σιδηροδρομική γραμμή Γευγελής – Θεσσαλονίκης, επιβεβαίωνε τη
διάθεση του Βελιγραδίου να ασκεί ηγεμονικό ρόλο όχι μόνο στις σχέσεις του με την
Αθήνα10, αλλά και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Έτσι, παρά το
γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο μεθόδευσε την
ανάκληση της υπογραφής της Ελλάδας από το Πρωτόκολλο Πολίτη – Καλφώφ, το
οποίο κατά συνέπεια πριν ακόμα εφαρμοστεί έπαψε να ισχύει, το Βελιγράδι επέμεινε
ως προς την ανάγκη σύναψης ειδικής ελληνογιουγκοσλαβικής Συμφωνίας για την
προστασία της σλαβόφωνης μειονότητας που κατοικούσε στην ελληνική επικράτεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, η άρνηση της ελληνικής πλευράς να ενδώσει στις γιουγκοσλαβικές πιέσεις11 οδήγησε την 1η Ιουνίου 1925 σε ναυάγιο τις διμερείς συνομιλίες που
είχαν αρχίσει ήδη από το Φεβρουάριο του ίδιου έτους με σκοπό τη σύναψη νέας Συνθήκης Συμμαχίας, διευρύνοντας έτσι το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές12.
Η αποτυχία εξεύρεσης μίας λύσης στο γόρδιο δεσμό επιδείνωσε περαιτέρω τις
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, οι οποίες διέρχονταν πλέον από περίοδο ψυχρότητας. Η εκ νέου εντατικοποίηση των διμερών συνομιλιών θα καταστεί δυνατή μόνο
μετά την εγκαθίδρυση στην Ελλάδα του δικτατορικού καθεστώτος του στρατηγού
Θεόδωρου Πάγκαλου. Η διπλωματική κινητικότητα θα επιταθεί στις αρχές του 1926,
όταν το Βελιγράδι θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς την Αθήνα, οι οποίες
δεν ήταν άσχετες προς τις γενικότερες συζητήσεις σχετικά με τη δυνατότητα συνομολόγησης ενός Βαλκανικού Συμφώνου εγγύησης των συνόρων κατά το πρότυπο του
πρόσφατου Συμφώνου του Λοκάρνο, με τη συμμετοχή του συνόλου των κρατών της
χερσονήσου του Αίμου13. Έκδηλα αμήχανος απέναντι στις γιουγκοσλαβικές πρωτο-

10 Για την τάση αυτή του Βελιγραδίου βλ. ενδεικτικά Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακόπουλου (Ελληνικό
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) [στο εξής Α.Α.Μ.], φάκ. 1 (υποφάκ. 1.1), Πολίτης προς Μιχαλακόπουλο
(επιστολή), Παρίσι, 15 Δεκεμβρίου 1924.
11 Ο αυτοεξόριστος στο Παρίσι Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, διατηρούσε στενότατη επαφή και συνεργασία, τουλάχιστον σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, εξηγούσε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν μπορούσε να προβεί
στις παραχωρήσεις που ζητούσε το Βελιγράδι σχετικά με τη σλαβόφωνη μειονότητα: «Και επί μεν του
ζητήματος των σλαυοφώνων», υποστήριζε ο Βενιζέλος, «πρέπει απεριφράστως να δηλωθή ότι η κοινή
εν Ελλάδι γνώμη δεν θα ηνείχετο τίποτε το οποίον θα έβαινεν πέραν της συνθήκης περί προστασίας των
μειοψηφειών, ή το οποίον θα ήνοιγε την οδόν επεμβάσεως έστω και συμμαχικού κράτους εις τα εσωτερικά
μας πράγματα»˙ βλ. Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου (Μουσείο Μπενάκη) [στο εξής Α.Ε.Β.],, 173/φάκ. 272,
Βενιζέλος προς [Μιχαλακόπουλο] (επιστολή), Παρίσι, 28 Μαΐου 1925.
12 Για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις βλ. αναλυτικότερα Τούντα-Φεργάδη, Ελληνοβουλγαρικές μειονότητες …, σσ. 145-156.
13 Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος, τόμος Γ΄ (Αθήναι: Πάπυρος, 1978),
σσ. 119-120. Για τις συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης ενός Βαλκανικού Συμφώνου βλ. διεξο-
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βουλίες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Λουκάς Κανακάρης Ρούφος ζητούσε από
τον αυτοεξόριστο στο Παρίσι Ελευθέριο Βενιζέλο συμβουλές σχετικά με το χειρισμό
του ζητήματος των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων14.
Ο Βενιζέλος, συνεπής προς τις θέσεις που και στο παρελθόν είχε διατυπώσει,
υποστήριζε ότι τυχόν υποχώρηση της Ελλάδας στο ζήτημα της σλαβόφωνης μειονότητα, θα ήταν επιζήμια για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. «Λόγος της τοιαύτης
αντιλήψεώς μου», διευκρίνιζε ο πολύπειρος πολιτικός, «δεν είναι θεωρητικός προς
την κυριαρχίαν του κράτους, διότι πάσα σχεδόν διεθνής σύμβασις περιέχει περιορισμούς της κυριαρχίας ταύτης εν τω συμφέροντι των συμβαλλομένων κρατών, αλλά
διότι είμαι ακραδάντως πεπεισμένος ότι η υποχώρησις ημών επί του σημείου τούτου,
ανοίγουσα την οδόν της Σερβικής επεμβάσεως εις τα εσωτερικά μας πράγματα, θα
καταστήση αδυνάτους τας ομαλάς σχέσεις των δύο κρατών και θα [τας] φέρη εις το
απροχώρητον». Με αυτά τα δεδομένα υπ’ όψιν, ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι ως προς το
θέμα της μειονότητας, η Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να αναγνωρίσει δικαίωμα παρέμβασης σε κανέναν άλλον, παρά μόνο στην Κοινωνία των Εθνών, έναντι της οποίας
ήταν και διεθνώς δεσμευμένη15.
Ο Βενιζέλος, εξάλλου, παρότι όπως διευκρίνιζε εξακολουθούσε να θεωρεί τη συνεργασία με τη Γιουγκοσλαβία ως τη βάση της βαλκανικής πολιτικής της Ελλάδας,
δήλωνε αντίθετος στην ιδέα της ανανέωσης της ελληγιουγκοσλαβικής συμμαχίας,
εάν αυτή δεν πραγματοποιούνταν «εν πλήρει ισοτιμία των δύο μερών». «Εφόσον
βάσις της μετά της Σερβίας συνεννοήσεως», τόνιζε ο Κρητικός πολιτικός, «διά συνομολογήσεως νέας συμμαχίας, ή του Βαλκανικού συμφώνου, θα ήτο η αναγνώρισις
της Σερβικής αντιλήψεως ότι προς την εξασφάλισιν της ακεραιότητός μας υπό της
Σερβίας, πρέπει να λάβωμεν υποδεή θέσιν προστατευομένου απέναντι αυτής, η τοιαύτη συνεννόησις θ’ απετέλει την ασφαλή απαρχήν της βαθμιαίας υποδουλώσεως της
Ελλάδος απέναντι της Σερβίας. […] Η Σερβία είναι προφανές ότι σήμερον ζητεί να
εξαγοράσωμεν την προστασίαν της διά της αναγνωρίσεως των περί μειοψηφιών και
σιδηροδρόμου αξιώσεών της, αι οποίαι καταπατούν την ανεξαρτησίαν μας. Το καθήκον μας είναι να δηλώσωμεν εις την Σερβίαν ότι υπό τοιούτους όρους προτιμώμεν
την μη ανανέωσιν της συμμαχίας […]»16.

δικότερα Μιράντα Σταυρινού, Το Βαλκανικό Σύμφωνο Ασφαλείας και η Ελλάδα, 1925-1926. Μια ελληνική
πρωτοβουλία για την ειρήνη (Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης – Κέντρο Σπουδών ΝΑ.
Ευρώπης, 1993).
14 Α.Ε.Β., 173/φάκ. 327, Τσουδερός προς [Βενιζέλο] (επιστολή), [Αθήνα], 18 Ιανουαρίου 1926.
15 Α.Ε.Β., 173/φάκ. 272, Βενιζέλος, [Έκθεση χωρίς τίτλο σχετικά με την πιθανή σύναψη Βαλκανικού
Συμφώνου], [Παρίσι (;)], 20-30 Ιανουαρίου 1926.
16 Α.Ε.Β., 173/φάκ. 272, Βενιζέλος προς Τσουδερό (επιστολή), [Παρίσι (;)], 23 Ιανουαρίου 1926.
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Αποδεχόμενος άμεσα τις εισηγήσεις του Βενιζέλου, ο Ρούφος ξεκαθάριζε ότι το
ζήτημα της σλαβόφωνης μειονότητας δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο ελληνογιουγκοσλαβικών συζητήσεων, αφού η Ελλάδα ήταν υπόλογη ως προς το
συγκεκριμένο θέμα μόνο απέναντι στην Κοινωνία των Εθνών17. Η συνετή, ωστόσο,
αντιμετώπιση των ελληνογιουγκοσλαβικών εκκρεμοτήτων από το παγκαλικό καθεστώς δεν θα διαρκούσε για πολύ. Η νέα τροπή των διμερών συνομιλιών οφειλόταν
στους αναθεωρητικούς προσανατολισμούς του Έλληνα δικτάτορα, ο οποίος δεν είχε
ποτέ παραιτηθεί από τα όνειρά του για ανατροπή της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης και ανακατάληψη τουλάχιστον της Ανατολικής Θράκης. Η προσπάθειά του να
εξασφαλίσει τα απαραίτητα διεθνή ερείσματα για την πραγματοποίηση των νεομεγαλοϊδεατικών του οραμάτων, θα τον στρέψει, ιδίως μετά την απογοήτευση που θα
δοκιμάσει από την Ιταλία τον Μάρτιο του 192618, προς την κατεύθυνση του Βελιγραδίου, η αποκατάσταση των συμμαχικών δεσμών με το οποίο αποτελούσε απαραίτητη
προϋπόθεση για την ευόδωση των σχεδίων του Πάγκαλου σχετικά με την ανάληψη
στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τουρκίας19.
Η υπογραφή των ελληνογιουγκοσλαβικών Συμφωνιών στην Αθήνα στις 17 Αυγούστου 1926 από τον Ρούφο και τον Γιουγκοσλάβο πρεσβευτή στην ελληνική πρωτεύουσα Πάντα Γαβρήλοβιτς, ολοκλήρωσε και τυπικά τις διαπραγματεύσεις που είχε
εγκαινιάσει το παγκαλικό καθεστώς, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο
τις ανησυχίες που είχαν εκφρασθεί για το περιεχόμενό τους. Βάσει των Συμφωνιών αυτών20, η Ελλάδα, με αντάλλαγμα τη συνομολόγηση διμερούς Συνθήκης Φιλίας
τριετούς μόλις διάρκειας, αποδεχόταν ουσιαστικά όλες τις απαιτήσεις της Γιουγκοσλαβίας σε μία σειρά από ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και
το χαρακτηρισμό όλων των σλαβόφωνων κατοίκων της ελληνικής Μακεδονίας ως
σερβική μειονότητα.

Ομοίως Α.Ε.Β., 173/φάκ. 327.
17 Α.Ε.Β., 173/φάκ. 327, Αγνίδης προς [Βενιζέλο] (επιστολή), Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1926.
18 Βλ. Αθανάσιος Βερέμης, «Η δικτατορία του Πάγκαλου», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄
(Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1978), σσ. 293-294.
19 Ο Περικλής Αργυρόπουλος, υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Κονδύλη που διαδέχτηκε τη
δικτατορική κυβέρνηση του Πάγκαλου, σημείωνε χαρακτηριστικά ότι ένας από τους λόγους που ο τελευταίος επιδίωξε τη σύναψη των ελληνογιουγκοσλαβικών Συμφωνιών το καλοκαίρι του 1926 ήταν η
εξασφάλιση «[…] της εκ μέρους των Σέρβων ανοχής πολεμικών αυτού σχεδίων»˙ βλ. Α.Ε.Β., 173/φάκ.
49, Αργυρόπουλος, [Υπόμνημα χωρίς τίτλο αναφορικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις], Αθήνα,
Φεβρουάριος 1927. Γενικότερα για την εξωτερική πολιτική του Θεόδωρου Πάγκαλου βλ. Harry J. Psomiades, «The diplomacy of Theodoros Pangalos (1925-1926)», Balkan Studies, 13 (1972), σσ. 3-26. Πρβλ.
Βερέμης, ό.π., σσ. 290-296.
20 Βλ. τα πλήρη κείμενα των εν λόγω Συμφωνιών στο Α.Ε.Β., 173/φάκ. 48.
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Η καθολική κατακραυγή της ελληνικής κοινής γνώμης ενάντια στις παγκαλικές
Συμφωνίες, όπως έμειναν έκτοτε ευρύτερα γνωστές, την οποία δεν μπορούσαν να μεταστρέψουν τα ευμενή σχόλια του διεθνούς Τύπου21, επιτάχυνε τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, οδηγώντας στην ανατροπή του δικτατορικού καθεστώς22, με άμεση
συνακόλουθη συνέπεια την αναστολή εφαρμογής των συμπεφωνημένων. Σε αυτό το
πλαίσιο, ακόμα και οι προσπάθειες της οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον Αλέξανδρο
Ζαΐμη που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας τον Δεκέμβριο του 1926 να επιτύχει
την εξομάλυνση των ελληνονογιουγκοσλαβικών σχέσεων έμελλε να καταλήξουν σε
πλήρη αποτυχία, καθώς το Βελιγράδι δεν εμφανιζόταν πρόθυμο να αποδεχθεί τη λύση
της πλήρους αντικατάστασης των παγκαλικών Συμφωνιών, οι οποίες τελικά απορρίφθηκαν ομόφωνα από την ελληνική Βουλή στις 25 Αυγούστου 192723.
Η αδυναμία κατάληξης σε έναν έντιμο συμβιβασμό ανέστειλε και πάλι τη διαδικασία εξομάλυνσης των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, συντηρώντας τις ελληνικές ανησυχίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνεπαγόταν η τυχόν
αναμόχλευση των μειονοτικών ζητημάτων24. Η στασιμότητα όμως πολύ σύντομα θα

21 Α.Ε.Β., 173/φάκ. 49, Αργυρόπουλος, [Υπόμνημα χωρίς τίτλο αναφορικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις], Αθήνα, Φεβρουάριος 1927. Βλ. επίσης Εμπρός, 19 και 20 Αυγούστου 1926, καθώς και
Ελεύθερον Βήμα, 20 και 22 Αυγούστου 1926. Πρβλ. Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Θέματα Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας (1912-1940) (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1996), σσ. 280-281.
22 Για τις εξελίξεις αυτές βλ. Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940), τόμος Α΄
(Αθήνα: Κάκτος, 1997), σσ. 327-336.
23 Βλ. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίαση 91η, 25 Αυγούστου 1927, σσ. 962-963.
Πρβλ. Ελεύθερον Βήμα, 26 Αυγούστου 1927. Για τις πολύμηνες, αλλά τελικά ατελέσφορες, ελληνογιουγκοσλαβικές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της απόφασης της ελληνικής Βουλής να απορρίψει
οριστικά τις παγκαλικές Συμφωνίες και οι οποίες αποσκοπούσαν στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ
Αθήνας και Βελιγραδίου βλ. αναλυτικότερα Αντώνης Κλάψης, Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος και η ελληνική
εξωτερική πολιτική, 1926-1928 (Αθήνα: Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής / Ι. Σιδέρης,
2009), σσ. 99-140.
24 Σαφή εικόνα των ελληνικών ανησυχιών έδινε ο βουλευτής Φλώρινας, κατ’ επανάληψη έπαρχος Πτολεμαϊδας (1912-1914, 1917-1918) και επιφανές στέλεχος του Κόμματος των Φιλελευθέρων, Γεώργιος Μόδης.
«Ένα εκ των ζωτικών ζητημάτων της χώρας», υπογράμμιζε απευθυνόμενος προς τον Βενιζέλο, «είναι αναμφιβόλως η προσοικείωσις και ψυχική αφομοίωσις των σλαυοφώνων πληθυσμών της Μακεδονίας εφ’ όσον η βιαία
απομάκρυνσίς των δεν κατέστη εφικτή. Η γλωσσική αφομοίωσις εις ην συνήθως περιορίζεται η εξελλήνησις είναι έργον μακρών δεκαετηρίδων αν μη και αιώνων». Ο Μόδης, μάλιστα, σημείωνε πως το πρόβλημα ήταν οξύτερο στους νομούς Πέλλας και Φλώρινας, όπου οι πληθυσμοί αυτοί ήταν «περισσότεροι και συμπαγέστεροι».
Προκειμένου λοιπόν να καταστεί αποδοτικότερη η διαδικασία εθνικής αφομοίωσης των σλαβόφωνων, πρότεινε
τη λήψη μίας σειράς μέτρων, όπως α) τη στράτευση των αρρένων και την εισαγωγή ορισμένων εξ αυτών στη
Σχολή Ευελπίδων, β) την αύξηση των «εθνικών οικοτροφείων» «προσδίδοντες εις τούτον κυρίαν αποστολήν
την αφομοίωσιν ξενοφώνων», γ) τη λειτουργία επαγγελματικών σχολών για κορίτσια «ιδίως ραπτικής κεντημάτων εις τας οποίας εννοείται αι μαθήτριαι θα διδάσκωνται ολίγα γράμματα και θα φρονηματίζωνται», δ) τη
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αποδεικνυόταν προσωρινή, καθώς η άνοδος του Βενιζέλου στην εξουσία το καλοκαίρι του 1928 έδωσε νέα ώθηση στο διάλογο ανάμεσα στην Αθήνα και το Βελιγράδι.
Οι επιτυχείς διπλωματικοί χειρισμοί του Κρητικού πολιτικού θα επιτρέψουν τελικά
την άρση όλων των εμποδίων, καθιστώντας δυνατή την υπογραφή του ελληνογιουγκοσλαβικού Πρωτοκόλλου της 11ης Οκτωβρίου 1928, το οποίο επιβεβαίωνε την κατ’
αρχήν ρύθμιση των διμερών εκκρεμοτήτων, ανοίγοντας έτσι διάπλατα το δρόμο για
τη συνομολόγηση αρχικά των Πρωτοκόλλων της 17ης Μαρτίου 192925 που διευθετούσαν το θέμα της ελεύθερης ζώνης της Θεσσαλονίκης, και τελικά του Συμφώνου
Φιλίας στις 27 Μαρτίου του ίδιου έτους26.
Η ολοκλήρωση της ελληνογιουγκοσλαβικής συνεννόησης συνδυαζόταν με τη
σταδιακή υποβάθμιση της σημασίας του ζητήματος της σλαβόφωνης μειονότητας.
Αποστασιοποιούμενο από την τακτική που είχε εγκαινιάσει την επαύριο της συνομολόγησης του Πρωτοκόλλου Πολίτη – Καλφώφ, το Βελιγράδι απέφευγε πλέον να θέτει
θέμα αναγνώρισης σερβικής μειονότητας στην περιοχή της ελληνικής Μακεδονίας.
Έτσι, το θέμα των σλαβόφωνων έτεινε πλέον να εξετάζεται όχι στο στενό πλαίσιο
των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, αλλά στο ευρύτερο της διαμόρφωσης των ενδοβαλκανικών ισορροπιών, και ειδικότερα σε συνδυασμό με την ολοένα σαφέστερα
εκδηλωνόμενη αναθεωρητική πολιτική της Βουλγαρίας. Τα μειονοτικά ζητήματα, με
άλλα λόγια, επανέρχονταν στο διπλωματικό προσκήνιο σε άμεση συνάρτηση με την
απόπειρα δημιουργίας ενός ευρύτερου βαλκανικού συνασπισμού δυνάμεων, ο οποίος
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό ανάχωμα στους ρεβιζιονιστικούς
προσανατολισμούς της Σόφιας.
Επιχειρώντας να δώσουν σαφέστερο περιεχόμενο σε αυτές τις διεργασίες, οι
οποίες έδειχναν να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική μετά την υπογραφή του

χρησιμοποίηση της Εκκλησίας, ε) την εκεί εγκατάσταση προσφύγων, και στ) τη χρηματοδότηση της γνωστής
λαογράφου της εποχής Αγγελικής Χατζημιχάλη, προκειμένου να διεξάγει «[…] μελέτην περί των Μακεδονικών
κεντημάτων και ενδυμασιών συγκριτικήν μετά των Βουλγαρικών και Σερβικών τοιούτων δι’ ης ν’ αποδεικνύεται η στενή των συγγένεια μετά των προϊόντων της ελληνικής λαϊκής τέχνη»˙ βλ. Α.Ε.Β., 173/φάκ. 51, Μόδης
προς Βενιζέλο, [1928 (;)]. Το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει χρονολογία, από το περιεχόμενό του, ωστόσο, προκύπτει ότι πιθανότατα συντάχθηκε μετά την άνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία το καλοκαίρι του 1928.
25 Για τα πλήρη κείμενα των εν λόγω Πρωτοκόλλων βλ. Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, Ελληνοσερβικαί Συμφωνίαι και Πρωτόκολλα περί Σερβικής Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης (Αθήναι: Εθνικόν
Τυπογραφείον, 1929), σσ. 21-49.
26 Για τη διευθέτηση των σχέσεων Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας βλ. αναλυτικότερα Κωνσταντίνος Δ.
Σβολόπουλος, Το Βαλκανικόν Σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική Πολιτική (1928-1934) (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της ‘‘Εστίας’’, 1974), σσ. 133-168. Βλ. επίσης Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την Συνθήκην της Λωζάννης. Η κρίσιμος καμπή (Ιούλιος - Δεκέμβριος 1928) (Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης, 1977), σσ. 119-140.
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ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας στις 30 Οκτωβρίου 193027, ο Βενιζέλος και ο
Γιουγκοσλάβος υπουργός Εξωτερικών Βόιτσλαβ Μαρίνκοβιτς έθεσαν επί τάπητος
τα μειονοτικά ζητήματα κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στην Αθήνα το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποστήριζε ότι στην περίπτωση
που η Βουλγαρία δεχόταν να αναγνωρίσει ειλικρινά τα υφιστάμενα σύνορα, να διαλύσει το βουλγαρομακεδονικό κομιτάτο και να προσχωρήσει ανεπιφύλακτα σε ένα
διαβαλκανικό σύμφωνο διαιτησίας, τότε ενδεχομένως τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη
θα μπορούσαν να σκεφθούν ως αντιστάθμισμα το ενδεχόμενο «[…] ευρυτέρας και
μάλλον φιλελευθέρας εφαρμογής των περί μειονοτήτων συνθηκών […]». Ο Μαρίνκοβιτς, ωστόσο, δεν εμφανιζόταν πρόθυμος να ακολουθήσει διαλλακτικότερη πολιτική έναντι της Βουλγαρίας, εξηγώντας ότι οποιαδήποτε τυχόν παραχώρηση σε σχέση
με τα μειονοτικά ζητήματα προς όφελος της Σόφιας όχι μόνο δεν θα κατέστειλε, αλλά
αντίθετα θα εξέτρεφε περαιτέρω το βουλγαρικό αναθεωρητισμό28.
Η απροθυμία του Βελιγραδίου να επανεξετάσει τη στάση του στο ζήτημα των
μειονοτήτων πήγαζε από την παγιωμένη πεποίθηση σχετικά με την οπισθοβουλία
της Σόφιας και την αναξιοπιστία των Βούλγαρων πολιτικών ηγετών. Ο Βενιζέλος,
ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να καταθέσει τόσο εύκολα τα όπλα, αλλά αντίθετα εμφανιζόταν αποφασισμένος να επιχειρήσει να μεταπείσει τον Μαρίνκοβιτς. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γιουγκοσλαβία
είχαν κάθε συμφέρον όχι μόνο να εξασφάλιζαν την προστασία, αλλά επιπλέον να
παρείχαν περιορισμένης έκτασης δικαιώματα στις βουλγαρίζουσες μειονότητες οι
οποίες κατοικούσαν στα εδάφη τους, έτσι ώστε να εξουδετερωνόταν κάθε αντίσταση
των εν λόγω πληθυσμών εναντίον των Συνθηκών που είχαν σφραγίσει συμβατικά τη
λήξη των Βαλκανικών και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και προσδιόριζαν έκτοτε το
εδαφικό καθεστώς στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Προχωρώντας, μάλιστα,
ένα βήμα παρακάτω, ο Βενιζέλος εξηγούσε ότι ο ίδιος θα ήταν πρόθυμος, εφόσον οι
σλαβόφωνοι της Ελλάδας διατύπωναν ανάλογα αιτήματα, να στέρξει στη δημιουργία
ορισμένων σχολείων «εις το ίδιον αυτών μακεδονικόν σλαυϊκόν ιδίωμα και ουχί εις
την βουλγαρικήν»29.

27 Για το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας βλ. Ιφιγένεια Αναστασιάδου, Ο Βενιζέλος και το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930 (Αθήνα: Εκδόσεις Φιλιπόττη, 1982).
28 Βλ. Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας [στο εξής Α.Υ.Ε.],
1931, Β/69, Διάφορα θέματα, Μαυρουδής, «Γενική Έκθεσις. Προς απάσας τας Πρεσβείας», αρ. 5106, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1931. Αντίγραφο του ίδιου εγγράφου υπάρχει και στο Α.Υ.Ε., 1930, Α΄ Πολιτική, Αντίγραφα Εκθέσεων κου Πολίτη Συνδιασκέψεως Αφοπλισμού.
29 Στο ίδιο.
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Οι εισηγήσεις του Βενιζέλου, ωστόσο, δεν αρκούσαν προκειμένου να κάμψουν
τις ζωηρές επιφυλάξεις του Μαρίνκοβιτς, ο οποίος επαναλάμβανε ότι οποιαδήποτε
σκέψη για διεύρυνση των μειονοτικών δικαιωμάτων θα συντελούσε στην ενίσχυση
των αναθεωρητικών βουλγαρικών τάσεων. Ο Γιουγκοσλάβος υπουργός Εξωτερικών,
μάλιστα, αφού υπενθύμιζε τα δυσάρεστα αποτελέσματα που είχαν προκύψει για τις
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις από τη συνομολόγηση του Πρωτοκόλλου Πολίτη –
Καλφώφ, ξεκαθάριζε ότι τυχόν αναγνώριση εκ μέρους της Ελλάδας της σλαβόφωνης
μειονότητας ως βουλγαρική θα δυσαρεστούσε ιδιαίτερα το Βελιγράδι λόγω των επικίνδυνων περιπλοκών που ήταν ενδεχόμενο να προκαλέσει. «Το να γνωρίζωμεν ότι η
Φλώρινα ή η Καστοριά κατοικείται από Έλληνας», τόνιζε ο Μαρίνκοβιτς, «μας είναι
ευχάριστον, εάν όμως γνωρίζωμεν ότι αναγνωρίζεται η ύπαρξη εν Φλωρίνη ή αλλαχού Βουλγάρων, τούτο θα μας αναγκάση να λάβωμεν τα μέτρα μας […]»30.
Οι εισηγήσεις του Βενιζέλου αποτελούσαν αντανάκλαση του δυναμικού τρόπου
με τον οποίο ο Κρητικός πολιτικός αντιμετώπιζε τη διαμόρφωση της ισορροπίας των
δυνάμεων στα Βαλκάνια, καθώς ο ίδιος εκτιμούσε ότι η πραγματοποίηση ορισμένων
παραχωρήσεων σε μειονοτικά θέματα προς όφελος της Βουλγαρίας θα μπορούσε να
διευκολύνει την αποστασιοποίηση της Σόφιας από τους αναθεωρητικούς προσανατολισμούς της και να δρομολογήσει τη σταδιακή προσέλκυσή της στη χορεία των
δυνάμεων που υποστήριζαν τη διατήρηση του εδαφικού status quo στη νοτιανατολική
Ευρώπη. Τις παραμονές της επίσκεψης του Μαρίνκοβιτς στην Αθήνα, ο Έλληνας
πρωθυπουργός είχε εκμυστηρευθεί στον Βρετανό πρεσβευτή στην ελληνική πρωτεύουσα σερ Πάτρικ Ράμσαιη το φιλόδοξο σχέδιό του για την ειρήνευση των Βαλκανίων,
το οποίο σκόπευε να αναπτύξει ενώπιον του Γιουγκοσλάβου υπουργού Εξωτερικών:
«Αυτό συνίστατο», υπογραμμιζόταν στην ετήσια έκθεση της βρετανικής Πρεσβείας
στην Αθήνα, «στο ότι, όπως η Ελλάδα είχε κάνει θυσίες προς την Τουρκία, έτσι και η
Γιουγκοσλαβία όφειλε επίσης να κάνει θυσίες, και έπρεπε τώρα να αρνηθεί να ανανεώσει τη γιουγκοσλαβική συνθήκη [φιλίας] με τη Γαλλία, και έπρεπε να αναγνωρίσει
την ύπαρξη βουλγαρικής μειονότητας στη Σερβία. Εάν ο κ. Μαρίνκοβιτς συμφωνούσε σε αυτό [το σχέδιο], ο κ. Βενιζέλος πρότεινε να κανονίσει τη συνδυασμένη δράση
των Δυνάμεων και της Τουρκίας προκειμένου να πείσουν τη Βουλγαρία να διακηρύξει την αποδοχή των υφιστάμενων συνόρων». Ο Βενιζέλος, μάλιστα, εμφανιζόταν
αισιόδοξος ότι η βρετανική κυβέρνηση θα προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες για την
εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού31.

30
31

Στο ίδιο.
Βλ. Foreign Office (Pubic Record Office), 371/15237, C 882/882/19, Ράμσαιη προς Χέντερσον,
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Στην πράξη, ωστόσο, οι προσπάθειες του Έλληνα πρωθυπουργού δεν θα έχουν
κανένα αποτέλεσμα, καθώς προσέκρουσαν στην άκαμπτη στάση του Μαρίνκοβιτς,
ο οποίος εξακολουθούσε να μην εμπιστεύεται τους Βούλγαρους, ενώ εμφανιζόταν
επιφυλακτικός και ως προς το ρόλο της Ρώμης. Ο Γιουγκοσλάβος υπουργός Εξωτερικών, μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι ο Βενιζέλος
είχε έστω υπονοήσει πως η Γιουγκοσλαβία έπρεπε να αναγνωρίσει την ύπαρξη βουλγαρική ςμειονότητας, προσθέτοντας ότι, με το να υποστηρίζει το βουλγαρικό ζήτημα,
ο Βενιζέλος αναμιγνυόταν στις εσωτερικές υποθέσεις της Γιουγκοσλαβίας κατά παράβαση της ελληνογιουγκοσλαβικής Συνθήκης Φιλίας του 192932.
Οι επιφυλάξεις του Μαρίνκοβιτς αποτελούσαν στην ουσία επανάληψη των πάγιων
γιουγκοσλαβικών θέσεων για το θέμα των σλαβόφωνων που κατοικούσαν στην ελληνική Μακεδονία. Έτσι, σε μία προφανή προσπάθεια διασκέδασης των εντυπώσεων,
ο Βενιζέλος έσπευσε να εξηγήσει στο Γιουγκοσλάβο υπουργό Εξωτερικών ότι μετά
την εφαρμογή της Σύμβασης του Νεϊγύ λίγες μόνο δεκάδες χιλιάδες σλαβόφωνοι
είχαν απομείνει στην Ελλάδα, από τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία δεν ήταν
ούτε Βούλγαροι ούτε βουλγαρίζοντες, αλλά αντίθετα γραικομάνοι, δηλαδή άνθρωποι
που διέθεταν σαφώς ελληνική εθνική συνείδηση έστω κι αν χρησιμοποιούσαν το τοπικό σλάβικο ιδίωμα της Μακεδονίας33. Σε περίπτωση, επομένως, που οι τελευταίοι
ζητούσαν τη δημιουργία ενός ή δύο σχολείων με σκοπό τη διδασκαλία της μητρικής
τους διαλέκτου, αίτημα το οποίο πάντως ουδέποτε είχε διατυπωθεί στο παρελθόν,
τότε η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει ευνοϊκά το όλο θέμα. Αντίθετα,
ο Βενιζέλος εμφανιζόταν απολύτως αρνητικός απέναντι στο ενδεχόμενο διδασκαλίας
της βουλγαρικής γλώσσας, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη de facto αναγνώριση των
σλαβόφωνων ως βουλγαρική μειονότητα34.
Οι προτάσεις του Βενιζέλου δεν ήταν πιθανότατα άσχετες προς τις ολοένα εντει-

«Annual Report, 1930», αρ. 49, Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 1931.
32 Στο ίδιο.
33 Λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Μαρίνκοβιτς στην Αθήνα και τις συνομιλίες που είχε
εκεί με την ελληνική πολιτική ηγεσία, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, εξηγούσε ότι μεγάλο μέρος των σλαβόφωνων πληθυσμών που εξακολουθούσαν μετά την εφαρμογή της Σύμβασης του Νεϊγύ να κατοικούν στην Ελλάδα ήταν γραικομάνοι, οι οποίοι παρέμεναν «[…] πιστοί εις την
ελληνικήν εθνικήν συνείδησιν και καταδιωχθέντες διά τούτο επί Τουρκοκρατίας ασπλάγχνως από τους
Βουλγάρους Κομιτατζήδες»˙ βλ. Α.Α.Μ., φάκ. 1 (υποφάκ. 1.1), Μιχαλακόπουλος προς Πολίτη (επιστολή),
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 1931.
34 Α.Υ.Ε., 1931, Β/69, Διάφορα θέματα, Μαυρουδής, «Γενική Έκθεσις. Προς απάσας τας Πρεσβείας»,
αρ. 5106, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1931. Αντίγραφο του ίδιου εγγράφου υπάρχει και στο Α.Υ.Ε., 1930, Α΄
Πολιτική, Αντίγραφα Εκθέσεων κου Πολίτη Συνδιασκέψεως Αφοπλισμού.
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νόμενες βουλγαρικές πιέσεις προς την Αθήνα για τη διεύρυνση των μειονοτικών δικαιωμάτων των σλαβόφωνων πληθυσμών της ελληνικής Μακεδονίας. Ήδη αρκετούς
μήνες πριν από τη συνάντηση του Βενιζέλου με τον Μαρίνκοβιτς, η Σόφια είχε προσπαθήσει να ανακινήσει με τρόπο ιδιαίτερο δυναμικό το μειονοτικό ζήτημα, ζητώντας
από την ελληνική κυβέρνηση την άμεση παραχώρηση εκπαιδευτικών διευκολύνσεων
στη σλαβόφωνη μειονότητα. Ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών Ατανάς Μπούρωφ,
άλλωστε, δεν έκρυβε την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε παραχώρηση
από την πλευρά της Αθήνας ως επιπλέον μοχλό πίεσης προς την κατεύθυνση του Βελιγραδίου: «Έφθασεν μάλιστα ο κ. Μπούρωφ», τόνιζε ο γενικός διευθυντής του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Μιχαήλ Τσαμαδός, «μέχρι του να διεκδικήση σαφώς
δικαιώματα υπέρ των σλαυοφώνων της ‘‘enclave’’ [:θύλακα] των Βοδενών [:Έδεσσας], ως την εχαρακτήρισε, λόγω της γειτνιάσεως μετά της Σερβικής Μακεδονίας ίνα
δυνάμει του προηγουμένου αυτού επιτύχουν αναγνώρισιν αντιστοίχων δικαιωμάτων
εν τη τελευταία ταύτη». Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, απέρριπτε κατηγορηματικά τις
βουλγαρικές βολιδοσκοπήσεις όχι μόνο επειδή συνιστούσαν απαράδεκτη παρέμβαση
στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, αλλά επιπλέον διότι μία τέτοια εξέλιξη κινδύνευε να θέσει σε κίνδυνο τις εγκάρδιες σχέσεις της Αθήνας με το Βελιγράδι όπως
είχε αποδείξει λίγα χρόνια νωρίτερα η συνομολόγηση του Πρωτοκόλλου Πολίτη –
Καλφώφ: «Επροτάξαμεν δε πάντοτε απέναντι των Βουλγάρων, και τούτο αποτελεί
την ισχυροτέραν ημών βάσιν», συνέχιζε ο Τσαμαδός, «ότι μετά την εκουσίαν Ελληνο-Βουλγαρικήν μετανάστευσιν ης επωφελήθησαν όσοι ησθάνοντο βουλγαρικήν
εθνικήν συνείδησιν, οι απομείναντες σλαυόφωνοι αισθάνονται τόσους δεσμούς με
την Ελλάδα ώστε δεν κρίνουν αποχρών να διεκδικήσουν ιδιαιτέρα υπέρ αυτών δικαιώματα και χαρακτηριστικόν είναι ότι ουδέποτε ουδεμία ελήφθη αίτησις προς την
Κυβέρνησιν εκ μέρους της μειονότητος»35.
Η στάση του Μαρίνκοβιτς κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βενιζέλο
επιβεβαίωνε στο ακέραιο την πρόβλεψη του Τσαμαδού σχετικά με την πιθανότητα
δημιουργίας παρεξηγήσεων από την πλευρά του Βελιγραδίου σε περίπτωση που η
Αθήνα αποδεχόταν τις βουλγαρικές εισηγήσεις. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, εξάλλου,
θα είχε στα τέλη Δεκεμβρίου του 1930 ακόμη μία ευκαιρία να συζητήσει με τη γιουγκοσλαβική πολιτική ηγεσία το ζήτημα της σλαβόφωνης μειονότητας εκμεταλλευόμενος την ολιγόωρη διέλευση του από το Βελιγράδι. Ο Βενιζέλος έσπευσε να επανα-

35 Α.Υ.Ε., 1931, Β/69, Διάφορα θέματα, [Τσαμαδός], «Γενική Έκθεσις. Προς Απάσας τας Πρεσβείας.
Γενικόν Προξενείον Κων/πόλεως», αρ. 545, Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1930. Αντίγραφο του ίδιου εγγράφου
υπάρχει και στο Α.Υ.Ε., 1930, Α΄ Πολιτική, Αντίγραφα Εκθέσεων κου Πολίτη Συνδιασκέψεως Αφοπλισμού.
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λάβει ενώπιον του βασιλιά της Γιουγκοσλαβίας Αλέξανδρου τις προτάσεις που λίγες
ημέρες νωρίτερα είχε διατυπώσει στον Μαρίνκοβιτς. Σε νεότερη συνομιλία του με
τον Γιουγκοσλάβο υπουργό Εξωτερικών, άλλωστε, ο Έλληνας πρωθυπουργός διευκρίνιζε για ακόμη μία φορά ότι στην πραγματικότητα η συντριπτική πλειοψηφία των
σλαβόφωνων της δυτικής Μακεδονίας δεν είχαν καμία διάθεση να ζητήσουν οποιοδήποτε είδος πρόσθετο μειονοτικό δικαίωμα, καθώς η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των όρων διαβίωσής τους. Σύμφωνα με
την άποψη του Βενιζέλου, η απόλυτη ισοπολιτεία που απολάμβαναν οι σλαβόφωνοι
στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους ενίσχυε την τάση αρμονικής συμβίωσης με την
ελληνόφωνη πλειονότητα της περιοχής, καθώς οι ίδιοι δεν επιθυμούσαν να καταστούν ύποπτοι ως όργανα του βουλγαρικού αναθεωρητισμού. Ο Κρητικός πολιτικός,
μάλιστα, εκτιμούσε ότι η πάροδος του χρόνου θα επέφερε αναπόφευκτα τη σταδιακή
αφομοίωση της σλαβόφωνης μειονότητας36.
Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των διαδοχικών ελληνογιουγκοσλαβικών συνομιλιών για τα μειονοτικά ζητήματα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Μιχαλακόπουλος υποστήριζε ότι η Γιουγκοσλαβία ήταν πεπεισμένη για την αναξιοπιστία
της Βουλγαρίας, ενώ δεν έκρυβε ότι και η Αθήνα δεν εμπιστευόταν απόλυτα την καλή
πίστη της βουλγαρικής κυβέρνησης. Ο Μιχαλακόπουλος εξηγούσε ότι η αξίωση της
Σόφιας για την αναγνώριση του συνόλου σλαβόφωνων της ελληνικής Μακεδονίας ως
βουλγαρική μειονότητα όχι μόνο υπερέβαινε τις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, αλλά επιπλέον δεν ήταν συμβατή με τις πεποιθήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των εν λόγω πληθυσμών, οι οποίοι δεν διέθεταν βουλγαρική εθνική συνείδηση.
Μετά την εφαρμογή της Σύμβασης του Νεϊγύ για την αμοιβαία μετανάστευση των
ελληνοβουλγαρικών μειονοτήτων, ελάχιστοι μόνο φανατικοί βουλγαρόφρονες είχαν
απομείνει στην Ελλάδα: αντίθετα, οι περισσότεροι σλαβόφωνοι αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες, ορισμένοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους Σέρβους, ενώ δεν έλειπαν και εκείνοι που δεν διέθεταν καμία εθνική συνείδηση. «Πώς είναι δυνατόν ημείς
όλους αυτούς να τους αναγνωρίσωμεν ως Βουλγάρους;», αναρωτιόταν ο Μιχαλακό-

36 Α.Υ.Ε., 1931, Β/69, Διάφορα θέματα, Μαυρουδής, «Γενική Έκθεσις. Προς απάσας τας Πρεσβείας»,
αρ. 5106, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1931. Αντίγραφο του ίδιου εγγράφου υπάρχει και στο Α.Υ.Ε., 1930, Α΄
Πολιτική, Αντίγραφα Εκθέσεων κου Πολίτη Συνδιασκέψεως Αφοπλισμού. Είναι, πάντως, ενδιαφέρον ότι την
ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων, τα οποία θα κατέτειναν στην αφομοίωση των σλαβόφωνων της δυτικής
Μακεδονίας, επισήμαινε την ίδια περίπου χρονική περίοδο ο Νομάρχης Φλώρινας, Βασίλειος Μπάλκος˙
βλ. αναλυτικότερα Αρετή Τούντα-Φεργάδη, «Προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της δράσεως του
Βουλγαρικού Κομιτάτου σε μακεδονικές περιοχές», Γιώργος Κιουτούσκας – Νίκος Νικονάνος (επιμ.), Η
Έδεσσα και η περιοχή της: ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Β΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συμποσίου,
19-21 Σεπτεμβρίου 1997 (Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006), σσ. 249-254.
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πουλος. «Δεν θα ήτο φιλελευθέρα μεταχείριση των μειονοτήτων τούτων, αλλά θα
ήτο τουναντίον στραγγαλισμός της συνειδήσεώς των υφ’ ημών, εάν εξαναγκαστικώς
αναγνωρίζομεν αυτούς ως Βουλγάρους»37.
Στην πραγματικότητα, οι απόψεις που ανέπτυξε ο Βενιζέλος κατά τη διάρκεια των
συναντήσεών του με τον Μαρίνοκοβιτς το Δεκέμβριο του 1930 ακολουθούσαν σε
γενικές γραμμές τους βασικούς άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ως προς
το χειρισμό του θέματος των σλαβόφωνων της Μακεδονίας. Έτσι, μολονότι η Αθήνα
εμφανιζόταν πρόθυμη να τηρήσει πιστά τις διεθνείς της υποχρεώσεις για τα μειονοτικά ζητήματα, δεν ήταν διατεθειμένη ούτε να δεχθεί την παρέμβαση τρίτων στις εσωτερικές της υποθέσεις, ούτε πολύ περισσότερο να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση της
σλαβόφωνης μειονότητας ως όχημα για την περαιτέρω εκδήλωση του βουλγαρικού
αλυτρωτισμού. Επιπλέον, η ελληνική πλευρά ήταν εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη
να σταθμίζει προσεκτικά κάθε φορά τις ενδεχόμενες γιουγκοσλαβικές αντιδράσεις,
αφού, όπως είχε αποδείξει το οδυνηρό προηγούμενο της συνομολόγησης του Πρωτοκόλλου Πολίτη – Καλφώφ, το Βελιγράδι ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο απέναντι σε
οποιαδήποτε ενέργεια κατέτεινε στη διατάραξη των εύθραυστων ισορροπιών στην
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.
Ανεξάρτητα, πάντως, από τις ελληνικές διαθέσεις, ήταν σαφές ότι η απροθυμία
του Βελιγραδίου να αποδεχθεί τις εισηγήσεις του Βενιζέλου σχετικά με την πιθανότητα παραχώρησης ευρύτερων μειονοτικών δικαιωμάτων με απώτερο σκοπό την
κάμψη της βουλγαρικής αδιαλλαξίας ως προς το μείζον θέμα της αναγνώρισης του
τελεσίδικου χαρακτήρα του εδαφικού status quo στα Βαλκάνια, στερούσε από τα σχέδια του Έλληνα πρωθυπουργού για την άμεση προσέλκυση της Βουλγαρίας στην
υπό κυοφορία βαλκανική συνεννόηση κάθε πιθανότητα πρακτικής εφαρμογής. Η τακτική του Βενιζέλου, θεμελιωμένη στην πεποίθηση ότι η διαβαλκανική συνεργασία
θα απέβαινε μακροπρόθεσμα προς το συμφέρον όλων των κρατών της χερσονήσου
του Αίμου, προσέκρουε αναπόφευκτα αφενός στην εμμονή της Σόφιας στο δόγμα
του αναθεωρητισμού, και αφετέρου στην παραδοσιακή καχυποψία με την οποία το
Βελιγράδι αντιμετώπιζε τη βουλγαρική πολιτική ηγεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η βουλγαρική απροθυμία να αποδεχθεί τις συμβιβαστικές προτάσεις των γειτόνων της θα
επέτεινε σταδιακά την απομόνωση της Σόφιας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τάση
ανάληψης πρωτοβουλιών που θα κατέτειναν στην παγίωση του εδαφικού καθεστώτος
στη χερσόνησο του Αίμου έστω και χωρίς τη συμμετοχή της Βουλγαρίας. Η σύναψη,
εξάλλου, του τετραμερούς Βαλκανικού Συμφώνου μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκί-

37 Α.Α.Μ., φάκ. 1 (υποφάκ. 1.1), Μιχαλακόπουλος προς Πολίτη (επιστολή), Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 1931.
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ας, της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουμανίας στις 9 Φεβρουαρίου 1934, επιβεβαίωνε
τη σταθερή δέσμευση των υπόλοιπων κρατών της περιοχής να αντιταχθούν στις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Σόφιας σε μία σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου
ασφαλώς και του μειονοτικού, αποτελώντας ταυτόχρονα μία από τις τελευταίες, πριν
από την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικές προσπάθειες συγκράτησης των φυγόκεντρων δυνάμεων μέσω της ανάπτυξης της ειλικρινούς διαβαλκανικής
συνεργασίας.

Κωστής Α.Τσιούμης
Το αντικεμαλικό κίνημα στη Δυτική Θράκη:
Η περίπτωση της εφημερίδας Yarın

Μετά από την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης στο χώρο της Δυτικής Θράκης επικράτησε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Η μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής ξεκίνησε τη ζωή της στο Ελληνικό Κράτος μέσα σε έκτακτες,
πραγματικά συνθήκες. Η Θράκη υπήρξε ο πρώτος σταθμός αρκετών προσφύγων από
τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διαβίωση των μουσουλμάνων1. Τα προβλήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τον πρώτο δυναμικό κύκλο των οπαδών του Κεμαλισμού στην περιοχή για να αυξήσουν την επιρροή τους και την απήχηση των θέσεών
τους στη μειονότητα.
Η μουσουλμανική μειονότητα βέβαια, παρέμενε προσηλωμένη στις παραδοσιακές ισλαμικές αξίες και δε φαινόταν δεκτική στις απόψεις των οπαδών των κεμαλικών
ιδεών2. Η ηγεσία της αντιμετώπιζε αρνητικά τη νέα τουρκική ηγεσία και ιδιαίτερα
την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που είχε αρχίσει να εισάγει ο Mustafa Kemal στο
τουρκικό κράτος με στόχο να αποδιαρθρώσει τις παραδοσιακές οθωμανικές δομές.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που ξεκίνησαν με την κατάργηση του χαλιφάτου, των θρησκευτικών σχολείων και των θρησκευτικών δικαστηρίων κατέληξαν στην κατάργηση
του αραβικού αλφαβήτου για τη γραφή της τουρκικής γλώσσας και την καθιέρωση
του λατινικού3. Οι υποστηρικτές των μεταρρυθμίσεων αυτών στη Δυτική Θράκη με
επικεφαλής το Μεχμέτ Χιλμή, προχώρησαν στην έκδοση των εφημερίδων Yeni Ziya,
Yeni Yol και Yeni Adım και οι θιασώτες των παραδοσιακών αξιών εξέδωσαν αρκετές
εφημερίδες με κυριότερη την εφημερίδα Itilâ4. Η αντιπαράθεση των δύο μερίδων
προσέλαβε ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα καθώς η ηγεσία της μειονότητας αντιμετώπισε με μεγάλη εχθρότητα τους κεμαλικούς και κατέβαλε προσπάθεια να τους στερήσει ό,τι δικαίωμα απέρρεε από τη θρησκεία. Η τουρκική διπλωματία από την άλλη
πλευρά επιδίωξε από πολύ νωρίς να επιτύχει την απομάκρυνση της παλαιομουσουλμάνικής μερίδας της μειονότητας, η οποία ανήκε σε ένα σημαντικό ποσοστό στους

1 Aλ.Αλεξανδρής «Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων 1923-1954» σε Αλ. Αλεξανδρής, Θ.Βερέμης κ.ά, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 1923-1987, Γνώση, Αθήνα 1987, σ.65-66.
2 Σ.Σολταρίδης, Η Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης, Νέα Σύνορα-Α.Α.Λιβάνης 1997,
σ.198-199.
3 Αλ.Αλεξανδρής, ό.π., σ.66.
4 Κ.Τσιούμης, Η Μουσουλμανική Μειονότητα και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 1923-1940, Θεσσαλονίκη 1994, σ.137-140.
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αντικεμαλικούς φυγάδες. Αυτό φάνηκε να επιτυγχάνεται κατά τα τέλη του 1927 και
μόνο για λόγους συγκυρίας ματαιώθηκε τελικά λόγω της όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων5. Η δίωξη των αντικεμαλικών από την τουρκική διπλωματία καθώς και
η αντιπαράθεση σε σχέση με την καθιέρωση του λατινικού αλφαβήτου είναι πιθανόν
οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην έκδοση της εφημερίδας Yarın.
Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία εικοσιπενταετία
έχουν προσφέρει αρκετά στοιχεία για την κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας κατά την περίοδο του μεσοπολέμου και για την αντιπαράθεση μεταξύ κεμαλιστών και παραδοσιακών μουσουλμάνων στο χώρο της Δυτικής Θράκης καθώς και για
τη στάση της ελληνικής διοίκησης. Η δημοσιευμένη βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως
στα φιλοτουρκικά χαρακτηριστικά τα της νεοτεριστικής μερίδας και στα αντιτουρκικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών μουσουλμάνων. Μια τέτοια προσέγγιση δε
συνυπολογίζει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτής της διένεξης καθώς και το ποια
εξουσία διακυβευόταν μέσα απ’ αυτήν. Η παρουσία στη Δυτική Θράκη του τελευταίου θρησκευτικού ηγέτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έδινε άλλο περιεχόμενο σ’
αυτήν τη διαμάχη. Ο Μουσταφά Σαμπρή από τη θέση που κατείχε κατά το προηγούμενο διάστημα είχε ένα ευρύτερο ρόλο στον ισλαμικό κόσμο και θεωρούσε τον εαυτό
του θεματοφύλακα των ισλαμικών αξιών, αλλά και των παραδοσιακών δομών και
παράλληλα είχε, όπως και άλλοι αξιωματούχοι της Οθωμανικής Διοίκησης, προσωπικά συμφέροντα από την αποσταθεροποίηση του κεμαλικού καθεστώτος. Η αντίθεση
του Σαμπρή και των άλλων αντικεμαλικών φυγάδων προς το τουρκικό καθεστώς, το
οποίο ήθελε να αποκαθηλώσει βίαια τους οθωμανικούς θεσμούς τους οποίους υπηρέτησαν, δε σήμαινε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αισθάνονταν Τούρκοι ή αισθάνονταν
λιγότερο Τούρκοι από άλλους ομόθρησκούς τους. Η διαμάχη μεταξύ των δύο μερίδων
έδινε όμως τη δυνατότητα στις ελληνικές αρχές να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη
διαφορά απόψεων για την καταπολέμηση της τουρκικής πολιτικής στην περιοχή της
Θράκης6. Από την πρώτη περίοδο της εγκατάστασής τους στη Δυτική Θράκη ορισμένοι από τους αντικεμαλικούς φυγάδες κατέλαβαν καίριες θέσεις σε σχέση με ζητήματα που αφορούσαν τη μουσουλμανική μειονότητα, όπως αυτές των Μουφτήδων και
των Προέδρων των Μουσουλμανικών Κοινοτήτων απ’ αυτές ασκούσαν εξουσία στη
μειονότητα7. Ορισμένοι από αυτούς εξέδωσαν κάποιες εφημερίδες στη Θράκη, χωρίς
όμως μεγάλη κυκλοφορία. Κατά την πρώτη περίοδο η σημαντικότερη εφημερίδα του

5 Κ.Τσιούμης, ό.π., σ. 126.
6 Αλ.Αλεξανδρής, ό.π.,σ.66-67.
7 Σ.Σολταρίδης, Η Ιστορία των Μουφτειών στη Δυτική Θράκη, Νέα Σύνορα/ Α.Λιβάνης, Αθήνα 1997,
σ.198.
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παραδοσιακού ισλαμικού χώρου υπήρξε η Itilâ του Çopur Ismaıl Hakkı, όπου αρθρογραφούσε και ο ίδιος ο σεϊχουλισλάμης Μουσταφά Σαμπρή8. Η τουρκική κυβέρνηση
και η τουρκική διπλωματία διεκδίκησαν από το 1926 την απομάκρυνση των συγκεκριμένων αντκεμαλικών, κάτι το οποίο λίγο έλειψε να επιτύχουν, και μόνο εξαιτίας
συγκυριών αποφεύχθηκε. Οι προσπάθειες της τουρκικής πλευράς να απομακρύνει
τους φυγάδες και ιδιαίτερα το Μουσταφά Σαμπρή, ενδέχεται να ήταν ο λόγος για τον
οποίο οι στενοί συνεργάτες του σεϊχουλισλάμη προχώρησαν στην έκδοση της Yarın
το 1927.
Η νέα εφημερίδα είχε ως στόχο να εξυπηρετήσει κυρίως την αντιπαράθεση με
το τουρκικό καθεστώς και να προβάλλει την πλευρά των φυγάδων και γενικά των
παραδοσιακών μουσουλμάνων ως φυσικό σύμμαχο της ελληνικής κυβέρνησης προβάλλοντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο τις απόψεις του Σαμπρή. Η κυκλοφορία της
ήταν συνήθως μικρή, της τάξης των 200-300 φύλλων, χωρίς όμως αυτός ο αριθμός να
αντιπροσωπεύει την αναγνωσιμότητά της, η οποία ήταν αισθητά μεγαλύτερη, χωρίς
να συμπεριλαμβάνονται τα φύλλα, τα οποία διέθετε ο σεϊχουλισλάμης στις ισλαμικές
χώρες9.
Από τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας το καλοκαίρι του 1927 έγιναν σαφείς οι
στόχοι και η πολιτική της εφημερίδας. Η Yarın μαχόταν το αντιδημοκρατικό καθεστώς της Άγκυρας, το οποίο υποστήριζε πως ήταν μονοκρατορία του Μustafa Kemal
Atatürk που υποδούλωνε τους πολίτες και όσοι δεν υποτάσσονταν δεν επιβίωναν. Η
εφημερίδα υποστήριζε ότι το άθεο τουρκικό καθεστώς δεν είχε καμιά σχέση με τον
ισλαμισμό και θεωρούσε τις μεταρρυθμίσεις εργαλείο εκμαυλισμού των μουσουλμάνων. Ένα βασικό έργο της Yarın ήταν να καταγγέλλει την κεμαλική εφημερίδα Yeni
Adım, που εξέδιδε η ομάδα του κεμαλιστή δασκάλου και δημοσιογράφου Mehmet
Hilmi, και το ρόλο της μέσα στη μειονότητα, καθώς και τον ηγέτη της νεοτεριστικής
πτέρυγας ως πράκτορα της Τουρκίας και επιζήμιο παράγοντα για τη μειονότητα. Θεωρούσε μάλιστα, ότι η τακτική του να επιτίθεται διαρκώς στην ελληνική κυβέρνηση
την προδιέθετε αρνητικά απέναντι στη μειονότητα και δεν έδειχνε ενδιαφέρον για την
επίλυση των προβλημάτων της τελευταίας10.

8 Κ.Τσιούμης, ό.π.,σ.126.
9 P.Konortas, σ.264 Αλ.Αλεξανδρής, ό.π., σ.93, Τ.Ιορδάνογλου, «Ο τύπος της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης από τη Συνθήκη της Λωζάννης ως σήμερα», Βαλκανικά Σύμμεικκτα 3/1989.,
σ.222, Κ.Τσιούμης, ό.π., σ.141-143.
10 Yarin, τευχ.1-15 του 1927. Εκτενείς μεταφράσεις άρθρων της εφημερίδας υπάρχουν στο αρχείο
του Υπουργείου Εξωτερικών και έχουν επίσης δημοσιευτεί στη θρακική εφημερίδα, «Αντιφωνητής», η
οποία έχει και το πλήρες αρχείο της εφημερίδας. ;Ένα σημαντικό μέρος των δημοσιευμάτων της Yarin
αντλήθηκε από τη συγκεκριμένη πηγή.

322

Κωστής Α.Τσιούμης

Ένα άλλο σκέλος της αρθρογραφίας της Yarın αφορούσε την ελληνική κυβέρνηση. Η συντηρητική εφημερίδα εκθείαζε την ελληνική κυβέρνηση για τη δημοκρατική και φιλελεύθερη στάση της με έναν τρόπο που άγγιζε την υπερβολή. Το κλίμα
των σχετικών άρθρων και αναφορών άφηνε να φανεί ότι η Yarın και ο χώρος που
εκπροσωπούσε επιδίωκαν, πάση θυσία, την εύνοια των ελληνικών αρχών ώστε να
διασφαλίσουν τη θέση τους στον ελληνικό χώρο και να διευρύνουν τις δυνατότητες
παρέμβασής τους μέσα στη μειονότητα. Η αύξηση της επιρροής τους ,βέβαια, εξαρτιόταν από τον έλεγχο των θέσεων διοίκησης του θρησκευτικού και του εκπαιδευτικού δικτύου.
Από το πρώτο διάστημα της έκδοσής της η Yarın ασχολήθηκε και με τις παρεμβάσεις της Τουρκίας που είχαν ως στόχο την απέλαση από την Ελλάδα του σεϊχουλισλάμη και των υπόλοιπων φυγάδων. Η εφημερίδα αποκάλυπτε στο έβδομο φύλλο
της ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Tevfik Rüştü Araş είχε ενδιαφερθεί προσωπικά για το θέμα αυτό και το είχε χαρακτηρίσει κομβικό ζήτημα για τα πορεία των
ελληνοτουρκικών σχέσεων11. Η Yarın θεώρησε απαράδεκτη αυτή τη στάση απέναντι
σ’ ένα δημοκρατικό κράτος όπως η Ελλάδα και υποστήριξε ότι η χώρα αυτή που
έδιωξε τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τους αφαίρεσε ότι είχαν και δεν είχαν
δεν είχε το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη ζωή τους. Η εφημερίδα καλούσε λοιπόν την
ελληνική κυβέρνηση να υπερασπισθεί τα δικαιώματά τους. Ένα σημαντικό μέρος της
αρθρογραφίας της Yarın αφιερωνόταν, τέλος, στο σχολιασμό και στην καταγγελία της
Yeni Adım. Σ’ ένα από τα πρώτα σχετικά άρθρα με τίτλο «Κράτος και Λαός» γινόταν
λόγος για το ρόλο της τελευταίας ως δικηγόρου της μειονότητας που ασκούσε κριτική
στην ελληνική κυβέρνηση12. Σύμφωνα με τη Yarın , ο ιδιοκτήτης της είχε συμπεριφορά βουλευτή εκτός βουλής και ήταν φυσικός εχθρός της κυβέρνησης. Δεν ήταν,
βέβαια, κατά τη γνώμη της, ανόητος να πιστεύει ότι η λειτουργία αυτή ήταν προς
όφελος της μειονότητας, διότι πουθενά όποιος θέλει να έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση δεν υιοθετεί μια τέτοια στάση. Η Yeni Adım ήθελε, σύμφωνα με αυτήν την
άποψη, να επιβάλλει την εχθρότητα εναντίον της κυβέρνησης μεταξύ των μειονοτικών και των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων. Ο άνθρωπος αυτός δημιουργούσε πολύ
αρνητική εντύπωση για τη μειονότητα στις ελληνικές αρχές και παράλληλα σοβαρές
αμφιβολίες για το ρόλο της13. Αυτό όμως ήταν πολύ κακό. Η άποψη της εφημερίδας
ήταν ότι κυβέρνηση δεν ήταν αλάνθαστη, η κριτική όμως είχε και τα όρια και την ώρα

11
12
13

Yarın, τευχ.7, 28.9.1927, σ.1-3, «Σκαιοί και ισχυρογνώμονες»
Yarın, τευχ.3, 15.8.1927, σ.1. «Κράτος και Λαός».
Yarın, τευχ.3, 15.8.1927, ό.π.
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της. Δήλωνε λοιπόν ότι ο μειονοτικός κόσμος δεν έπρεπε να πιστεύει το διευθυντή
της Yeni Adım και να θεωρεί ότι η κυβέρνηση ήταν εχθρός του γιατί η συγκεκριμένη
εφημερίδα ήθελε να σπάσει τη σχέση κράτους-μειονότητας και δε νοιαζόταν για τα
προβλήματα του λαού. Στα πλαίσια του σχολιασμού της πολιτικής του καθεστώτος
της Άγκυρας ο σεϊχουλισλάμης δήλωνε μέσω της Yarın το ενδιαφέρον του για τους
μουσουλμανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων και το Ισλάμ στην ευρύτερη περιοχή,
υπογραμμίζοντας το διεθνή ρόλο του Μουσταφά Σαμπρή και των συνεργατών του.
Στην ουσία τα πρώτα φύλλα της παλαιομουσουλμανικής εφημερίδας του Σαμπρή
και των άλλων αντικεμαλικών συνεργατών του έδιναν το στίγμα της πολιτικής που
επρόκειτο να ακολουθήσει μέχρι το σταμάτημα της κυκλοφορίας της. Οι βασικές
κατηγορίες που μπορεί κανείς να συγκροτήσει προσεγγίζοντας την αρθρογραφία της
Yarın είναι λοιπόν οι ακόλουθες:
1. Στάση της εφημερίδας απέναντι στο τουρκικό κράτος.
2. Η στάση απέναντι στους κεμαλικούς και τη Yeni Adım.
3. Η στάση απέναντι στις ελληνικές αρχές.
4. Η στάση απέναντι στη θρησκεία.
5. Η στάση απέναντι στο ζήτημα της παιδείας.
6. Η ανάδειξη του ρόλου του σεϊχουλισλάμη.
7. Εξελίξεις στον ισλαμικό κόσμο και τα βαλκανικά κράτη.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη Yarın ήταν το γενικότερο ζήτημα
της παιδείας της μειονότητας. Ενδιαφέρον παρουσιάζεται το γεγονός ότι η προσοχή
της εφημερίδας δεν επικεντρωνόταν στο ζήτημα της ποιότητας της εκπαίδευσης της
μειονότητας, αλλά στο ότι οι μουσουλμάνοι (παραδοσιακοί) ήταν οι φυσικοί φορείς
αυτού του δικαιώματος και αυτοί έπρεπε να προστατεύονται. Η Yarın στην αρχή τασσόταν κατηγορηματικά κατά της διδασκαλίας του λατινικού αλφαβήτου, αλλά καθώς
τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τους παραδοσιακούς εκείνοι άρχισαν να ζητούν
να περιφρουρηθεί η ελευθερία τους έναντι των κεμαλιστών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Νοέμβριο του 1928 με αφορμή ένα χαλκευμένο έγγραφο που δόθηκε
στους Προέδρους των Μουσουλμανικών Κοινοτήτων, στο οποίο εμφανιζόταν η ελληνική κυβέρνηση να τάσσεται υπέρ της διδασκαλίας του λατινικού αλφαβήτου στα
μειονοτικά σχολεία14, η εφημερίδα υποστήριξε ότι το Κοράνιο δεν ήταν δυνατό να
διαβαστεί με αυτούς τους χαρακτήρες και η εισαγωγή του στα σχολεία ήταν απαράδεκτη. Σύμφωνα με την άποψη της Yarın οι μουσουλμάνοι της Θράκης δε θεωρούσαν

14

Yarın, τευχ.33, 23.11.1928.
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τον εαυτό τους υποχρεωμένο να σεβαστεί τις απόψεις της Τουρκίας οι οποίες ήταν
αντίθετες με το Ισλάμ και ζητούσαν από την κυβέρνηση να προασπίσει τη θρησκεία
τους.
Σε ένα άλλο σημαντικό άρθρο της Yarın, τον Απρίλιο του 1929, η εφημερίδα απηύθυνε ανοιχτή επιστολή στο Γενικό Διοικητή της Θράκης , Θεοφύλακτο, στην οποία
επισήμαινε ότι είχε αναφερθεί και με άλλη ευκαιρία στην αντίθεση της μειονότητας
απέναντι στο λατινικό αλφάβητο. Οι αρχές είχαν τότε σεβαστεί αυτή τη θέση και έτσι
σταμάτησε η διδασκαλία του συγκεκριμένου αλφαβήτου στο μειονοτικό δημοτικό
σχολείο της Χρύσας15. Αργότερα όμως η ελληνική πλευρά φάνηκε να αλλάζει άποψη και έδειξε διατεθειμένη να την επιτρέψει. Υιοθετώντας μια πιο αμυντική λογική
η ισλαμική εφημερίδα δήλωνε ότι δεν πίστευε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να
καταστρέψει τη θρησκεία τ όπως έκανε η Άγκυρα. Με την απόφαση που φερόταν να
πήρε, να διδάσκεται δηλαδή αλλού το αραβικό και άλλού το λατινικό αλφάβητο οι
παλαιομουσουλμάνοι δήλωναν ότι θα επικρατούσε αναρχία στα μειονοτικά σχολεία.
Οποιαδήποτε απόφαση και αν λάμβανε η ελληνική κυβέρνηση και το θέμα αυτό οι
οπαδοί της παράδοσης διακήρυσσαν τη διαφωνία τους με την εισαγωγή της κεμαλικής επανάστασης στην Ελλάδα16.
Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της αρθρογραφίας της Yarın αφορούσε την ανάδειξη του διεθνούς ρόλου του σεϊχουλισλάμη. Ο τελευταίος θρησκευτικός ηγέτης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ex officio πόλος αναφοράς για τους εκπροσώπους
της θρησκείας και τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς , όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
και σε άλλα βαλκανικά κράτη και στη Μέση Ανατολή. Γι’ αυτόν το λόγο προσπαθούσε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ευρύτερης σημασίας για τους λαούς της περιοχής
και να αναδεικνύεται ως ο βασικός εκφραστής της αντιπαράθεσης με το κεμαλικό
καθεστώς σ’ ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Τον Οκτώβριο του 1928 π.χ. η εφημερίδα αναφερόταν σε μια πολύ καλή απόφαση για τους πρόσφυγες, η οποία είχε
ληφθεί με πρωτοβουλία του Μουσταφά Σαμπρή. Ο σεϊχουλισλάμης είχε προσφύγει
στην Κοινωνία των Εθνών καταγγέλλοντας ότι οι τουρκικές διπλωματικές αρχές παρενοχλούσαν τους αντικεμαλικούς φυγάδες ώστε να μην μπορούν να εγκατασταθούν
σε καμιά χώρα. Ο συντηρητικός ηγέτης στο αίτημα που υπέβαλε ζήτησε να έχουν
οι αντικεμαλικοί φυγάδες τα ίδια δικαιώματα με τους Αρμένιους και τους Ρώσους
πρόσφυγες17. Η Κοινωνία των Εθνών συμφωνούσε μ’ αυτό υποστήριξε όμως ότι κάτι
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Yarın, τευχ.42, 9.4.1929, σ.1.
Yarın, τευχ.42, 9.4.1929, σ.1.
Yarın, τευχ.31, 13.10.1928, σ.1.
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τέτοιο δεν ήταν εφικτό επειδή η Ελλάδα δεν είχε υπογράψει αυτήν την απόφαση και
έτσι δεν είχε εφαρμογή στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σε άλλο βαρυσήμαντο
άρθρο ο Μουσταφά Σαμπρή ξεκαθάριζε τη θέση του έναντι πάντων. Ο σεϊχουλισλάμης εξηγούσε ότι εγκαταστάθηκε στη Θράκη, όχι για να αποκατασταθεί, αλλά για να
βρει ανθρώπους18. Επισήμαινε ότι δεν έσκυψε το κεφάλι μπροστά στο Σουλτάνο και
δε συνεργάστηκε με την κεμαλική ηγεσία, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει
πολύ καλό μισθό, θα πρόδιδε όμως τη θρησκεία και το λαό. Δήλωνε ότι εγκατέλειψε
την πατρίδα και την περιουσία του επειδή επικράτησαν οι αθεϊστές και η θρησκεία
εξαφανίστηκε.
Η στάση της Yarın απέναντι στις ελληνικές αρχές παρουσιάζει ένα αυξημένο ενδιαφέρον. Η εφημερίδα προσπαθεί με διάφορες ευκαιρίες να αναδείξει τα φιλελεύθερα
και δημοκρατικά χαρακτηριστικά των ελληνικών κυβερνήσεων σε αντιδιαστολή με
τα αντιδημοκρατικά και ανελεύθερα χαρακτηριστικά των κεμαλικών κυβερνήσεων.
Ο τόνος επιδοκιμασίας της Yarın προς την ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει διακυμάνσεις, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα αγγίζει την υπερβολή.
Η στάση της Yarın απέναντι στο τουρκικό κράτος συνδέθηκε αρκετά με το ζήτημα της θρησκείας. Η αρθρογραφία της εφημερίδας συχνά αναφερόταν στα τεκταινόμενα στην Τουρκία στηλιτεύοντας την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι
στη θρησκεία. Σε άρθρο π.χ. του Μαρτίου του 1928 γινόταν λόγος για το κλείσιμο
των τζαμιών στην Τουρκία19. Σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας το τουρκικό
καθεστώς ήθελε να κλείσει τα τζαμιά με το αιτιολογικό ότι δεν πήγαινε σε αυτά
πολύς κόσμος για προσευχή. Αποφασίστηκε λοιπόν να διατηρηθούν σε λειτουργία
μόνο ορισμένα από αυτά τα οποία είχαν ιστορική αξία. Η εφημερίδα επισήμαινε ότι
οι ναοί ήταν για τη θρησκεία και όχι για μουσεία και σημείωνε ότι για πρώτη φορά
μετά από χρόνια δε θα υπήρχαν άνθρωποι να διαβάσουν το Κοράνι. Αυτό οφειλόταν στο ότι η κυβέρνηση είχε κόψει τους μισθούς των χαφούζηδων και πλήρωσε
κάποιους απ’ αυτούς για να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του κεμαλικού καθεστώτος.
Σε άλλο άρθρο με ημερομηνία 23-6-1928 υπήρχε ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο να
υιοθετηθούν στην Τουρκία μεταρρυθμίσεις στο ναμάζι (προσευχή), να εισαχθεί μουσική στα τζαμιά και να καθιερωθεί η είσοδος στα τζαμιά με παπούτσια20. Στο αμέσως επόμενο τεύχος γινόταν λόγος για ανάλογες συζητήσεις στο Πανεπιστήμιο της
Κωνσταντινούπολης, οι οποίες όμως είχαν διαψευσθεί. Σε άρθρο του Νοεμβρίου του
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Yarın, τευχ.44, 27.5.1929, 27.5.1929, σ.2-3.
Yarın, τευχ.16, 2.3.1928, σ.2.
Yarın , τευχ.23, 23.6.1928, σ.4.
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1928 γινόταν αναφορά στο ζήτημα της περιτομής και στο ενδεχόμενο κατάργησής
της21 που εισηγούνταν κάποιες εφημερίδες καθώς το χαρακτήριζαν στοιχείο οπισθοδρόμησης όπως το φέσι.
Η αρθρογραφία εναντίον των κεμαλικών καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ύλης
της Yarın. Η συντηρητική εφημερίδα, όπως φαίνεται και από την ίδια την αρθρογραφία της είχε τάξει τον εαυτό της στην αντιμετώπιση και στην αναχαίτιση των
μεταρρυθμίσεων στη Δυτική Θράκη. Η εφημερίδα έδωσε σημαντική έμφαση, όπως
έχει ήδη αναφερθεί, στο ζήτημα αυτό κατά το πρώτο έτος της κυκλοφορίας της και
η πρακτική αυτή συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και τα επόμενα χρόνια. Στα βασικά θέματα της αρθρογραφίας εναντίον των κεμαλικών πρωτεύουσα θέση κατέλαβε
κατά τα έτη 1928 και1929 το ζήτημα του λατινικού αλφαβήτου. Τα συγκεκριμένα
χρόνια υπήρξαν χρόνια μεγάλης έντασης για τη διαμάχη μεταξύ των δύο μερίδων
της μειονότητας και ήταν φυσικό στο σημείο αυτό να είναι περισσότερο εστιασμένη
η αρθρογραφία της Yarın. Η συντηρητική εφημερίδα εκθείαζε όσους αντιστέκονταν
στη διδασκαλία του λατινικού αλφαβήτου και παρουσίαζε την ελληνική κυβέρνηση
να συντάσσεται με την άποψή της.
Η συγκεκριμένη αρθρογραφία άρχισε από τα πρώτα φύλλα της Yarın και η εφημερίδα κατάγγελνε το Μεχμέτ Χιλμή ως πληρωμένο πράκτορα της Τουρκίας22.Κατηγορούσε μάλιστα τους κεμαλιστές ότι προσπαθούν να ψυχράνουν τους μουσουλμάνους
με τη θρησκεία τους και υποστήριζε ότι αυτό ήταν αρκετό για να ωθήσει το σεϊχουλισλάμη να παρέμβει για την υπεράσπισή τους. Σε άλλο άρθρο με τίτλο «Κράτος και
Λαός» η συντηρητική εφημερίδα στηλίτευε το ρόλο της Yeni Adım ως δικηγόρου της
μειονότητας που κριτίκαρε την ελληνική κυβέρνηση. Στο συγκεκριμένο άρθρο υποστηριζόταν ότι ο ιδιοκτήτης της είχε συμπεριφορά βουλευτή εκτός Βουλής και ήταν
φυσικός εχθρός της ελληνικής κυβέρνησης23 . Ο αρθρογράφος επιχειρηματολογούσε
τονίζοντας ότι ο επικεφαλής των κεμαλιστών δεν ήταν ανόητος να πιστεύει ότι η στάση του ήταν προς όφελος της μειονότητας. Το εύλογο συμπέρασμα στο οποίο κατέληγε ήταν ότι στόχος της Yeni Adım ήταν να καλλιεργήσει εχθρότητα απέναντι στην
ελληνική κυβέρνηση και στην παραδοσιακή πτέρυγα της μειονότητας. Στο συγκεκριμένο άρθρο υποστηριζόταν ακόμη ότι ο μειονοτικός λαός δεν έπρεπε να πιστεύει το
διευθυντή της κεμαλικής εφημερίδας γιατί θα έπεφτε σε σφάλματα. Σύμφωνα με την
άποψη της εφημερίδας η Yeni Adım, πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της
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μειονότητας έκρυβε την προσπάθεια διάσπασης των σχέσεων κράτους και μειονότητας και να προετοιμάζει το έδαφος για την αποχώρηση των συντελεστών της στην
Τουρκία24.
Καθώς η διαμάχη μεταξύ των δύο μερίδων της μειονότητας φούντωνε εντονότερη
γινόταν και η πολεμική εναντίον των κεμαλιστών στα άρθρα της Yarın. Σε άρθρο π.χ.
του Μαρτίου του 1928 γινόταν λόγος για τις συμβουλές του «παλιάτσου» της Yeni
Adım προς το σώμα της μειονότητας να μην επιτρέπει στους χαφούζηδες (αναγνώστες του Κορανίου) να διαβάζουν το Κοράνιο και στους ιεροκήρυκες να μιλούν και
να τους επηρεάζουν ώστε να ακούν τα μηνύματά του ίδιου και της εφημερίδας του25.
Σε άλλο άρθρο του Ιουνίου η Yarın αναφερόταν στα γεγονότα στο σχολείο του Κιρ
Μαχαλά της Κομοτηνής όπου οι μουσουλμάνοι δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, διότι οι δάσκαλοι δεν παρείχαν ισλαμική εκπαίδευση26. Οι κάτοικοι είχαν αποφασίσει μάλιστα να εκλέξουν οι ίδιοι τους δασκάλους τους και να τους πληρώνουν
ώστε να μην παρεμβαίνει κανείς στο σχολείο τους. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
άρθρα του 1928 ήταν το άρθρο της 21ης Δεκεμβρίου του 1928, το οποίο αναφερόταν
στην παθολογία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης27. Στο άρθρο αυτό γινόταν λόγος
για την πρόταση για ανταλλαγή μειονοτήτων που φερόταν να έχει προταθεί από την
τουρκική διπλωματία και παρουσιάστηκε στη Yeni Adım. Η πρόταση αυτή είχε εκφοβίσει τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Η Yarın υποστήριξε ότι αυτός ήταν ο
πραγματικός σκοπός της Yeni Adım. Στο άρθρο αυτό υποστηριζόταν ότι η Yeni Adım
«κάρφωνε» τους πρόσφυγες στην ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κυβέρνηση
στην Άγκυρα και παράλληλα παραπονιόταν στην Επιτροπή Ανταλλαγής ότι οι πρόσφυγες εκφοβίζουν τον τοπικό πληθυσμό. Ο αρθρογράφος τόνιζε28 ότι η Yeni Adım
ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι δεν πρέπει κανείς να φοβάται την ελληνική κυβέρνηση.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε εναντίον των ανθρώπων της Yeni Adım, την
ώρα που στην Κωνσταντινούπολη κανείς δε λειτουργούσε τόσο ελεύθερα όσο η συγκεκριμένη εφημερίδα στη Θράκη. Αυτή η φιλελεύθερη συμπεριφορά των ελληνικών
αρχών επηρέαζε όμως αρνητικά το μουσουλμανικό πληθυσμό.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη Yarın ήταν το γενικότερο ζήτημα
της παιδείας της μειονότητας. Ενδιαφέρον παρουσιάζεται το γεγονός ότι η προσοχή
της εφημερίδας δεν επικεντρωνόταν στο ζήτημα της ποιότητας της εκπαίδευσης της
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Yarin, τευχ.3, 5.8.1927, σ.3.
Yarın, τευχ.16, 2.3.1928, σ.2.
Yarın, τευχ.23, 23.6.1928, σ.4.
Yarın, τευχ.35, 21.12.1928, σ.2.
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μειονότητας, αλλά στο ότι οι (παραδοσιακοί) μουσουλμάνοι ήταν οι φυσικοί φορείς
αυτού του δικαιώματος και αυτοί έπρεπε να προστατεύονται. Η Yarın στην αρχή τασσόταν κατηγορηματικά κατά της διδασκαλίας του λατινικού αλφαβήτου, αλλά καθώς
τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τους οπαδούς των παραδοσιακών θρησκευτικών
αξιών εκείνοι άρχισαν να ζητούν να περιφρουρηθεί η ελευθερία τους έναντι των κεμαλιστών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Νοέμβριο του 1928 με αφορμή ένα
χαλκευμένο έγγραφο που δόθηκε στους Προέδρους των Μουσουλμανικών Κοινοτήτων, στο οποίο εμφανιζόταν η ελληνική κυβέρνηση να τάσσεται υπέρ της διδασκαλίας του λατινικού αλφαβήτου στα μειονοτικά σχολεία29, η εφημερίδα υποστήριξε ότι
το Κοράνιο δεν ήταν δυνατό να διαβαστεί με αυτούς τους χαρακτήρες και η εισαγωγή
του στα σχολεία ήταν απαράδεκτη. Σύμφωνα με την άποψη της Yarın οι μουσουλμάνοι της Θράκης δε θεωρούσαν τον εαυτό τους υποχρεωμένο να σεβαστεί τις απόψεις
της Τουρκίας οι οποίες ήταν αντίθετες με το Ισλάμ και ζητούσαν από την κυβέρνηση
να προασπίσει τη θρησκεία τους30.
Σε ένα άλλο σημαντικό άρθρο της Yarın , τον Απρίλιο του 1929, η εφημερίδα
απηύθυνε ανοιχτή επιστολή στο Γενικό Διοικητή της Θράκης , Θεοφύλακτο31, στην
οποία επισήμαινε ότι είχε αναφερθεί και με άλλη ευκαιρία στην αντίθεση της μειονότητας απέναντι στο λατινικό αλφάβητο. Οι αρχές είχαν τότε σεβαστεί αυτή τη θέση
και έτσι σταμάτησε η διδασκαλία του συγκεκριμένου αλφαβήτου στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο της Χρύσας. Αργότερα όμως η ελληνική πλευρά φάνηκε να αλλάζει
άποψη και έδειξε διατεθειμένη να την επιτρέψει. Υιοθετώντας μια πιο αμυντική λογική η ισλαμική εφημερίδα δήλωνε ότι δεν πίστευε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να
καταστρέψει τη θρησκεία τους όπως έκανε η Άγκυρα. Με την απόφαση που φερόταν
να πήρε, να διδάσκεται δηλαδή αλλού το αραβικό και άλλού το λατινικό αλφάβητο
οι παλαιομουσουλμάνοι δήλωναν ότι θα επικρατούσε αναρχία στα μειονοτικά σχολεία32. Οποιαδήποτε απόφαση και αν λάμβανε η ελληνική κυβέρνηση και το θέμα
αυτό οι οπαδοί της παράδοσης διακήρυσσαν τη διαφωνία τους με την εισαγωγή της
κεμαλικής επανάστασης στην Ελλάδα.
Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της αρθρογραφίας της Yarın αφορούσε την ανάδειξη του διεθνούς ρόλου του σεϊχουλισλάμη. Ο τελευταίος θρησκευτικός ηγέτης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ex officio πόλος αναφοράς για τους εκπροσώπους
της θρησκείας και τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς , όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
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Yarın, τευχ.33, 23.11.1928.
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και σε άλλα βαλκανικά κράτη και στη Μέση Ανατολή. Γι’ αυτόν το λόγο προσπαθούσε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ευρύτερης σημασίας για τους λαούς της περιοχής
και να αναδεικνύεται ως ο βασικός εκφραστής της αντιπαράθεσης με το κεμαλικό
καθεστώς σ’ ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Τον Οκτώβριο του 1928 π.χ. η εφημερίδα αναφερόταν σε μια πολύ καλή απόφαση για τους πρόσφυγες, η οποία είχε
ληφθεί με πρωτοβουλία του Μουσταφά Σαμπρή. Ο σεϊχουλισλάμης είχε προσφύγει
στην Κοινωνία των Εθνών καταγγέλλοντας ότι οι τουρκικές διπλωματικές αρχές παρενοχλούσαν τους αντικεμαλικούς φυγάδες ώστε να μην μπορούν να εγκατασταθούν
σε καμιά χώρα. Ο συντηρητικός ηγέτης στο αίτημα που υπέβαλε ζήτησε να έχουν
οι αντικεμαλικοί φυγάδες τα ίδια δικαιώματα με τους Αρμένιους και τους Ρώσους
πρόσφυγες.33 Η Κοινωνία των Εθνών συμφωνούσε μ’ αυτό, υποστήριξε όμως ότι κάτι
τέτοιο δεν ήταν εφικτό επειδή η Ελλάδα δεν είχε υπογράψει αυτήν την απόφαση και
έτσι δεν είχε εφαρμογή στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σε άλλο βαρυσήμαντο
άρθρο ο Μουσταφά Σαμπρή ξεκαθάριζε τη θέση του έναντι πάντων. Ο σεϊχουλισλάμης εξηγούσε ότι εγκαταστάθηκε στη Θράκη, όχι για να αποκατασταθεί, αλλά για να
βρει ανθρώπους. Επισήμαινε ότι δεν έσκυψε το κεφάλι μπροστά στο Σουλτάνο και
δε συνεργάστηκε με την κεμαλική ηγεσία, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει
πολύ καλό μισθό, θα πρόδιδε όμως τη θρησκεία και το λαό. Δήλωνε ότι εγκατέλειψε
την πατρίδα και την περιουσία του επειδή επικράτησαν οι αθεϊστές και η θρησκεία
εξαφανίστηκε.
Η στάση της απέναντι στις ελληνικές αρχές παρουσιάζει ένα αυξημένο ενδιαφέρον. Η εφημερίδα προσπαθεί με διάφορες ευκαιρίες να αναδείξει τα φιλελεύθερα και
δημοκρατικά χαρακτηριστικά των ελληνικών κυβερνήσεων σε αντιδιαστολή με τα
αντιδημοκρατικά και ανελεύθερα χαρακτηριστικά των κεμαλικών κυβερνήσεων. Ο
τόνος επιδοκιμασίας της Yarın προς την ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει διακυμάνσεις, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα αγγίζει την υπερβολή. Σταχυολογούμε μερικά
παραδείγματα: Σε άρθρο του Ιουλίου του 1927 υποστηρίζεται ότι σε αντίθεση με την
Τουρκία που είναι δικτατορία η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου ο κόσμος έχει σκοπό τη
δημοκρατία και το να ανακατεύουν τους Τούρκους στα ελληνικά προβλήματα δεν
κάνει καλό. Σε άλλο άρθρο του Σεπτεμβρίου του 1927 η Yarın τόνιζε ότι η Ελλάδα
είναι ελεύθερη χώρα και τα δικαιώματα της μειονότητας είναι αναγνωρισμένα στους
μουσουλμάνους και όχι στους Τούρκους34. Σε άλλο άρθρο του Οκτωβρίου του 1928,
το οποίο αναφερόταν στις εκλογές της ίδιας χρονιάς εκθειαζόταν η στάση της ελληνι-
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κής κυβέρνησης35 που επέτρεψε να νικήσουν οι θρησκευόμενοι. Τέλος, σ’ ένα άρθρο
σχετικά με τη θέση των ελληνικών αρχών απέναντι στη Yeni Adım η Yarın μεμφόταν
την ελληνική κυβέρνηση για τη φιλελεύθερη στάση της απέναντι στους κεμαλιστές.
Καθώς έφτασε το 1930 το κλίμα εναντίον του Σαμπρή και των συνεργατών του
είχε αρχίσει να βαραίνει επικίνδυνα. Η σύγκλιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και
η σχετικά ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των κεμαλικών από τις ελληνικές αρχές έδιναν
το μήνυμα ότι η παλιά λογική αντιμετώπισης της διαμάχης στους κόλπους της μειονότητας δεν ήταν πια επίκαιρη. Η τουρκική ηγεσία επιδιώκοντας να αναχαιτίσει τη
σχετικά υπολογίσιμη επιρροή της Yarın μέσα στην Τουρκία εξέδωσε εφημερίδα με
το ίδιο όνομα και φιλοκεμαλικό προσανατολισμό36. Οι υποστηρικτές του σεϊχουλισλάμη υποχρεώθηκαν να εκδώσουν νέα εφημερίδα με τον τίτλο Peyam-i Islam. Λίγο
αργότερα ο Βενιζέλος σε μια κίνηση καλής θέλησης προς την Τουρκία απέλασε το
Μουσταφά Σαμπρή και ορισμένους από τους πιo επιφανείς παράγοντες του κύκλου
των «φυγάδων»37. Η κίνηση αυτή όπως έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία, άλλαξε
σημαντικά το τοπίο στη Θράκη υπέρ των νεοτεριστών όπως φάνηκε και από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους το επόμενο διάστημα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αρθρογραφίας της εφημερίδας η Yarın είχε
ως κύριο έργο την αντιπαράθεση με το καθεστώς της Τουρκίας και τους οπαδούς
του τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε αξιακό επίπεδο. Αυτή η κόντρα είχε ως βασικό
περιεχόμενο την υπεράσπιση των παραδοσιακών δομών και αρχών της οθωμανικής
κοινωνίας, χωρίς να αποδεσμεύεται κατ’ ανάγκη από τα προσωπικά συμφέροντα του
κύκλου των φυγάδων και των υποστηρικτών τους. Η λειτουργία της εξυπηρετούσε τις
ελληνικές αρχές στις οποίες ήταν χρήσιμη για την άσκηση της δικής της πολιτικής.
Όπως απέδειξαν όμως τα πράγματα τα όρια αυτής της προσπάθειας ήταν περιορισμένα. Η συγκεκριμένη εφημερίδα υπηρέτησε με συνέπεια το ρόλο της ως ανάχωμα στην
κεμαλικη επιρροή, χωρίς όμως ιδιαίτερη προοπτική. Η σταθεροποίηση του κεμαλικού
καθεστώτος περιόρισε τις πιθανότητες πολιτειακής μεταβολής στην Τουρκία, και έτσι
ο στόχος της αποδυνάμωσης του Κεμαλισμού στην Τουρκία έγινε λιγότερο επίκαιρος.

35 Yarın, τευχ.30, 13.10.1928, σ.4.
36 Aλ.Αλεξανδρής, ό.π., σ.93, Αν.Ιορδάνογλου, ό.π., σ.222.
37 Κ.Τσιουμης, ό.π., σ.209-214, Ν.Παναγιωτίδης, Μουσουλμανική Μειονότητα και Εθνική Συνείδηση
ΤΕΔΚ Ν.Έβρου, Αλεξανδρούπολη 1995, σ.147-149, Σ.Σολταρίδης, ό.π., σ.203-207 Στο πιο πρόσφατο και
μάλλον πιο εξειδικευμένο άρθρο σε σχέση με αυτό το θέμα ο Αντώνης Κλάψης δίνει μια αρκετά αναλυτική
εικόνα της διαχείρισης του ζητήματος αυτού αξιοποιώντας το υλικό του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Βλέπε σχετικά Αντ.Κλάψης «Η απομάκρυνση των ανεπιθύμητων αντικεμαλικών της Δυτικής Θράκης-Μια άλλη όψη της ελληνοτουρκικής προσέγγισης του 1930», Πρακτικά ΚΣΤ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού
Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2006, σ.359-374.
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Η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας οδήγησε στον περιορισμό των ερεισμάτων των οπαδών των παραδοσιακών αξιών και η απέλαση ορισμένων από τους
επιφανέστερους φυγάδες αποδυνάμωσε καίρια την παραδοσιακή μερίδα. Αν σε κάτι
συνέβαλε η Yarın σε ό,τι αφορά τους στόχους των ιδρυτών της ήταν η εδραίωση μιας
καλής σχέσης με τις ελληνικές αρχές και το ελληνικό κράτος, η αντιπαράθεση όμως
μεταξύ των οπαδών της παράδοσης και των οπαδών των μεταρρυθμίσεων συνεχίστηκε για αρκετές δεκαετίες ακόμη38.
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Μανόλης Γ. Βαρβούνης
Σκηνές από τη διαφυγή των Σαμίων στη Μέση Ανατολή (1941 - 1943):
Η περίπτωση του Ali Bey Denizel

Όπως είναι γνωστό από την υπάρχουσα για το θέμα βιβλιογραφία, η Σάμος, μετά
την κατάληψη της Ελλάδος από τα γερμανικά στρατεύματα, τον Απρίλιο του 1941,
υπήχθη υπό ιταλική στρατιωτική κατοχή.1 Στην ιταλοκρατούμενη Σάμο αναπτύχθηκε
ένα δυναμικό αντιστασιακό κίνημα, που έλαβε ένοπλη μορφή και συνδυάστηκε με
πολεμικές επιχειρήσεις και σφαγές αμάχων πληθυσμών, στις οποίες πρωταγωνίστησαν οι φασιστικές ιταλικές δυνάμεις του νησιού, που συναποτελούσαν την μεραρχία
Cuneo.2 Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 1943 η φασιστική Ιταλία κατέρρευσε, και το
ιταλικό κράτος συνθηκολόγησε με τους συμμάχους. Άμεση συνέπεια αυτού ήταν ότι
η Σάμος βρέθηκε προσωρινά απελευθερωμένη.
Τα της προσωρινής εκείνης απελευθερώσεως έχουν απασχολήσει εκτενώς τόσο
την ιστορική έρευνα,3 όσο και την μυθιστορηματική λογοτεχνική παραγωγή4, και

1 Bλ. Κ. Ι. Πτίνης, Χρόνια Κατοχής. Συμβολή στην ιστορία της Σάμου 1941-1944. Σάμος 1985, σ. 14109. Στις σελ. 268-269 ο Κ. Ι. Πτίνης αναφέρει τον Ali Bey Denizel , ως «Κρητικό Αλή Μπέη πραγματικά
εκλεκτό φιλέλληνα», χωρίς ωστόσο άλλες αναφορές στην δράση του που εδώ περιγράφουμε. Πρβλ., για το
γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, Δημ. Θρασυβούλου, «Η επιστροφή των Σαμίων προσφύγων από
τη Μ. Ανατολή», Απόπλους 35-36 (2006), σ. 373-376.
2 Για την αντίσταση στη Σάμο βλ. Γ. Ζαφείρης, Η κατοχή και η Εθνική Αντίσταση στη Σάμο 19411944 (χρονικό). Αθήνα 1962. Θ. Χατζής, Η νικηφόρα επανάσταση που χάθηκε (εθνικοαπελευθερωτικός
αγώνας 41-45) 2. Αθήνα 1983 (γ΄ έκδοση), σ. 306-311. Σ. Γρηγοριάδης, Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος
1941-1967 2. Αθήνα 1975, σ. 46-62 και Δ. Γρυδάκης, «Από τους αγώνες του σαμιώτικου και ικαριώτικου
λαού εναντίον των κατακτητών (1941-1944)», Εθνική Αντίσταση 40 (1984), σ. 80-85.
3 Κ. Ι. Πτίνης, ό.π., σ. 197-198. F. Carabot, «A British Military Occupation, under a British Military
Governor, but without a British Military Administration : The case of Samos, 8 September to 18 November
1943», Journal of Modern Greek Studies 7 (1989), σ. 287-320, και σε ελληνική εκδοχή, ως ο ίδιος, «Η
προσωρινή συμμαχική απελευθέρωση της Σάμου (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 1943) : Ανατομία ενός ατελέσφορου πολιτικο-στρατιωτικού εγχειρήματος», Σαμιακές Μελέτες 1 (1993-1994), σ. 9-51
4 Πρόκειται κυρίως για το μυθιστόρημα Η Ασημόπετρα, του Σάμιου λογοτέχνη Κ. Ι. Καλατζή, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών με το «Βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη», του οποίου η 7η αναπλεγμένη έκδοση κυκλοφορήθηκε το 2002. Βλ. Mπ. Δερμιτζάκης, «Το πραγματικό και το φανταστικό στη
λογοτεχνία : Δυο Σάμιοι πεζογράφοι», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος στη νεότερη λογοτεχνία». Αθήνα
1998, σ. 61-70. Π. Χατζησταυρινού-Εξαρχάκου, «Η παρουσία του γενέθλιου τόπου στο έργο των Σαμίων
πεζογράφων», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος στη νεότερη λογοτεχνία». Αθήνα 1998, σ. 71-82. Μ. Βελώνης, «Η απήχηση του πεζογραφικού έργου του Κ.Ι.Καλατζή στη νέα γενιά της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες
6 (2003-2004). Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος κατά τον 20ό αιώνα», σ. 55-60. Κ.Ι.Καλατζής, «Ρώτα με συ
κι εγώ θα σ’ απαντήσω», Απόπλους 9 (1992), σ. 12. Θαλ. Θαλασσινός, «Η Ασημόπετρα. Το σαμιώτικο μυθιστόρημα του Κώστα Ι. Καλατζή», Πρακτικά Συμποσίου Σαμιακής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1989, σ. 225-234.
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ο Κώστας Ι. Καλατζής και η σαμιακή ζωή», Απόπλους 33-34 (2005), σ. 41-50.
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οπωσδήποτε βρίσκονται εκτός των στόχων της παρούσας ανακοίνωσης. Εκείνο που
εδώ μας ενδιαφέρει είναι ότι παρά την συνεργασία του Ιερού Λόχου, των Βρετανικών
δυνάμεων από την Σμύρνη και το Κουσάντασι και των τοπικών ανταρτικών δυνάμεων του ΕΑΜ, υπό τον σοφό συντονισμό του τότε Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας
Ειρηναίου Παπαμιχαήλ5 και του αρχηγού των ανταρτικών ομάδων Ιπποκράτη Ζαϊμη,6
η απελευθέρωση διήρκεσε μόνον ως το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.
Στις 17 Νοεμβρίου 1943 το Βαθύ και το Πυθαγόρειο βομβαρδίστηκαν ανηλεώς από την γερμανική πολεμική αεροπορία, και στις 22 Νοεμβρίου οι γερμανικές
στρατιωτικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στο νησί και το κατέλαβαν.7 Η νέα αυτή κατοχή συνοδεύτηκε από έντονες φήμες για την αγριότητα και την εκδικητικότητα του
γερμανικού στρατού, με βάση και της εμπειρία της υπόλοιπης γερμανοκρατούμενης
Ελλάδος. Αυτό, σε συνδυασμό με τις ελπίδες και τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει η προσωρινή απελευθέρωση, αλλά και με βάση την εμπειρία της πείνας και
της σκλαβιάς που είχε αφήσει η ιταλική κατοχή, δημιούργησε ένα κύμα φυγής των
Σαμίων προς τη Μέσα Ανατολή.8
Μέσα σε λίγες μέρες μετά τον βομβαρδισμό της 17ης Νοεμβρίου 1943, πολλοί
Σάμιοι αναχώρησαν οικογενειακώς, κυρίως από την παραλία της Μουρτιάς και τους
κολπίσκους της απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια βορειοανατολικής πλευράς
του νησιού, παίρνοντας τον δρόμο της ξενιτιάς. Η πορεία όλων αυτών των προσφύ-

5 Βλ. σχετικά Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος, Η δύναμις του ελληνοχριστιανικού πνεύματος. Αναμνήσεις και εντυπώσεις από την κατοχή της νήσου Σάμου και την Μέσην Ανατολήν. Αθήναι 1948. Πρβλ. Γ.
Κ. Αγγελινάρας, «Ο Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος», Σαμιακές Μελέτες 3 (1999), σ. 515-523. Βλ. επίσης
τα κείμενα των Θ. Ζαϊμη, «Ο Σάμου Ειρηναίος» - Εμμ. Χατζηεμμανουήλ, «Ο Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος» - Α. Καριώτογλου, «Όψεις της θεολογικής σκέψης του Ειρηναίου» - Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ο Σάμου
και Ικαρίας Ειρηναίος. Το πρόσωπο και το προσωπείο», στο σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού Απόπλους
14-16 (1996), σ. 346-361. Ο ίδιος, «Η ιταλική κατοχή στη Σάμο και ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας
Ειρηναίος (1941-1943)», Απόπλους 39-40 (2007), σ. 338-351.
6 Πρβλ. Θ. Ζαϊμη, Ο Ιπποκράτης Ζαϊμης και η εποχή του 1. Σάμος 2004. Ιππ. Ζαϊμης, «Συμμαχικές
μηχανορραφίες και επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας σε βάρος της Σάμου», Απόπλους 8 (1992), σ. 313-321.
Βλ. επίσης Αργ. Πετρονώτης, «Αναφορά στον Ιπποκράτη Ζαϊμη», Αρχειοτάξιο 7 (2005), σ. 133-145. Μ. Γ.
Βαρβούνης, «Αυτοβιογραφικές προσεγγίσεις στη συλλογική ιστορική μνήμη», Χαραυγή 471 (6 Νοεμβρίου
2004), σ. 15. Ο ίδιος, «Ανταπάντηση για το βιβλίο Ιπποκράτης Ζαϊμης», Χαραυγή 484 (12 Φεβρουαρίου
2005), σ. 2. Ο ίδιος, «Και πάλι για το βιβλίο το σχετικό με τον Ιπποκράτη Ζαϊμη και το έργο του», Σαμιακές
Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, σ. 821-822.
7 Πρβλ. Κ. Ι. Πτίνης, ό.π., σ. 428-432. Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος, ό.π., σ. 114-115. Φ. Κάραμποτ, «Η προσωρινή …», ό.π., σ. 46-47.
8 Μαρτυρία για την δράση του Ali Bey Denizel παρέχει και ο Ντ. Ευρυγένης, «Οκτώμισι δεκαετίες
στην πλάτη μου», Απόπλους 39-40 (2007), σ. 250, όπου αναφέρεται ο «Αλή Μπέη», και παρέχεται η πληροφορία ότι ήταν φίλος του Γρ. Λουϊμάρκ, προξένου της Μεγάλης Βρετανίας στη Σάμο.
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γων υπήρξε μάλλον στερεότυπη : Κουσάντασι, Παλαιστίνη, όπου ο τότε Σάμιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Τιμόθεος Θέμελης9 προσπαθούσε να περιθάλψει όσους περισσότερους μπορούσε, και κατόπιν προώθηση σε διάφορα στρατόπεδα και οικισμούς
προσφύγων ως και την Αίγυπτο. Και πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι τα τελευταία
χρόνια έχουν δημοσιευθεί πολλά σχετικά απομνημονεύματα, όπου και περιγράφονται
οι συνθήκες ζωής των Σαμίων στην ξενιτιά και η εμπλοκή τους στις τότε πολιτικές
εξελίξεις, μέχρι και την επιστροφή τους στο γενέθλιο νησί τους, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος.10
Με τον τρόπο αυτό κορυφώθηκε δραματικά ένα ρεύμα φυγής των Σαμίων προς
τη Μέση Ανατολή, που είχε ξεκινήσει ήδη από το 1941, με την ιταλική κατοχή του
νησιού και την πείνα του πρώτου χρόνου της κατοχής, και συνεχίστηκε σποραδικά σε
όλη τη διάρκεια του 1942. Δημιουργήθηκε έτσι μια ολόκληρη σαμιακή παροικία σε
πολλές πόλεις της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου, όπως στα Ιεροσόλυμα, στη Χάϊφα, στο Κάϊρο και στην Αλεξάνδρεια, τα μέλη της οποίας εν μέρει στηρίχθηκαν στη
βοήθεια των Σαμίων που ήδη υπήρχαν εκεί, ως τμήματα της σαμιακής διασποράς.
Μια δραστήρια και ανήσυχη παροικία, που εν μέρει πρωταγωνίστησε στα δραματικά
ιστορικά γεγονότα και στις πολιτικές εξελίξεις που εκεί σημειώθηκαν, σε όλη την
διάρκεια της κατοχής και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και τα οποία προσδιόρισαν – ως ένα βαθμό – τις εξελίξεις και στην μεταπολεμική Ελλάδα.
Αλλά και αυτό το ζήτημα χρειάζεται ειδική μονογραφία για να μελετηθεί, και δεν
θα μας απασχολήσει εδώ. Στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθούμε με μία μόνο
πτυχή της εκρηκτικής εκείνης ιστορικής συγκυρίας, που σχετίζεται με το έργο και τη
δράση ενός Τούρκου, του Ali Bey Denizel, ο οποίος και βοήθησε συστηματικά, με
αυτοθυσία και αφιλοκερδώς τους Σαμιώτες στην περιπέτειά τους αυτή. Και είναι η

9 Για τον Σάμιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Τιμόθεο Θέμελη (1878-1955) βλ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ιωάννης, Η Εκκλησία της Σάμου από της ιδρύσεως αυτής μέχρι σήμερον. Σάμος 1967, σ. 302-305.
Πατριάρχευσε από το 1935, ως την κοίμησή του. Βλ. και Αρχιμ. Ευγένιος Κωσταρίδης, Η σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία. Αθήναι 1921, σ. 349. Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών Μεθόδιος Κοντοστάνος, Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Τιμόθεος Α΄. Αθήναι 1950. Ν. Ζαφειρίου, «Τρεις Σάμιοι Μεγάλοι των Ιεροσολύμων
Πατριάρχαι. Γ΄ Τιμόθεος Α΄ (1935-1955)», Αρχείον Σάμου 5 (1956), σ. 151-177.
10 Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί σπουδαία απομνημονεύματα Σαμίων για τα τότε γεγονότα και
τη συμμετοχή τους σε αυτά, βλ. ενδεικτικά Γιάννης Ταμβακλής, Οδοιπορικό στη Μέση Ανατολή 1941-1945.
Αθήνα 2003, σ. 15 όπου ο επιμελητής της έκδοσης Μαν. Βουρλιώτης υπολογίζει σε 8 με 9.000 τους Σαμίους που διέφυγαν συνολικά από το νησί στα απέναντι μικρασιατικά παράλια «λίγοι στα πρώτα δυο χρόνια,
αλλά το μεγαλύτερο κύμα δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 1943 μετά το βομβαρδισμό της πρωτεύουσας
και την έλευση των Γερμανών κατακτητών». Πρβλ. Στ. Βαλσάμος, Πλάϊ στους πατριώτες. Μυθ-ιστορική
μονογραφία. Αθήνα 2006. Κ. Θρασυβούλου, Βουρκωμένα χρόνια. Απομνημονεύματα 1932-1950. Αθήνα
2004, σ. 137-228.
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περίπτωση αυτή ενδεικτική των συνθηκών και των περιστάσεων που επικράτησαν
τότε, και που εν πολλοίς διαμόρφωσαν την σύγχρονη ελληνική ιστορία μας. Ας σημειωθεί επίσης ότι το υλικό για την διαπραγμάτευση αυτή προέρχεται από το αρχείο
του κ. Μιχάλη Σταυρινού,11 κοσμηματοπώλη, φιλότεχνου και σπουδαίου συλλέκτη
έργων τέχνης στη Σάμο, του οποίου η λειτουργούσα οικογενειακή επιχείρηση, από το
1870 συνεχώς και αδιαλείπτως, είναι το αρχαιότερο χρυσοχοείο της Σάμου, και του
οποίου η εμπλοκή στην όλη περίπτωση θα εξηγηθεί αμέσως παρακάτω.
Ο Ali Bey Denizel ήταν Τουρκοκρητικός και από τους δύο γονείς του. Η μητέρα
του Hediye είχε γεννηθεί στα Χανιά, και ο πατέρας του Hasan Reis καταγόταν από
το Ηράκλειο. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Κουσάντασι το 1901 και πέθανε στη Σμύρνη το
1968. Η κύρια επαγγελματική του απασχόληση στο Κουσάντασι ήταν η τυποποίηση
και συσκευασία ελαιολάδου, ενώ είχε ασχοληθεί και με το εμπόριο καπνών, ώστε να
αποκτήσει μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιφάνεια στην τοπική κοινωνία.12 Στο
πλαίσιο λοιπόν των οικονομικών του δραστηριοτήτων ανέπτυξε εμπορικές αρχικά,
και κατόπιν φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με αρκετούς παράγοντες της Σάμου,
ήδη από την προπολεμική περίοδο. Με βάση τις σχέσεις αυτές, ο Ali Bey Denizel
δραστηριοποιήθηκε ενώπιον των δυσχερών καταστάσεων που αντιμετώπιζαν οι γνωστοί και οι φίλοι του, και αποφάσισε να τους βοηθήσει αποτελεσματικά.
Για να επιτύχει τον στόχο του οργάνωσε, από το Κουσάντασι όπου διέμενε, ολόκληρο δίκτυο διακίνησης των προσφύγων. Αρχικά φρόντιζε για την πρόχειρη στέγαση
και σίτισή τους, και κατόπιν τους προωθούσε προς την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο,
θέτοντας τα γυναικόπαιδα υπό την προσωπική του αιγίδα. Με βάση μια εκτενέστατη
αλληλογραφία χιλιάδων επιστολών που δεχόταν, προωθούσε και απαντούσε, ο Ali
Bey Denizel αποτέλεσε τον ουσιαστικό σύνδεσμο ανάμεσα στους Σαμίους πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής και τις οικογένειες, τους γνωστούς και τους συγγενείς τους
που είχαν παραμείνει στη Σάμο, ή βρισκόταν σε άλλα μέρη της Ελλάδος, ιδίως στην
Αθήνα. Στα πλαίσια μάλιστα αυτού του δικτύου, συχνά δάνειζε χρήματα, διευκόλυνε
όσους είχαν ανάγκη ή λειτουργούσε ένα ιδιότυπο είδος πρωτόγονων τραπεζικών υπηρεσιών, προωθώντας χρηματικά ποσά ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Σάμο, πάντοτε
αφιλοκερδώς και με αξιοσημείωτη τιμιότητα.
Οι υπηρεσίες του Ali Bey Denizel προς τους Σαμίους ήταν γνωστές, αφού δια-

11 Θα ήθελα και από τη θέση αυτή να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Μιχάλη Σταυρινό, ο
οποίος μου γνωστοποίησε με μεγάλη ευγένεια την ύπαρξη της υπόθεσης αυτής, και έθεσε στη διάθεσή μου
φωτοαντίγραφα όλων των στοιχείων που υπήρχαν στα χέρια του. Για την συλλογή του βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η σαμιακή συλλογή του Μιχάλη Σταυρινού», Μεθόριος 19 (2006), σ. 40-41.
12 Urun Dirier, «Kusadasi’nin Schindler’I», Aktuel 32 (2006), σ. 71-73.
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τηρούσε αλληλογραφία με τον Σάμιο Υπουργό Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως
της κυβερνήσεως του Καΐρου Μανόλη Σοφούλη.13 Έτσι, αμέσως μετά τον πόλεμο το
ελληνικό κράτος θέλησε να τον ευχαριστήσει και να τον ανταμείψει ηθικά, και έτσι ο
πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός του χάρισε ένα χρυσό ρολόϊ τσέπης, που ήταν
ειδική παραγγελία και κατασκευή για την περίσταση. Το ρολόϊ κατασκευάστηκε από
τον Αιγύπτιο χρυσοχόο και ωρολογοποιό G. Sussman, στο Κάϊρο, και διακοσμήθηκε
καταλλήλως για την περίσταση. Στο ένα άκρο της αλυσίδας του έφερε τον ελληνικό
θυρεό με το στέμμα, κατασκευασμένα από ζαφείρια, ενώ πίσω είχε χαραχτεί η εξής
επιγραφή :
Η / Ελληνική Κυβέρνησις / τω Αλή Βέη Δενιζέλ / δια τας εξόχους τοις / Έλλησι υπηρεσίας του / 25 Μαρτίου 1944 / Ε. Ι. Τσουδερός
Το ρολόϊ αυτό πουλήθηκε από τους απογόνους του Ali Bey Denizel και έφτασε
στα χέρια του κ. Μιχάλη Σταυρινού, ο οποίος το συντήρησε και το αποκατέστησε,
ενώ πρόσφατα εκτέθηκε σε έκθεση ρολογιών του Μουσείου Ελληνικού Κοσμήματος
Ηλ. Λαλαούνη. Ο ίδιος ο συλλέκτης φρόντισε να έρθει σε επαφή με τους απογόνους
του Ali Bey Denizel, ο οποίοι και τον εφοδίασαν με σχετικό αρχειακό υλικό, και κυρίως με αντίγραφα ορισμένων από τα γράμματα που ο πρόγονός τους δέχθηκε από
εκπατρισμένους και εμπερίστατους Σαμίους, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το υλικό
αυτό, που με προθυμία παραχωρήθηκε από τον κ. Μιχάλη Σταυρινό στον γράφοντα
για μελέτη αποτέλεσε και την κύρια βάση της παρούσας ανακοίνωσης, με την οποία
προσπαθούμε να φέρουμε στο φως μια παραθεωρημένη πτυχή της «μικροϊστορίας»
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σχετικά με τις πολεμικές τύχες της Σάμου και
των κατοίκων της.
Από τα γράμματα του αρχείου του Ali Bey Denizel, στον βαθμό που αυτά έχουν
διασωθεί, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά στοιχεία για την
πληρέστερη κατανόηση της υποθέσεως αυτής. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει
αφορά τη στάση του Τουρκοκρητικού φιλέλληνα απέναντι στην αναγνώριση και την
τιμή που του απένειμε η ελληνική πολιτεία. Παρότι από τα γράμματα που απευθύνονται σε αυτόν αναδεικνύεται ως ένθερμος φιλέλληνας και βοηθός των εμπερίστατων

13 Βλ. Μαν. Κ. Σοφούλης, Ημερολόγιο πολέμου. Σάμος, βαλκανικοί πόλεμοι, Μακεδονικό μέτωπο,
Μικρασιατική εκστρατεία. Αθήνα 2007, σ. 159-166, όπου και τα σχετικά με τον πόλεμο και την κατοχή
στη Σάμο. Ωστόσο, εδώ δεν αναφέρεται ο Ali Bey Denizel και το έργο του, ίσως επειδή τα του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου μνημονεύονται από τον Μαν. Σοφούλη εντελώς βραχυλογικά, και χωρίς ιδιαίτερες
λεπτομέρειες.
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Σαμίων, εν τούτοις, στη δεκαετία του ’60 μαρτυρείται ότι ο ίδιος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της Ελλάδος στην Κύπρο, πήγε στο Ελληνικό Προξενείο της
Σμύρνης για να επιστρέψει το ρολόϊ που του χάρισε η ελληνική κυβέρνηση, και ότι
καθώς ο Πρόξενος αρνήθηκε να το παραλάβει, εκείνος οργισμένος το πέταξε στα
σκαλιά της εισόδου, μαζί με όλα τα ευχαριστήρια γράμματα των Σαμίων, της κατοχικής περιόδου, και αναχώρησε διαμαρτυρόμενος έντονα.14 Το ρολόϊ και τα γράμματα
που διασώθηκαν επεστράφησαν κατόπιν από τον Έλληνα πρόξενο Σμύρνης στον γιό
του Nejat Denizel, ο οποίος και τα διέσωσε.
Η στάση αυτή φαίνεται αρχικά δυσερμήνευτη για έναν τόσο ένθερμο φιλέλληνα, πιθανότατα όμως εδράζεται τόσο στον πατριωτισμό του Ali Bey Denizel, όσο
και στην κατάσταση που βρέθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από σχετική αρθρογραφία καταδεικνύεται ότι είχε έρθει σε σύγκρουση με παράγοντες του
Δημοκρατικού Κόμματος της Τουρκίας, ως ένθερμος οπαδός του Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος, ώστε να αναγκαστεί, το 1955, να κλείσει το εργοστάσιο ελαιολάδου, που
αποτελούσε την οικογενειακή τους επιχείρηση. Παρότι λοιπόν συνέχισε να διατηρεί εγκάρδιες οικογενειακές σχέσεις με πολλούς από τους Σαμίους πρόσφυγες της
περιόδου 1941-1943, βρέθηκε στην ανάγκη να προβεί στην ενέργεια αυτή, ώστε να
αποκαταστήσει την εικόνα τους στους μηχανισμούς εξουσίας της Τουρκίας, και παραλλήλως να αποσείσει κατηγορίες για φιλελληνισμό, που μοιραία, λόγω των τότε
τεταμένων πολιτικών συνθηκών, οδηγούσαν στην υπόνοια της εθνικής προδοσίας.
Η εξήγηση αυτή στηρίζεται και στις σχετικές ενέργειες των γιών του Turgay και
Tunc Denizel, που εγκαταστάθηκαν και πάλι με τις οικογένειές τους στο Κουσάντασι, που προσπάθησαν μάλλον να αποκρύψουν την φιλελληνική δράση του πατέρα
τους, φοβούμενοι την αντιπαράθεση με ακραίους Τούρκους εθνικιστές. Παραλλήλως, περήφανοι για τη στάση αυτή, ήρθαν σε επαφή με συγγραφείς όπως ο Στέφανος
Γεράσιμος και ο Rahmi Koc, και διέσωσαν όσα γράμματα μπόρεσαν να βρουν, τα
οποία πέρασαν στην κατοχή του κ. Μιχάλη Σταυρινού, και δι’ αυτού στον γράφοντα,
για να αποτελέσουν τη βάση της παρούσας μελέτης. Η συνολική λοιπόν πορεία του
δεν μπορεί παρά να εγγραφεί μέσα στο πλαίσιο αυτό, για να γίνει κατανοητή από τον
σύγχρονό μας μελετητή.
Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει αφορά στις αφετηρίες και στις προϋποθέσεις
της δράσης του. Ο Ali Bey Denizel δεν ήταν ξένος με τη Σάμο και τους Σαμίους και
πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο αρχείο του – για τη διάσωση και τη συγκρότηση του οποίου έγινε λόγος παραπάνω – σώζονται τεκμήρια για φιλικές σχέσεις

14

Yorgo Kirbaki, «Bir Kahramanin ve bir satin oykusu», Hurriyet ( 18 Μαρτίου 2006), σ. 8.

Σκηνές από τη διαφυγή των Σαμίων στη Μέση Ανατολή (1941-1943)

341

και οικονομικές δοσοληψίες του με τη Σάμο ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’30,
κυρίως δε μετά το 1936. Για παράδειγμα, είχε αναπτύξει επαφές με τον ζωέμπορο του
Πυθαγορείου Δημήτριο Μαυρατζώτη και φρόντισε για την επαγγελματική αποκατάσταση ενός εξαδέλφου του, ο οποίος τον Αύγουστο του 1940 εγκαταστάθηκε στο
Κουσάντασι. Με βάση μάλιστα τις σχέσεις αυτές, ο γιός του Χρήστος Μαυρατζώτης
γράφει στον Ali Bey Denizel τον Μαϊο του 1942 από την Ι Ελληνική Ταξιαρχία της
Αιγύπτου, παρακαλώντας τον να ειδοποιήσει τους συγγενείς του στη Σάμο ότι είναι
καλά.
Ο κυριότερος φίλος και συνεργάτης του Ali Bey Denizel στη Σάμο φαίνεται να είναι ο ιχθυέμπορος Γεώργιος Σοφούλης, εγκαταστημένος στο Πυθαγόρειο. Ο Σοφούλης υπήρξε επαναστάτης και αγωνιστής στο πλευρό του Θεμιστοκλή Σοφούλη, στις
αρχές του 20ού αιώνα, για να επιτευχθεί η ένωση της Σάμου με το ελεύθερο ελληνικό
κράτος, ανέπτυξε αντιστασιακή δράση, και μπορεί να χαρακτηρισθεί από τους πλέον
ένθερμους και αγωνιστικούς πατριώτες της εποχής του.15 Ως φίλος και συνεργάτης
του Ali Bey Denizel, του έγραφε σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, του σύστηνε συχνά
ανθρώπους που ήθελαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, συνέχισε δε την επαφή
μαζί του ακόμη και από την Ηλιούπολη της Αιγύπτου, όπου και ο ίδιος κατέφυγε.
Από την άποψη αυτή φαίνεται ότι η φιλελληνική δράση του Ali Bey Denizel στηρίχθηκε στις προσωπικές, φιλικές και οικονομικές-εμπορικές σχέσεις του με τη Σάμο
και τους κατοίκους της, που οπωσδήποτε προϋπήρχαν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουν το καθεστώς επαφών και σχέσεων Σάμου και απέναντι Μικρασιατικών παραλίων και οικισμών,16 που θεμελιώθηκε κατά την περίοδο της Ηγεμονίας
της Σάμου (1834/1835-1912), δέχθηκε πλήγμα με την ένωση του νησιού με το ελληνικό κράτος (1912) και με την Μικρασιατική Καταστροφή (1922), αλλά ουσιαστικά
συνέχισε να υπάρχει τουλάχιστον ως και την δεκαετία 1940-1950,17 όσο ζούσαν και

15 Πρβλ. Γ. Κ. Αγγελινάρας, «Το επαναστατικό κίνημα του 1908 στη Σάμο», Σαμιακές Μελέτες 6
(2003-2004). Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος κατά τον 20ό αιώνα», σ. 111 και σημ. 21. Επίσης, Βαγγ. Δημητριάδης, Το Τηγάνι της Σάμου, 1940-1955. Σάμος 2003, σ. 67, 86, 88, 102, 122, 125, 128, 137. Για τον
αναφερόμενο στις επιστολές ζωέμπορο του Πυθαγορείου Δημ. Μαυρατζώτη βλ. Βαγγ. Δημητριάδης, ό.π.,
σ. 7, 24, 138.
16 Για τις στενές σχέσεις Σάμου και Μικρασιατικών παραλίων κατά την ηγεμονική περίοδο βλ. Γ.
Μουτάφης, «Σάμιοι υπήκοοι και επιστασίες στη Μικρά Ασία κατά την ηγεμονική περίοδο», Σαμιακές
Μελέτες 1 (1993-1994), σ. 143-178. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Όψεις των σχέσεων Σάμου και Μικράς Ασίας (19ος20ός αι.)», Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα 2. Αθήνα 2002, σ. 511.
17 Οι σχέσεις Σάμου και Μικράς Ασίας είχαν διαρθρωθεί σε πολλά και επάλληλα επίπεδα, βλ. σχετικά
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου και τα Μικρασιατικά
παράλια πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών (1920-1924)», Πρακτικά Συνεδρίου «Η επικοινωνία στον αιγαιϊκό και παρευξείνιο χώρο. Κομοτηνή 2004, έκδ. Δημοκρίτειο
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ήταν σε ενεργό δράση όσοι είχαν γνωρίσει και ζήσει παρόμοιες συνθήκες.18 Ήταν μάλιστα η ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μετά την δεκαετία του
’50, που έφερε την οριστική ρήξη του πλέγματος αυτού, και που οδήγησε και τον Ali
Bey Denizel στις ακραίες αντιδράσεις, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω.
Οι σωζόμενες επιστολές προς τον Ali Bey Denizel είναι γραμμένες συνήθως στα
ελληνικά, και σε ελάχιστες περιπτώσεις στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα τουρκικά, κάποτε μάλιστα τα ελληνικά γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, κυρίως στις επιστολές
του Μανόλη Σοφούλη. Αυτό υποδηλώνει ότι μάλλον διάβαζε και έγγραφε ελληνικά –
όπως τεκμαίρεται από τις δύο επιστολές του αρχείου που υπογράφονται από τον ίδιο,
και είναι σε ελληνική γλώσσα. Τα περιεχόμενά τους μας διαφωτίζουν για το είδος της
βοήθειας και της συμπαράστασης που πρόσφερε στους εκπατρισμένους Σαμίους : πρόκειται κατ’ αρχήν για διευκολύνσεις διαδικαστικές, όπως η υποδοχή τους από τη Σάμο,
η διεκπεραίωσή τους προς την Παλαιστίνη, η επίλυση προβλημάτων με τις αρχές, η
αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας και η φιλοξενία τους στο Κουσάντασι, για όσο διάστημα αυτό θα ήταν απαραίτητο. Πρόκειται κατόπιν για διαμεσολάβηση μεταξύ των
φυγάδων και των οικογενειών ή των συγγενών τους που έμειναν στη Σάμο. Συχνά στα
γράμματα οι Σάμιοι της Μέσης Ανατολής ή οι αγωνιστές στα εκεί ελληνικά στρατεύματα ζητούν από τον Ali Bey Denizel να διαβιβάσει τα γράμματά τους στις οικογένειες
και στους συγγενείς τους στη Σάμο, και να τους πληροφορήσει αμοιβαία για την υγεία
και την τρέχουσα κατάστασή τους. Οι περιπτώσεις των επιστολών του Αντ. Χαρίτσου19
και του Χρ. Χριστοδουλάκη20 είναι απολύτως ενδεικτικές.
Σε πολλές περιπτώσεις, από το 1941 ως το 1943, ο Ali Bey Denizel φρόντιζε να

Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, σ. 34-42. O
ίδιος, «Μικρασιατικός και σαμιακός μοναχισμός (19ος-20ός αι.)», Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για
τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Θεσσαλονίκη 2006, σ. 49-58. Ο ίδιος, «Οι επιδράσεις του μικρασιατικού
μοναχισμού στην ίδρυση και ανάπτυξη των μονών της Σάμου (19ος-20ός αι.)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 28 (2007), σ. 259-267, όπου και η σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία.
18 Παρόμοια και συγκρίσιμη περίπτωση είναι εκείνη του Γεωργίου Αρέλη, στην παραλία Ψιλή Άμμος
της Σάμου, ο οποίος ως και την δεκαετία του ’70 περίπου είχε σε πλήρη εξέλιξη σχέσεις με ανθρώπους
από την Τουρκία, συντελώντας στην διευκόλυνση της καθημερινής ζωής τόσο των Σαμίων όσο και των
Τούρκων.
19 Ο Αντώνιος Χαρίτσος, από το Βαθύ, υπήρξε ήρωας τόσο του Αλβανικού πολέμου, όσο και του
αγώνα στη Μέση Ανατολή, τυφλώθηκε από την πολεμική του δράση, παρασημοφορήθηκε κατ’ επανάληψη, και συνταξιοδοτήθηκε τιμητικά ως ανάπηρος πολέμου.
20 Πρόσφατα εκδόθηκαν κείμενα του Χρ. Χριστοδουλάκη από τις εκδόσεις «Υπερόριος», βλ. Μ.
Γ. Βαρβούνης, «Πολιτικά αυτό-βιογραφήματα», Σαμιακή 2116 (2 Οκτωβρίου 2006), σ. 9. Βλ. επίσης τα
βιβλία του Πετροπουλιώτικα, Αθήνα 2006 και Μνήμες του αγώνα μας, Αθήνα 2006, από τις εκδόσεις «Υπερόριος», όπου σκιαγραφείται η αγωνιστική δράση και η προσφορά του στα κοινά.
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παραλαμβάνει εμβάσματα και επιταγές από την Μέση Ανατολή, τις Η.Π.Α και την Ευρώπη, να ανταλλάσσει τα χρήματα και να προωθεί τα εμβάσματα στη Σάμο. Συνέχιζε
έτσι τις μεταπρατικές οικονομικές δραστηριότητές του, χωρίς ωστόσο, όπως φαίνεται
από τα γράμματα, να επιδιώκει κέρδος. Συναλλάσσεται έτσι και με οικονομικούς παράγοντες της Σάμου, όπως ο Τζων Καποράλης, ο Χριστόδουλος Σούτος,21 ο Μίλτος
Συννεφιάς22 αλλά και ο γιατρός Μαν. Ανδρεάδης, που του γράφει από τη Νίγδη της
Μικράς Ασίας, το 1942, ενδιαφερόμενος για την οικογένειά του, που είχε μείνει στο
Βαθύ της Σάμου. Ακόμη και το 1947 συνεχίζει τις σχέσεις του με την σπαρασσόμενη
εμφυλιοπολεμική Σάμο, και ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος τον ευχαριστεί για την αποστολή στο νησί βούτυρου, μέσω του Κυριάκου Ασλάνη.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τις σχέσεις του Ali Bey Denizel με τον Μανόλη Σοφούλη, δικηγόρο και πολιτευτή Σάμου, και υπουργό Προνοίας και Κρατικής
Αντιλήψεως στην Κυβέρνηση του Καϊρου.23 Ήδη από τον Οκτώβριο του 1943 ο Μ.
Σοφούλης ευχαρίστησε τον Ali Bey Denizel εγγράφως για το έργο του, ενώ φαίνεται ότι ήταν εκείνος που γνωστοποίησε την περίπτωση στον Έλληνα πρωθυπουργό
Εμμανουήλ Τσουδερό και εισηγήθηκε την βράβευσή του με το ρολόϊ, καθώς προκύπτει από γράμμα του, στις 27 Μαρτίου 1944, με το οποίο γνωστοποιεί την τιμητική
διάκριση στον Ali Bey Denizel. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το ότι απαντώντας,
ο Denizel τόνιζε ότι απλώς έκαμε το καθήκον του προς τον δοκιμαζόμενο φίλο και
γειτονικό ελληνικό λαό, μακριά από τις ιδεοληψίες που αργότερα τον οδήγησαν στην
επιστροφή του δώρου.
Από το υλικό του αρχείου προκύπτει ότι ο Μανόλης Σοφούλης από το καλοκαίρι
του 1941 είχε ζητήσει την συνδρομή του Ali Bey Denizel σε τρόφιμα, λόγω της πείνας που μάστιζε τότε τους Σαμίους, ιδιαίτερα μάλιστα τους κατοίκους των αστικών
κέντρων του νησιού, του Βαθιού και του Καρλοβάσου. Συνέχισε τις δοσοληψίες και
το 1942, ενώ το 1943, από το Κάϊρο, παρακάλεσε τον Denizel να παραλάβει στο
Κουσάντασι και να περιθάλψει την οικογένειά του, με κάθε μυστικότητα, ώστε να
μην συλληφθούν από τις αρχές κατοχής ως συγγενείς υπουργού της κυβέρνησης του
Καϊρου. Ακόμη και τον Απρίλιο του 1944, ο Ali Bey Denizel γράφει από τη Σμύρνη

21 Ο Χριστόδουλος Σούτος ήταν μεγαλέμπορος καπνού και οικονομικός παράγοντας στην κοινωνία
του τότε Λιμένος Βαθέος, της πρωτεύουσας του νησιού, βλ. Μαν. Ι. Νικολαϊδης, Σαμιώτικες εικόνες. Αθήνα 1997, σ. 85, 153, 163, όπου αναφορές στις κατά καιρούς επιχειρηματικές δραστηριότητές του.
22 Ο Μίλτος Συννεφιάς ήταν έμπορος καπνού, και άφησε απομνημονεύματα από την περίοδο του πολέμου και της κατοχής, βλ. Κ. Ι. Καλατζής, «Κατοχικά απομνημονεύματα», Πρακτικά Συμποσίου Σαμιακής
Λογοτεχνίας. Αθήνα 1989, σ. 242-247. Μαν. Ι. Νικολαϊδης, ό.π., σ. 111, 163.
23 Για τον Μανόλη Σοφούλη (1892-1948) και τα βιογραφικά του στοιχεία βλ. Μαν. Κ. Σοφούλης,
Ημερολόγιο πολέμου … ό.π., σ. 13-14.
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στον Μ. Σοφούλη, κατευθυνόμενος προς την Κωνσταντινούπολη για λόγους υγείας
της γυναίκας του, και προσφέρεται να τον βοηθήσει παντοιοτρόπως, λόγω της δύσκολης κατάστασης που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, και λόγω του ότι ο Σάμιος
πολιτικός είχε ήδη πολλούς ανθρώπους υπό την προστασία του.
Οι περιπτώσεις βέβαια που προαναφέρθηκαν είναι αποσπασματικές, καθώς δεν
σώζεται ολόκληρο το αρχείο επιστολών του Ali Bey Denizel. Είναι όμως και απολύτως ενδεικτικές των ανθρώπινων «μικροϊστοριών» που ο πόλεμος επέβαλε στους
ανθρώπους, και οι οποίες προσδιόρισαν την τύχη των ουσιαστικών θυμάτων της μεγάλης εκείνης πολεμικής σύρραξης. Μικροϊστοριών που ανέδειξαν τον αλτρουϊσμό
και την ανθρωπιστική δράση, μέσα σε συνθήκες ιδιαιτέρως σκληρές, για ολόκληρη
την υφήλιο, και κατ’ επέκταση και για την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου.
Η περίπτωση του Ali Bey Denizel και του έργου του για την φροντίδα και περίθαλψη των διαφυγόντων από την πατρίδα τους Σαμίων, είναι ένα μικρό επεισόδιο
μέσα στην δίνη των εξελίξεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτοχρόνως
όμως είναι και απολύτως ενδεικτικό των σχέσεων, των δικτύων και των πλεγμάτων
ανθρωπίνων επαφών που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στη Σάμο και στα απέναντι Μικρασιατικά Παράλια, ως τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα. Στις σχέσεις αυτές στηρίχθηκε, επί αιώνες, η ζωή και η κάθε είδους δραστηριότητα των κατοίκων, εκατέρωθεν
των ακτών του Αιγαίου. Σήμερα, που οι πολιτικές και οι ευρύτερες γεωστρατηγικές
συνθήκες έχουν διαλύσει το πλέγμα αυτό, οι προσπάθειες συμβολικής ανασύστασής
του περνούν μέσα από τις σποραδικές αδελφοποιήσεις πόλεων και δήμων, που συχνά
συναντούν πολλές αμοιβαίες αντιδράσεις στην υλοποίησή τους.
Έτσι, πέρα από την ιστορική σημασία της, η περίπτωση του Ali Bey Denizel έχει
έναν συμβολισμό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις μελλοντικές προσπάθειες
ειρηνικής συνύπαρξης Ελλήνων και Τούρκων, στις δυο ακτές του Αιγαίου. Αρκεί τα
αισθήματα φιλίας να μην σαρώνονται στο διάβα των πολιτικών σκοπιμοτήτων, όπως
συνέβη με τον αποκαλούμενο, στην σχετική τουρκική αρθρογραφία «Schindler του
Κουσάντασι».24

24 Ο ευφυής αυτός χαρακτηρισμός οφείλεται στον Urun Dirier, «Kusadasi’nin Schindler’I», Aktuel
32 (2006), σ. 71-73, και τηρουμένων των αναλογιών αποδίδει την ουσία του έργου του Ali Bey Denizel,
με το οποίο ασχοληθήκαμε εδώ.
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Π Α ΡΑ ΡΤ Η Μ Α
ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ALI BEY DENIZEL
[Πρόκειται για τις επιστολές που τελικά διασώθηκαν από τα γεγονότα, όπως
παραπάνω περιγράφονται, και μάλιστα για όσες από αυτές παραδόθηκαν από την
οικογένεια στον κ. Μιχάλη Σταυρινό, κατά τα προαναφερθέντα]
1. Μ. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (11 Οκτωβρίου 1943) : Ευχαριστίες για το
υπέρ των Σαμίων έργο του.
2. Μητροπολίτης Ειρηναίος προς Ali Bey Denizel (12 Μαρτίου 1947) : Έλαβε το
αποσταλέν βούτυρο δια του Κυριάκου Ασλάνη και ευχαριστεί για όσα έπραξε
κατά τον πόλεμο.
3. Μ. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (27 Μαρτίου 1944) : Πιθανότατα έχει μάθει
τα νέα από τον φίλο του Μ. Σοφούλη Χρ. Τσιγάντε. Η κυβέρνηση αποφάσισε να
τον παρασημοφορήσει, επειδή όμως λόγω διακρατικής αμοιβαιότητας δεν μπορεί
να δώσει παράσημο, θα του στείλουν ρολόϊ.
4. Ali Bey Denizel προς Μ. Σοφούλη (27 Απριλίου 1944): Έλαβε το γράμμα και το δώρο
από τον κ. Τσαουσόπουλο. Ευχαριστεί, το δέχεται και κοινοποιεί περιεχόμενο σχετικής ευχαριστήριας επιστολής του προς τον πρωθυπουργό Εμμανουήλ Τσουδερό.
5. Γ. Συνεσίου προς Ali Bey Denizel (7 Ιανουαρίου 1942) : Ευχαριστίες για τη φιλοξενία της οικογένειάς του στο Κουσάντασι, πριν φύγουν για τη Χάϊφα, απ’ όπου
και στέλνεται η επιστολή.
6. Τζων Καποράλης προς Ali Bey Denizel (10 Μαρτίου 1942) : Με εντολή του ο Γ.
Σοφούλης έδωσε στον γράφοντα 20.000 δρχ. και ζητά και το υπόλοιπο των χρημάτων που ο Ali Bey Denizel έχει στα χέρια του για αυτόν.
7. Τζων Καποράλης προς Ali Bey Denizel (14 Απριλίου 1942) : Έφτασαν στο Κουσάντασι χρήματα από την Αμερική για τον Καποράλη, και παρακαλείται να τα
διαβιβάσει στη Σάμο.
8. Πολυκράτης Ανάσσης προς Ali Bey Denizel (26 Οκτωβρίου 1941) : Από τη Δαμασκό τον ευγνωμονεί για βοήθεια, θα του μείνει αλησμόνητος και μετά τον πόλεμο
θα πρέπει να του στήσουν στη Σάμο προτομή.
9. Δημ. Αντωνιάδης προς Ali Bey Denizel (1 Νοεμβρίου 1941) : Ευχαριστεί για τη
βοήθεια και ζητά προστασία για τη σύζυγό του που έχει μείνει πίσω.
10. Εμμ. Καπνιάς προς Ali Bey Denizel (5 Ιανουαρίου 1942) : Από τις Η.Π.Α στέλνει
χρήματα με την παράκληση να σταλούν στην γυναίκα του στη Σάμο. Παρακαλεί
δε τον Denizel να φροντίσει ώστε η οικογένειά του να πάει στο Κουσάντασι, κοντά του, και από εκεί στην Αμερική.
11. Χρ. Σούτος προς Ali Bey Denizel (16 Δεκεμβρίου 1941) : Από την Άγκυρα παρα-
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καλεί να διαβιβαστεί στη Σάμο η εσώκλειστη επιστολή του.
12. Γ. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (12 Ιουνίου 1944) : Από την Ηλιούπολη της
Αιγύπτου τον παρακαλεί να στείλει στη Σάμο την εσώκλειστη επιστολή που προορίζεται για τον Κ. Μ. Σπύρου.
13. Γ. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (11 Αυγούστου 1940) : Θα πάει στο Κουσάντασι ο εξάδελφος του Δ. Μαυρατζώτη. Ερωτάται ποιο θα είναι οι όροι υπό τους
οποίους θα εργαστεί εκεί. Η απάντηση να επιστραφεί με τον Δ. Φραγκούλη.
14. Δημ. Μαυρατζώτης προς Ali Bey Denizel (11 Νοεμβρίου 1936) : Διακανονισμοί
οικονομικών συναλλαγών δια του κοινού τους φίλου Γ. Σοφούλη.
15. Δημ. Μαυρατζώτης προς Ali Bey Denizel (28 Οκτωβρίου 1938) : Από τον λογαριασμό του να παραδοθεί χρηματικό ποσό στον επιφέροντα το παρόν σημείωμα.
16. Χρ. Μαυρατζώτης προς Ali Bey Denizel (9 Μαϊου 1942) : Από την Ι Ελληνική
Ταξιαρχία της Αιγύπτου παρακαλεί να ειδοποιηθεί η οικογένειά του στη Σάμο ότι
είναι καλά. Ευχαριστίες και χαιρετισμοί, καθώς και συνεννοήσεις για οικονομικές
διευκολύνσεις.
17. Νικ. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (4 Δεκεμβρίου 1943) : Απόδειξη δανεισμού
χρηματικού ποσού.
18. D. Katsullis and Sons (Union Bakery) προς Ali Bey Denizel (1 Οκτωβρίου 1941):
Από Manica Road (Kingsway), του Satisbury των Η.Π.Α., στα τουρκικά, για να
διαβιβαστεί χρηματικό ποσό που αποστέλλεται στους συγγενείς τους στη Σάμο.
19. Αντ. Χαρίτσος προς Ali Bey Denizel (1 Φεβρουαρίου 1942) : Από την Ι Ελληνική
Ταξιαρχία της Αιγύπτου, με ευχαριστίες για τις διευκολύνσεις και την παράκληση
να σταλεί το εσώκλειστο γράμμα στην οικογένειά του, στη Σάμο.
20. Αντ. Χαρίτσος προς Ali Bey Denizel (23 Ιανουαρίου 1942) : Από την Ι Ελληνική
Ταξιαρχία της Αιγύπτου, με ευχαριστίες για τις διευκολύνσεις και την παράκληση
να σταλεί το εσώκλειστο γράμμα στους γονείς του, στη Σάμο.
21. Χρ. Χριστοδουλάκης προς Ali Bey Denizel (13 Νοεμβρίου 1943) : Ευχαριστίες
για τη βοήθεια κατά την μετάβαση από τη Σάμο στη Μέση Ανατολή.
22. Χρ. Χριστοδουλάκης προς Ali Bey Denizel (20 Μαϊου 1943) : Εξαίρει τον φιλελληνισμό του και εύχεται να είναι γρήγορη η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων,
ώστε να βρεθούν και πάλι μαζί.
23. Κ. Κατσούλης προς Ali Bey Denizel (14 Μαϊου 1939) : Του συνιστά τον Ίωνα
Βενιέρη, ώστε να του παραδώσει 100 λ.Τ., με χρέωση του λογαριασμού του Κ.
Κατσούλη.
24. Μαν. Ανδρεάδης, ιατρός προς Ali Bey Denizel (20 Δεκεμβρίου 1942) : Από τη
Νίγδη τον παρακαλεί να φροντίσει να μάθει την κατάσταση της οικογένειάς του,
που είναι στο Βαθύ της Σάμου.
25. Σταύρ. Κατρακάζος προς Ali Bey Denizel (χ.χρ.) : Από την Αίγυπτο, όπου είναι
στρατιώτης, ειδοποιεί ότι έδωσε στον Εμμ. Σοφούλη 15.000 δρχ. για τις 10 λ.Τ.
που του είχε παραδώσει, και ευχαριστεί. Παρακαλεί να παραδώσει εσώκλειστη
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επιστολή στον θείο του Γ. Σοφούλη.
26. Αλ. Χατζηαλεξάνδρου προς Ali Bey Denizel (7 Ιανουαρίου 1942) : Από την Κύπρο, τον ευχαριστεί για την βοήθεια προς την οικογένειά του, όταν έφυγαν από τη
Σάμο για τη Μέση Ανατολή.
27. Ανδρ. Ζαϊμης προς Ali Bey Denizel (2 Νοεμβρίου 1941) : Τον ευχαριστεί για την
βοήθεια προς την οικογένειά του, όταν έφυγαν από τη Σάμο για τη Μέση Ανατολή.
28. Ali Bey Denizel προς τον πλοίαρχο Αθ. Ζάγκα, στο Κάϊρο (18 Απριλίου 1944) :
Ρύθμιση οικονομικών ζητημάτων και διαφόρων χρηματικών τους συναλλαγών.
29. Μαν. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (28 Ιουνίου 1941) : Από το Βαθύ παρακαλεί για συνδρομή σε τρόφιμα, λόγω της πείνας που υπήρχε στη Σάμο.
30. Μαν. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (18 Οκτωβρίου 1942) : Από τη Σμύρνη
διαβιβάζει χρήματα που του παρέδωσε τρίτος.
31. Μαν. Σοφούλης προς Ali Bey Denizel (20 Απριλίου 1943) : Από το Κάϊρο ευχαριστεί και ρωτά αν θα μπορούσε να διαφύγει μυστικά η οικογένειά του από τη Σάμο
στο Κουσάντασι, κάτω από την προστασία του Ali Bey Denizel, ώστε να μην τους
συλλάβουν οι εκεί αρχές κατοχής.
32. Ali Bey Denizel προς Μαν. Σοφούλη (28 Απριλίου 1944) : Πήρε την επιστολή
του, αλλά φεύγει για την Κωνσταντινούπολη, λόγω κάποιας ιατρικής επέμβασης
που πρέπει να κάμει η γυναίκα του. Θα φροντίσει για οικονομική ενίσχυση αν
χρειαστεί, λόγω της αλλαγής της κατάστασης στην Ελλάδα και στη Σάμο, αλλά
και λόγω του ότι ο Μαν. Σοφούλης έχει πολλά άτομα υπό την προστασία του, άρα
και αυξημένες υποχρεώσεις.

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος – Ελένη Καρασαββίδου
Το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη. Η "κατασκευασμένη αληθοφάνεια"
της ιστορικής αφήγησης και η προσωπική μαρτυρία ως παράγοντας
αναδιοργάνωσης της ιστορικής πραγματικότητας.

Η νεότερη και σύγχρονη Ιστορία κατακλύζεται από έναν όγκο τεκμηρίων προς
διερεύνηση, που σηματοδοτεί μία μεθοδολογική ποικιλία προσέγγισης και εγείρει
πολύ συχνά σοβαρότατες διχογνωμίες μεταξύ των ερευνητών. Ένα από τα ουσιαστικότερα συνθήματα του Γαλλικού Μάη, 40 χρόνια του οποίου συμπληρώνονται
τούτο το μήνα, δήλωνε "To μόνο μας καθήκον απέναντι στην Ιστορία είναι να την
ξαναγράψουμε". Πώς μπορεί να ξαναγραφεί όμως κάτι που στηρίζεται, υποτίθεται, σε
επαρκείς αρχές και τεκμήρια; Οι συνυποδηλώσεις του συνθήματος θέτουν ευδιάκριτα
το ζήτημα της αντίθεσης μεταξύ της μίας και επίσημης και των περισσότερων, ανεπίσημων, ιστοριογραφιών. Η σύγκλιση επιστημών και γνωστικών πεδίων, καθώς και οι
διεπιστημονικοί μέθοδοι που καθιέρωσαν διεθνώς, έκαναν κατανοητό πως τόσο στην
ανάγνωση, όσο και στην καταγραφή της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας,
παρεισδύουν παράγοντες που καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ ιστορικού τεκμηρίου
και προσωπικής αφήγησης. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες, ερευνητές όπως ο Grossman και εμβληματικά πανεπιστήμια όπως το Harvard (έχει ήδη καθιερώσει Committees on Degrees in History and Literature), ξεκίνησαν μία διαδικασία σύζευξης της
ιστορικής αλήθειας και της προσωπικής, λογοτεχνικής αφήγησης. Σύμφωνα άλλωστε με τους Freire και Macedo "Η λογοτεχνία δεν αφορά απλά το να διαβάζουμε τις
λέξεις, αλλά –σημαντικότερο- να διαβάζουμε τον κόσμο".1
Η κοινωνιογλωσσολογία και η διαρκής ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών, μας
επέτρεψε να διακρίνουμε πως πίσω από τους ουδέτερους και δημιουργημένους από
τις "ιστορικές ανάγκες" μηχανισμούς ή τα κείμενα, και τις απορρέουσες οπτικές ή
ορολογίες, κρύβονται ιδεολογικές επιλογές που σκοπεύουν στην αναπαραγωγή των
κυρίαρχων κοινωνικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών συντεταγμένων. Τέτοιες προσεγγίσεις έθεσαν επί τάπητος ένα σημαντικό ζήτημα, όχι με σκοπό την ακύρωση της
ιστορικής επιστήμης όπως την ξέραμε, αλλά της εμβάθυνσής της. Ισχυρίστηκαν ή
απέδειξαν κατ' άλλους και κατά τόπους, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και το
τεκμήριο, ή μάλλον η επιλογή του ποιο τεκμήριο θα χρησιμοποιηθεί και θα προβληθεί, ξεπερνά την αντικειμενικότητα κάθε πλαισίου κι αποτελεί καταγραφή όχι μόνο
των γεγονότων, αλλά των περιορισμών, των αντιθέσεων και των επιλογών που υφίστανται σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές και πολιτικές λειτουργίες σε έναν συ-

1 P. Freire and D. Macedo, Literacy: Reading the word and the world, MA: Bergin and Garvey, South
Hadley 1987, p.7.
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γκεκριμένο τόπο και σε μια καθορισμένη χρονικά εποχή. Όπως άλλωστε έχει επισημάνει ο Foucault, η χρήση ορισμένων γλωσσικών "αυτονόητων" σε ποικίλα κείμενα,
ουσιαστικά προβάλλει ως ουδέτερες τις συγχρονικές και ιστορικές περιστάσεις και
τις εξουσιαστικές σχέσεις, αποκρύβοντας έστω κι έμμεσα ότι αυτές διαμορφώνονται
από την εκάστοτε κονωνικο-πολιτισμική ιεραρχία.2
Από τα μέσα της δεκαετίας του '60, αλλά κυρίως μετά τη μεταπολίτευση η πολιτικοποίηση των πανεπιστημίων και η πολιτική στράτευση έγινε ημι-αναγκαιότητα
για πολλούς ιστορικούς κι αυτό είχε αναπόφευκτα στρεβλωτικές επιπτώσεις στο έργο
τους. Σήμερα που οι ιδεολογίες τίθενται υπό αμφισβήτηση, οι ανανεώσεις επισπεύδονται και διενεργούνται ευρύτερες ανακατατάξεις, η ζήτηση της ιστορίας μεταβάλλεται. Οι φιλοδοξίες για μια ολική ιστορία εξανεμίζονται. Κι ενώ συχνά γίνεται λόγος για
μια ανασύνθεση και έναν μετασχηματισμό του πολιτικού τοπίου, ορισμένοι νεότεροι
ιστορικοί αποτινάζουν με… αγαλλίαση τις… έντονα ιδεολογικοποιημένες πρακτικές
διαπραγμάτευσης ιστορικών θεμάτων του πρόσφατου παρελθόντος. Η θεώρηση της
ιστορίας αλλάζει και στο πλαίσιο αυτό εγκωμιάζεται η αναθεώρηση της. Όπως δήλωνε ο Fernard Braudel από το 1985 "Η Ιστορία, αντικείμενο ακατάπαυστης διεύρυνσης
είναι καταδικασμένη στο νεωτερισμό, σε διαδοχικές και αναπόφευκτες ανανεώσεις. Διότι μπορεί μεν κάθε κοινωνία να στρέφεται αναγκαστικά προς το παρελθόν της για να
εξηγήσει τον εαυτό της, για να βρει εκτός του παρόντος χρόνου άλλοθι, καταφύγια ή δικαιολογίες ή ακόμη και παραμυθίες, αλλά ταυτοχρόνως περιμένει νέες απαντήσεις στα
νέα ερωτήματα που τη βασανίζουν".3 Είναι απαραίτητο συνεπώς από τη μια μεριά να
διαθέτουμε μια ευρύτατη οπτική της ιστορίας και όχι μία περισταλτική και ακρωτηριασμένη αντίληψή της, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι αποκλειστικά οικονομική και
κοινωνική, αλλά επίσης πολιτισμική, θρησκευτική, των πολιτικών ιδεών κ.τ.λ. Είναι
όμως και επιβεβλημένο από την άλλη να διατηρούμε επιφυλάξεις απέναντι σε μια
εύκολη, «πρόθυμη» και απλουστευτική διάθεση αναθεώρησης, από την οποία πηγάζουν ιδιάζουσες αυταπάτες. Ανάλογες τάσεις μπορεί να αποφέρουν πρόσκαιρα φήμη,
τιμές, εξουσία, αλλά οι παρενθέσεις κλείνουν σύντομα. Οι μόδες αν και ασκούν μια
διάχυτη επίδραση στην έρευνα και συχνά ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα κοινωνικά
αιτήματα είναι χωρίς επαύριο. Η πολυπλοκότητα των δεσμών μεταξύ της πολύμορφης ζήτησης και της ιστορικής παραγωγής σε όλες τις εκφάνσεις της δημιουργεί ένα
εύθραυστο σύστημα που εύλογα μας κάνει να αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να υπο-

2 M. Foucault, "The Discourse on Language" translation appears as an appendix to the Archaeology
of Knowledge trans. A. M. Sheridan Smith, Pantheon, New York 1972, pp. 215-37.
3 G. Thuillier – J. Tulard, Οι Ιστορικές Σχολές, μτφρ. Κική Καψαμπέλη, Ινστιτούτο του Βιβλίου Μ.
Καρδαμίτσα, Αθήνα 1992, σ. 10.
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ταχθούμε σε επικίνδυνες παραμορφώσεις, σε μερικές και μεροληπτικές θεωρήσεις.
Σ’ αυτό συντείνουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πανεπιστημιακή έρευνα,
συχνότατα αφηρημένη και ξεκομμένη από τη ζωή του κοινωνικού σώματος, η ανήσυχη περιέργεια του οποίου δεν ικανοποιείται πάντα. Καθώς ο ιστορικός ζει μέσα στον
προκατασκευασμένο κόσμο της έρευνας κινδυνεύει να αποκοπεί από τις ζωντανές
δυνάμεις, οι οποίες του είναι στην πραγματικότητα απολύτως απαραίτητες.
Η τυπολογία της ιστορίας όμως δεν είναι απλή υπόθεση και τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο με την ανάλυση των αυτόνομων συστημάτων των τομέων
ιστορίας τα οποία έχουν βεβαίως τις εσωτερικές του συγκρούσεις και τις αναπτυξιακές τους δυσχέρειες, αλλά και τους δικούς τους ρυθμούς αύξησης. Κι αυτό γιατί το
σύστημα παραγωγής δεν αφορά μόνο την ιστορία όπως διδάσκεται από τους ιστορικούς των Φιλοσοφικών Σχολών, αλλά επίσης την ιστορία των αυτόνομων και ιδιαίτερα ανομοιόμορφων επιστημονικών κλάδων: λογοτεχνική ιστορία, ιστορία της τέχνης,
των επιστημών, ιστορία του δικαίου και των νομικών τεχνών, ιστορία των πολιτικών
ιδεών, της φιλοσοφίας. Επίσης, το σύστημα παραγωγής – αντίθετα με ό,τι πιστεύουν
μερικοί – δεν είναι καθαρά πανεπιστημιακό: το μέγιστο τμήμα του απορρέει όχι από
διδάσκοντες ή ερευνητές, αλλά από μη επαγγελματίες ιστορικούς. Μάλιστα συχνά ο
ρόλος τους είναι πρωταρχικός, γιατί οι επιστημονικές γνώσεις των εξ επαγγέλματος
ιστορικών αποδεικνύονται κατά καιρούς εξαιρετικά περιορισμένες. Η έκρηξη αυτή
των αναρίθμητων θεωρήσεων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας ανεξέλεγκτος
και άρα ανησυχητικός διασκορπισμός, αλλά ως η δημιουργία ενός πλουραλιστικού
αρχείου αποδεικτικών στοιχείων. Η μαρτυρία του Γιώργου Φαρσακίδη και το βιβλίο
του Θεόδωρου Βαλαχά, όπως θα δούμε παρακάτω, έρχονται να πιστοποιήσουν στο
ερευνητικό επίπεδο όσα προηγούμενα έχουμε αναπτύξει.
Η μετεμφυλιακή Ελλάδα, ως κράτος νικητών και ηττημένων, υπήρξε ένας τόπος
και χρόνος που η επίσημη ιστοριογραφία ανέγνωσε στοιχεία του με συγκεκριμένο
τρόπο ή και αγνόησε, ηθελημένα ή όχι - θα τεθεί το ζήτημα με ενάργεια κάποτε, και
πρόβαλε συχνά ως θέσφατα ή "πρωτεύουσας σημασίας" διηγήσεις και δευτερεύοντα
τεκμήρια. Το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη υπήρξε για την εθνική ιστοριογραφία ναυαρχίδα στην προσπάθεια αιτιολόγησης μετεμφυλιακών πρακτικών ιδίως σε τοπικό
επίπεδο και πολλά έχει να προσφέρει η παράλληλη συνεξέτασή του με παρόμοια
γεγονότα εκτός ελλαδικού χώρου. Μια τέτοια συγκριτική διερεύνηση θα αναδείξει
τα "πολύτιμα εργαλεία" που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιωθούν ο αντικομουνισμός
και η παθητικότητα (μέσα από την καταγγελία της αντίστασης) στη διαδικασία νομιμοποίησης της κοινωνικοπολιτικής ιεραρχίας στην μεταπολεμική Μεσόγειο και στην
ψυχροπολεμική Ευρώπη. Αυτό που έγινε στο Χορτιάτη στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944
συνιστά ένα από τα θέματα ταμπού της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς ιστοριο-
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γραφίας, καθώς αποτυπώνει ανάγλυφα το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής, αναδεικνύει
συλλογικές δράσεις και συμπεριφορές και προοικονομεί τις εμφυλιακές και μετεμφυλιακές περιπέτειες της χώρας. Χρειάστηκε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να
καταγραφούν από μελετητές της περιόδου – τις περισσότερες φορές όχι επαρκείς και
νηφάλιους – οι μαρτυρίες των επιζώντων και να αξιολογηθούν συγκριτικά τα γεγονότα. Και είναι ενδεικτικό ότι ήταν η λογοτεχνία που προσπάθησε να σώσει την ιστορική μνήμη και να υπαινιχθεί την ανάγκη έρευνας, αφού εκείνη την εποχή μπορούσε
να θέσει το ζήτημα με μεγαλύτερη ελευθερία κι ενάργεια από την καθαυτό πολιτική
και κοινωνική ατζέντα. Χαρακτηριστικό των πολύ στενών σχέσεων μεταξύ Λογοτεχνίας και Ιστορίας ότι αφορμή για κάποιους από αυτούς4 αποτέλεσε η "κειμενική"
έκκληση του Γιώργου Ιωάννου: "Ποιος θα τα καταγράψει αυτά και πότε επιτέλους θα
το κάνει;".5
Ο Φαρσακίδης, σύγχρονος ιστοριογράφος των γεγονότων που αφηγείται και επιχειρεί να αναπαραστήσει, βρέθηκε από την αρχή αντιμέτωπος με μια πληθώρα αναφορών με περιεχόμενο τελείως διαφορετικό από τη δική του εκδοχή. Ο Φαρσακίδης
είναι ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ημέρας, αφού στα 18 του χρόνια συμμετείχε στην αντάρτικη ομάδα του Ε.Λ.Α.Σ. που είχε εγκαταστήσει φυλάκιο στην περιοχή της "Καμάρας". Στην πρώτη του συνέντευξη στην εφημερίδα "Χορτιάτης 570"6
προκειμένου να προσδώσει εξηγητική αξία στα γεγονότα που ιστορεί οργανώνει και
εντάσσει την πλοκή τους μέσα από μια αφήγηση λογοτεχνικού τύπου. Μερικά χρόνια
αργότερα τα ίδια γεγονότα απεκδεδυμένα το λογοτεχνικό τους μανδύα επανέρχονται
στο υπό έκδοση βιβλίο του με τίτλο Η "επαίσχυντη" Συμφωνία και το ολοκαύτωμα
του Χορτιάτη. Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι εμπλουτισμένες αφηγήσεις από
το προσωπικό ανέκδοτο ημερολόγιο του συγγραφέα, το οποίο είχαμε τη δυνατότητα
να συμβουλευτούμε.7 Ο Θεόδωρος Βαλαχάς εντάσσεται κι αυτός στην κατηγορία

4 Έλ. Αλμετίδου – Κουτσιαλή, Το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, Εκδοτική Ομάδα, Θεσσαλονίκη χ.χ. σσ. 7-8.
5 Στο Δικό μας αίμα ο αφηγητής του Ιωάννου εμφανίζεται οργισμένος και απογοητευμένος για τον
τρόπο καταγραφής, ελλιπής πληροφόρησης, παρουσίασης ή και αποσιώπησης των ιστορικών γεγονότων
της κατοχικής περιόδου στη Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με τον αποθησαυρισμό των αντίστοιχων στην
Αθήνα. Θα μνημονεύσει παραδειγματικά το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, το Γεντί-Κουλέ που πρέπει να
ανακηρυχτεί σε μουσείο της φρίκης, τις αμέτρητες εκτελέσεις στο Κόκκινο Σπίτι και στο Χατζή-Μπαχτσέ,
το κάψιμο του Χορτιάτη και το Τμήμα Μεταγωγών. Εκείνο μάλιστα που τον στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι
ότι οι λόγιοι της Θεσσαλονίκης, που επιχειρούν μια τέτοια καταγραφή, τρομοκρατούνται από "κάτι φριχτά
εντόπια οντάρια, κατωτάτης υποστάθμης κριτικοί και λογοτέχνες, που αποθαρρύνουν τις προσπάθειες αυτές,
και που έχουν αναγάγει τον χαντουμισμό τους σε υψηλό καλλιτεχνικό δόγμα". Γ. Ιωάννου, Το δικό μας αίμα,
Κέδρος, Αθήνα 1980, σσ. 93-94.
6 Γ. Φαρσσακίδης, «Ήμουν κι εγώ εκεί…», Χορτιάτης 570, αρ. φυλ. 80, Χορτιάτης 2000, σσ. 8-9.
7 Ο συγγραφέας πολύ ευγενικά μας επέτρεψε να κάνουμε χρήση των στοιχείων που παραθέτει.
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των μη ειδικών επιστημόνων της ιστορίας, κάτι που σπεύδει να δηλώσει από την
αρχή,8 και ωθείται στην καταγραφή των γεγονότων από προσωπικούς λόγους, καθώς υπήρξε ένας από τους 2300 κατοίκους που ζούσαν το 1944 στο Χορτιάτη και
γιος του καπετάνιου Φωτεινού (Γεώργιου Βαλαχά) του Επονίτικου Λόχου από το
Χορτιάτη. Ο Βαλαχάς στηρίζεται κυρίως στο πολύ σημαντικό και αδημοσίευτο μέχρι
σήμερα αρχείο και στο ημερολόγιο του Γεώργιου Α. Κυρκιμτζή (καπετάν Χορτιάτη),
το οποίο ο τελευταίος διατηρούσε κατά τη θητεία του στη σχολή αξιωματικών του
Ε.Λ.Α.Σ., καθώς και στη γραπτή μαρτυρία του Γιώργου Φαρσακίδη. Κοινό σημείο
των δύο ιστορικών είναι η προσπάθεια ανατροπής των χαλκευμένων εκδοχών και των
εσκεμμένων ιστορικών παραποιήσεων σχετικά με την τραγωδία του Χορτιάτη που
για χρόνια επικρατούσαν.
Η συνοπτική αποτύπωση του σχετικού "μύθου" θέλει στις 2 Σεπτέμβρη του 1944
δύο υπάλληλους της Ύδρευσης Θεσσαλονίκης συνοδευόμενους από έναν Γερμανό
γιατρό να κατευθύνονται για τη χλωρίωση της πηγής της Αγίας Παρασκευής του
Χορτιάτη, από την οποία κατά την περίοδο εκείνη υδρεύονταν μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. γνωρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή επαναλαμβάνονταν
κάθε δεκαπενθήμερο (σύμφωνα με μερικούς κάθε Σάββατο) έστησαν ενέδρα στη
θέση "Καμάρα" (ρωμαϊκό υδραγωγείο), σκότωσαν τον έναν από τους δύο Έλληνες (Γ.
Σιδερίδη) και το Γερμανό γιατρό και τραυμάτισαν ελαφρά το δεύτερο (Κλ. Τερζόπουλο). Η εσκεμμένη, επιπόλαια και εγκληματική αυτή ενέργεια αποτέλεσε την αφορμή
και την αιτία για τη "δικαιολογημένη" πλέον αντίδραση των Γερμανών, οι οποίοι μη
μπορώντας να βρουν τους πραγματικούς ενόχους άντρες του Ε.Λ.Α.Σ., στράφηκαν
με πρωτοφανή μανία (συνεπικουρούμενοι από τα γερμανοφορεμένα Τάγματα Ασφαλείας) απέναντι στους άμαχους κατοίκους. Η συνέχεια, που δεν ανήκει φυσικά στη
σφαίρα του μύθου, είναι γνωστή και μόνο σιωπή και απόλυτο σκεπτικισμό μπορεί
να προκαλέσει. Γερμανοί, αλλά κυρίως οι Έλληνες συνεργάτες τους βίασαν, κατακρεούργησαν, έκαψαν και σκότωσαν αδιακρίτως από νήπια μέχρι ενενηντάχρονους
γέροντες. Τελικός απολογισμός 147 δολοφονημένοι αθώοι πολίτες. Το γιατί και πώς
συγκροτήθηκε ο μύθος αυτός, μέσα από τόσο αντιφατικές και αλληλοαναιρούμενες
αφηγήσεις και μαρτυρίες, που συχνά αγγίζουν και ξεπερνούν τα όρια του ψυχολογικού παραλόγου, θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Πρώτα όμως θα πρέπει σύντομα να
παραθέσουμε τα πραγματικά γεγονότα, όπως αυτά προκύπτουν από τη διασταύρωση
των πρωτογενών πηγών.

8 Θ. Βαλαχάς – Δ. Θεοχάρη, Ό,τι απόμεινε από τη μέρα εκείνη, η μνήμη είναι, Χορτιάτης 570, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 25.
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Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του Γιώργου Φαρσακίδη, στις 2 Σεπτέμβρη
του 1944 το πρωί διμοιρία του 2ου Λόχου του 31ου Συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. υπό τον
Βάϊο Ρικούδη διατάχθηκε να εγκαταστήσει φυλάκιο έξω από το χωριό στη θέση του
ρωμαϊκού υδραγωγείου, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για μετακίνηση μέσω Χορτιάτη και προορισμό το Αδραμέρι μεγάλου αριθμού Γερμανών και ταγματασφαλιτών.9
Γύρω στις δέκα η ώρα (10.00 π.μ.) εμφανίστηκε ένα ελληνικό αυτοκίνητο. Ο Ρικούδης
βλέποντας ότι είχε να κάνει με Έλληνες, έριξε μια προειδοποιητική βολή στον αέρα και
τους φώναξε να σταματήσουν. Το αυτοκίνητο παρά τις προειδοποιήσεις δεν ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες σ' αυτό στην προσπάθειά τους να διαφύγουν δέχτηκαν πυρά
από την πεντάδα του πολυβόλου που κάλυπτε το χώρο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο
ένας από τους δυο υπαλλήλους και να τραυματιστεί ο άλλος στο πόδι. Με το σκεπτικό
ότι με τους πυροβολισμούς η θέση τους προδόθηκε, οι άντρες του Ε.Λ.Α.Σ. αποσύρθηκαν. Μιάμιση περίπου ώρα αργότερα, μέσα στο χωριό, ο Γιώργος Φαρσακίδης, ο Σταύρος Δήμου (Σταύρακας) και ο Παντελής10 διατάχθηκαν από τον Διοικητή του 1ου Λόχου
καπετάν Χορτιάτη, να επιστρέψουν και να επανεγκαταστήσουν το φυλάκιο. Περίπου
στις εντεκάμιση (11.30 π.μ.) πλησίασε ένα γερμανικό αναγνωριστικό αυτοκίνητο. Κατά
την μάχη που ακολούθησε, τραυματίστηκε βαριά ο νεαρός Γερμανός οδηγός του, ενώ
οι άλλοι δυο Γερμανοί, βάλλοντας με τα αυτόματα κρύφτηκαν στη πυκνή βλάστηση και
παρά την προσπάθειά εντοπισμού τους, κατάφεραν τελικά να διαφύγουν. Ο τραυματίας
στάλθηκε για περίθαλψη στη έδρα του Λόχου μαζί με τον οπλισμό που υπήρχε στο
αυτοκίνητο. Το γερμανικό αυτοκίνητο πυρπολήθηκε και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν οι
τρεις ρόδες του, που συμπτωματικά δεν είχαν καεί, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως
υλικά κατασκευής υποδημάτων. Μετά την παρέλευση μιάμισης ή δύο ωρών (σίγουρα
πριν από τις 14.00 μ.μ.) φάνηκαν τα πρώτα γερμανικά αυτοκίνητα που πλησίαζαν αργά
και διερευνητικά το χωριό.11 Ο Φαρσακίδης με το Δήμου έφυγαν τελευταίοι απ’ το
χωριό, τρέχοντας κυριολεκτικά για να προλάβουν το Λόχο που συνόδευε μεγάλη φάλαγγα αμάχων κατοίκων του Χορτιάτη. Με τα πάθη του Εμφυλίου και νωπά ακόμα

9 Η πολύ σημαντική αυτή πληροφορία αντλείται από αρχείο του Καπετάν Χορτιάτη, όπως αυτό παρατίθεται στο βιβλίο του Θεόδωρου Βαλαχά και αφορά ενημέρωση μέσω επιστολής του Καπετάν Φλωριά
προς τον Καπετάν Χορτιάτη την 1 Σεπτεμβρίου του 1944, "Έχω μια πληροφορία από τον υπεύθυνο του
Πανοράματος ότι πρόκειται να κινηθεί δύναμις τ. Α. με γερμανούς προς Χορτιάτη με κατεύθυνση Αδραμέρι
και μια φάλαγγα από Σέδες προς Αδραμέρι". Θ. Βαλαχάς – Δ. Θεοχάρη, ό.π., σσ. 64-66.
10 Ο Παντελής εγκατέλειψε τους συντρόφους του κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τους Γερμανούς που επακολούθησε.
11 Τη χρονική αλληλουχία παράθεσης των γεγονότων από το Φαρσακίδη πιστοποιούν πάντως και
οι μαρτυρίες όσων επέζησαν της τραγωδίας, όπως αυτές παρατίθενται από το Θ. Βαλαχά και την Έλ.
Αλμετίδου.
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τα τραύματα από την τραγωδία του Ολοκαυτώματος η Αντίσταση βρέθηκε υπόδικη
με τιμητές τους συνεργάτες των Γερμανών και ο Ρικούδης καταδικάστηκε σε πολύχρονη κάθειρξη για το φόνο ενός ανύπαρκτου Γερμανού γιατρού, σύμφωνα με όσα
ξέρουμε, και του Έλληνα υπαλλήλου της ύδρευσης.
Αν προσέξουμε, και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό το σημείο, η ίδια η επίκληση
της ιδιότητας του γιατρού, μας εισάγει από το χώρο της επιστημονικής ιστοριογραφίας στο χώρο της λογοτεχνίας. Όχι μόνο γιατί η ύπαρξη του γιατρού δεν αποδείχτηκε
ποτέ, αλλά γιατί ως "αστικός μύθος" της πόλης, χρησιμοποιήθηκε ώστε να δομηθεί το
δίπολο μιας ταυτότητας. Αυτής του βάρβαρου αντάρτη-συμμορίτη και του φιλάνθρωπου, καθωσπρέπει εμφυλιακού νικητή, που συνεργάστηκε, όταν έπρεπε, με τις δυνάμεις
κατοχής. Όχι τυχαία, άλλωστε, η μετεμφυλιακή Ελλάδα, βρισκόταν σε διαδικασία μετάβασης, αφού έπρεπε να "διαπραγματευτεί" με το συλλογικό της φαντασιακό και να
επανεφεύρει μια ταυτότητα μέσα από διαδικασίες που δεν αφορούσαν μόνο το διάλογο,
τη συνεργασία ή την αντιπαλότητα με τον ξένο (Γερμανοί ως παρελθόν, Αγγλοσάξωνες
κι Αμερικανοί ως παρόν), αλλά και τον "εσωτερικό" διάλογο με τον εαυτό της, δηλαδή
με το οικείο (Δεξιά - Αριστερά).
Όπως έχει υποστηριχθεί σε περιόδους που οι ταυτότητες βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, αναπτύσσονται συστήματα λόγου που έχουν ευθεία αναφορά και επίδραση
στη λεγόμενη «πόλωση της κατασκευής». 12 Ο λόγος μετατρέπεται, έτσι σε κοινωνική
δράση, αφού οι "ταυτότητες" γίνονται εύπλαστα και συγκεκριμένων κατηγοριών ρητορικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για να έχουν μικρο-κοινωνιολογικά αλλά και
μακρο-κοινωνιολογικά αποτελέσματα,13 όπως αυτά που επεδίωκε το ελληνικό μετεμφυλιακό κράτος.
Μεθοδολογικά λοιπόν, το ρετουσάρισμα της ιστορίας προς όφελος της μιας πλευράς, με την υπερ-προβολή ενός λογοτεχνικού ήρωα (του νεκρού, νεαρού γιατρού που
πρόσεχε μέσω της χλωρίωσης την υγιεινή του πολυτίμου νερού κι άρα την υγεία των
"απλών πολιτών") και την υποβάθμιση των ωμοτήτων που στην περίπτωση του Χορτιάρη διεπράχθησαν κυρίως από τοπικούς, Έλληνες, συνεργάτες των ναζί (εναντίον των
απλών πολιτών…), θέτει το ζήτημα της χρήσης του ολοκαυτώματος όχι ιστοριογραφικά, μα ως "οικο-συστημικό ζητούμενο" (Foucault),14 με ιστοριογραφικό μανδύα. Ζητούμενο δηλαδή που διαμορφώνεται από τα κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά του
ελληνικού χώρου, όπως αυτά εξελίσσονται στο πέρασμα των αιώνων (με σεβασμό στην

12 D. Edwards, Discourse and Cognition, Sage, London 1997, and J. Potter, M. Wetherell, Discourse
and social psychology: Beyond attitudes and behaviour, Sage, London 1997.
13 D. Edwards, J. Potter, 1992, Discursive Psychology, Sage, London 1992.
14 M. Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences Gallimard, Paris 1963.
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παιδεία και στο συμβολισμό του γιατρού), όσο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
εκάστοτε ιδεολογίας (π.χ. της μετεμφυλιακής) ως μιας προσέγγισης, η οποία συνθέτει
μια γενική θεώρηση του κόσμου. Προσέγγιση σχεδόν μεταφυσική στη σύλληψη της, με
λογοτεχνικά στοιχεία εύπλαστης λαϊκής συγκίνησης στη στρατηγική της και, βέβαια,
πολιτική στην πρακτική της, όπως επίσης διαμορφώθηκε από συγχρονικές και διαχρονικές κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές συντεταγμένες.
Να σημειωθεί ότι το σε χρήση υδραγωγείο της Αγίας Παρασκευής, η "μάνα",
όπου οι υπάλληλοι έριχναν το χλώριο (φάρμακο), βρίσκεται στη ακριβώς αντίθετη
πλευρά του χωριού, στο δασωμένο βουνό και οι αντάρτες, μπορούσαν να αιχμαλωτίσουν στο σημείο εκείνο με ιδιαίτερη ευκολία, τους απεσταλμένους της Ύδρευσης
και πιθανούς Γερμανούς συνοδούς τους, χωρίς να διακινδυνέψουν σε τέτοιο βαθμό
τη ζωή τους στήνοντας ενέδρα μόλις λίγα χιλιόμετρα από την έδρα των Γερμανών.
Η μαρτυρία του Φαρσακίδη, όπως έχει αποτυπωθεί στο προσωπικό του ημερολόγιο
τουλάχιστον, όχι μονάχα ανατρέπει το μύθο για τα αίτια και την αφορμή του ολοκαυτώματος του Χορτιάτη, αλλά και παρέχει μια σειρά πειστικών εξηγήσεων για τους
λόγους που οδήγησαν σ' αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω.
Αντίθετα ανακρίβειες διαπιστώνουμε εξ αρχής στις προσωπικές διηγήσεις του
ημερολογίου του καπετάν Χορτιάτη, σχετικά με το θέμα που διερευνούμε, όπως αυτό
παρατίθεται στο βιβλίο του Θεόδωρου Βαλαχά. Στο πρώτο κείμενο από την έκθεση
του καπετάν Χορτιάτη, που σώζεται υπό μορφή σημείωσης και αναφέρεται στα γεγονότα, ο τελευταίος κάνει λόγο για ένα ελληνικό αυτοκίνητο, το οποίο προηγήθηκε
τουλάχιστον μιάμισης ώρας χρονικά (10.30 π.μ.), και για ένα δεύτερο που αφήνει
να εννοηθεί ότι ήταν γερμανικό (12.00 μ.μ.). Στο δεύτερο σημείωμα αντίθετα στο
δεύτερο έγγραφο αναφέρεται σε δύο αυτοκίνητα που έφτασαν και ενεπλάκησαν στη
συμπλοκή σχεδόν ταυτόχρονα.15 Ο καπετάν Χορτιάτης αποσιωπά και την προσωπική
διαταγή που έδωσε στο Φαρσακίδη και στο Δήμου να επιστρέψουν στο σημείο του
φυλακίου μετά το πρώτο χτύπημα. Την ίδια περίεργη τουλάχιστον στάση κράτησε ο
καπετάνιος του Ε.Λ.Α.Σ. και όταν αργότερα συναντήθηκε παρουσία του Θόδωρου
Βαλαχά με το Γιώργο Φαρσακίδη. Όταν ο τελευταίος του υπενθύμισε τη διαταγή
που τους έδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944, ο Κυρκιμτζής απάντησε λακωνικά
και ανεξήγητα "Τι τα σκαλίζεις αυτά, ας τα ξεχάσουμε τώρα". Να σημειωθεί ότι επί
σειρά ετών ο ίδιος δεν παραδεχόταν ότι βρισκόταν τη συγκεκριμένη ημερομηνία στο
Χορτιάτη.
Ανακρίβειες και υπερβολές παρουσιάζει και η αφήγηση των γεγονότων από το

15

Θ. Βαλαχάς – Δ. Θεοχάρη, ό.π., σσ. 93-95.
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Βάϊο Ρικούδη, όπως τουλάχιστον αυτή καταγράφεται από την Έλλη Αλμετίδου.16 Ο
Ρικούδης και ο καπετάν Φλωριάς (και η δική του μαρτυρία δόθηκε στην Αλμετίδου)17 μνημονεύουν ότι τοποθετήθηκαν τρεις ενέδρες σε πιθανά σημεία άφιξης των
Γερμανών για να αποτρέψουν γερμανική επιχείρηση αρπαγής των ζώων του χωριού.
Η κίνηση των Γερμανών προς το Αδραμέρι, όπως αυτή παρατέθηκε παραπάνω, δεν
μπορεί να συσχετισθεί με την πληροφορία περί αρπαγής ζώων, που έδωσε υπεύθυνος
του εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ. του Χορτιάτη. Ο ισχυρισμός του Ρικούδη για την ταυτόχρονη σχεδόν άφιξη των δύο αυτοκινήτων έρχεται σε αντίθεση με το πρώτο έγγραφο
του καπετάν Χορτιάτη, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Το πλέον παράδοξο
είναι πάντως η προσπάθειά του να αναπαραστήσει μία συμπλοκή που διήρκησε για
αρκετή ώρα με την έλευση των δύο (!) αυτοκινήτων, ενώ ισχυρίζεται ότι λίγο αργότερα η διμοιρία του ενισχυμένη με ομάδα ανταρτών πολέμησε επί δύο ώρες (!) τους
500 Γερμανούς για να δώσει την ευκαιρία στους Χορτιατινούς να εγκαταλείψουν με
ασφάλεια το χωριό. Τις πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνουν ούτε ο καπετάν Χορτιάτης, ούτε ο Φαρσακίδης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τόσο ο καπετάν Χορτιάτης, όσο
και ο Βάϊος Ρικούδης προσπάθησαν μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις για το
γεγονός, οι οποίες συνιστούν μια λογοτεχνική επανεγγραφή του αρχικού συμβάντος
(αφού το αρχικό γεγονός ανεξαρτητοποιείται και παρεισδύουν στην αφήγηση τους
πλήθος μυθοπλαστικών στοιχείων), να αποσείσουν τόσο υπαρκτές δικές τους λάθος
εκτιμήσεις κι ενοχές, όσο κι ενοχές που συγκεκριμένοι πρωταγωνιστές του μετεμφυλιακού κράτους έντεχνα και μεθοδικά φόρτωσαν στις πλάτες των αντιστασιακών για
να συγκαλύψουν τις δικές τους τεράστιες ευθύνες. Δεν είναι στις προθέσεις της δικής
μας εργασίας, κυρίως λόγω του δεδομένου αριθμού λέξεων τις οποίες δεν μπορούμε
να υπερβούμε, να μπούμε στη λογική της συγκριτικής αλληλοαναίρεσης των όσων
έχων ειπωθεί από αυτούς που επέζησαν της καταστροφής. Άλλωστε το πολύ καλό
βιβλίο του Θεόδωρου Βαλαχά ελέγχει διακριτικά, αλλά ουσιαστικά όλες τις ανακρίβειες από αυτές διηγήσεις και τις μαρτυρίες. Μπορούμε όμως να επισημάνουμε, οριοθετώντας τη σχέση ιστοριογραφίας, λογοτεχνίας και ετερότητας (αφού απειλητική
εσωτερική ετερότητα αποτελούσαν οι αντιστασιακοί για το μετεμφυλιακό ελληνικό
κράτος), ότι η δημιουργία και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής (ένα πολύπλοκο φαινόμενο με ευρείες κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους) γύρω από την
ομοιομορφία κι άρα η αντιδιαστολή της με την (κάθε είδους) ετερότητα, δημιούργησε τρόπους κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης με τεκμαρτές μεν ομοιογένειες

16
17

Έλ. Αλμετίδου – Κουτσιαλή, ό.π., σσ. 25-27.
Έλ. Αλμετίδου – Κουτσιαλή, ό.π., σσ. 58-60.
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(Ροζάνης),18 αλλά που η τεκμαρτότητά τους δε θα μπορούσε να αντιστρατεύεται τη
συναίρεση των προτιμήσεων των κυρίαρχων ομάδων.
Εύλογα γεννιέται το ερώτημα, γιατί ο Χορτιάτης έπρεπε να πληρώσει τον φόρο
του αίματος με τη σφαγή των γυναικόπαιδων και το κάψιμο του χωριού; Κι ακόμα για
ποιο λόγο οι Γερμανοί , αλλά και οι "Σύμμαχοί" μας προσπάθησαν να σβήσουν από την
μνήμη και τα αρχεία τους την τραγωδία του Ολοκαυτώματος; Απαντήσεις που ο Γιώργος Φαρσακίδης αναζητά στην περιβόητη "Συμφωνία της Λισσαβόνας" τον Αύγουστο
του 1944 μεταξύ ανώτερων Βρετανών και Γερμανών αξιωματούχων, για την οποία
πάντως μας λείπει μια ενδελεχής διασταύρωση πηγών.19 Η Συμφωνία προέβλεπε την
ανενόχλητη από τους Βρετανούς αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την
Ελλάδα. Οι Γερμανοί θα ανέθεταν την καταστολή της Αντίστασης στα καλοεξοπλισμένα απ` αυτούς Τάγματα Ασφαλείας,20 τα οποία σε συντονισμό και κοινή δράση
της δύναμης της χωροφυλακής και μονάδων του Αγγλικού στρατού που θα αποβιβαζόταν έγκαιρα, θα καταλάμβαναν τη Θεσσαλονίκη και θα εξουδετέρωναν το Εαμικό
κίνημα. Οι Γερμανοί ήταν πεπεισμένοι για τα πολλαπλά προβλήματα που οι Άγγλοι
θα αντιμετώπιζαν στην Ελλάδα και προσπαθούσαν, στα όρια των δυνατοτήτων τους
πλέον, να μετουσιώσουν σε πράξη μια ανάλογη σύρραξη.21 Τα παραπάνω, βέβαια,
δε χρειάζονται την επικύρωση από μια μυστική συμφωνία, γιατί εκ των πραγμάτων
αποδείχτηκε ότι εφαρμόστηκαν στην πράξη στη μετέπειτα περίοδο. Ήδη από τον Αύγουστο του 1944, μετά την αποχώρηση από την Ελλάδα της 1ης Μεραρχίας Ορεινών
Καταδρομών και των δυο συνταγμάτων της 4ης Μεραρχίας SS,22 η Ελλάδα κηρύχτηκε
ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων, κάτι που σήμαινε σύμφωνα με τη διαταγή του Χίτλερ
τη διεξαγωγή ολοκληρωτικού πολέμου στο έδαφός της. Στη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου η επιβολή των αντιποίνων στους συνεργάτες ή τους υποτιθέμενους

18 Στ. Ροζάνης, Σημειώσεις για το μάθημα «Πολυπολιτισμικότητα και Μειονότητες» Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων Και Πολιτισμού, Αθήνα 1999.
19 Β. Π. Μαθιόπουλος, Ο Δεκέμβριος του 1944, Νέα Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1994, σ. 100102. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι για τη συγκεκριμένη αναφορά της αποκάλυψης της διπλωματικής
συμφωνίας Τσώρτσιλ – Χίτλερ, από τον υπουργό Πολεμικής Παραγωγής του Γ' Ράιχ Άλμπερτ Σπέερ στο
συγγραφέα του βιβλίου δεν παρατίθεται, όπως ίσως να είναι φυσικό, καμία παραπομπή σε επίσημο έγγραφο ή κάτι ανάλογο.
20 Την εποχή αυτή τα Τάγματα Ασφαλείας έφθασαν στη μέγιστη αριθμητική τους δύναμη αγγίζοντας
τους 30.000 άνδρες, αριθμοί συγκρίσιμοι με την ενεργό δύναμη του Ε.Λ.Α.Σ. κατά την ίδια περίοδο.
Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005, τ.1,
σ. 59.
21 Β. Μαθιόπουλος, ό.π., σσ. 153-157.
22 Ε. Δορδανάς, Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία 1941-1944, Διδακτορική
διατριβή, Ιστορικό Τμήμα, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2002 (ηλεκτρονική μορφή), σ. 703.
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ομοϊδεάτες των ανταρτών ακολουθούσε μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Όμως μετά την αποχώρηση των επίλεκτων μονάδων, οι Γερμανοί και οι
ελληνόφωνοι συνεργάτες τους ένοιωσαν πανικό κι ανασφάλεια. Ενδεικτική είναι η
περίπτωση της σύσκεψης στο γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού Διοικητή Ρέσκο,
στις 9 Σεπτεμβρίου του 1944, με συμμετοχή των αρχηγών των γερμανοεξοπλισμένων
διοικητών των Ταγμάτων Ασφαλείας, όπου πιθανολογείται ότι συζητήθηκαν τα που
θα έπρεπε να ληφθούν όχι εναντίων των ανταρτών, αλλά εναντίον των κατοίκων,
ώστε η πόλη να παραμένει δια της τρομοκρατίας κάτω από τον γερμανικό έλεγχο!23
Ο νομάρχης των χιτλερικών, Χρυσοχόου, υπήρξε ο εντεταλμένος που θα συντόνιζε
την επάνοδο των μεταλλαγμένων σε ΕΔΕΣ Ταγμάτων Ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη.
Ωστόσο, με τα απανωτά χτυπήματα που δέχονταν από τον Ε.Λ.Α.Σ. το όλο σχέδιο, κινδύνευε να ματαιωθεί. Ο Χορτιάτης ως ορμητήριο του Ε.Λ.Α.Σ. θα έπρεπε
να εκλείψει. Ο αφανισμός του από τους Γερμανούς και το Σούμπερτ δείχνει να είχε
δρομολογηθεί. Απορίες και βιαστικές κρίσεις σχετικά με την προγραφή του Χορτιάτη
και όχι άλλων χωριών π.χ το Λιβάδι, όπως αυτές που εκφράζει ο Γεώργιος Γκουραμάνης στο βιβλίο του, και στις οποίες βέβαια απαντά εν μέρει ο Θεόδωρος Βαλαχάς,
μπορεί πολύ εύκολα να απαντηθούν. Αρκεί κανένας να "διαβάσει" έναν χάρτη της
περιοχής και να εντάξει σε αυτόν το οδικό δίκτυο της εποχής που μελετούμε.24 Αντίθετα, εύλογα θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε τι θα είχε συμβεί στις 2 Σεπτέμβρη
του 1944 εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η ενέδρα των ανταρτών, που ασφαλώς ούτε
αιτία, ούτε αφορμή των αντιποίνων μπορεί να θεωρηθεί. Μήπως μια ανείπωτη τραγωδία άνευ προηγούμενου;
Τις παραμονές του ολοκαυτώματος ο Σούμπερτ με τους "ειδικευμένους σφαγείς" του, ανακλήθηκε εσπευσμένα στο Ασβεστοχώρι,25 ενώ γερμανικά τμήματα που
παρέστησαν στις σφαγές (το σύνολο των Γερμανών στρατιωτών ανέρχεται σε περισσότερα από 400 άτομα) είχαν μεταφερθεί από την Θεσσαλονίκη στο Ασβεστοχώρι
και επέστρεψαν στη βάση τους μετά την καταστροφή.26 Η μη αναλογική προβολή
και αξιολόγηση όμως αυτού του γεγονότος από την επίσημη ιστοριογραφία και την
τοπική παράδοση (σε αντιδιαστολή με τον αστικό μύθο του γιατρού), την τοποθετεί,
όπως επισημάναμε, στην καρδιά των πολιτιστικών και θεσμικών δομών των μοντέρνων κοινωνιών αναδεικνύοντας το πολύπλοκο δίκτυο μικρο-δυνάμεων που διαποτίζει

23 Ε. Δορδανάς, ό.π., σ. 735.
24 Γ. Γκουραμάνης Γεώργιος, Ο Ιστορικός Χορτιάτης, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 44-47
25 Αθ. Φωτίου, "Έγκλημα και τιμωρία: ο 'Μακεδόνας' Φριτς Σούμπερτ (1944-1947)", Θεσσαλονικέων πόλις, (2006) τχ. 20, σ. 87.
26 Ε. Δορδανάς, ό.π., σ. 728.
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κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής, αναπαράγοντας και ανατροφοδοτώντας το κυρίαρχο πρόσωπο της κοινωνικής εξουσίας.27 Το αναγνωριστικό αυτοκίνητο με τους
οπλισμένους που στάλθηκε στις δυο του Σεπτέμβρη, λίγη ώρα προτού κινήσει η
φάλαγγα δεν ήταν παρά ο προπομπός, όπως γινόταν πάντοτε και συχνά με τρόπο
προκλητικό για πολεμικές επιχειρήσεις, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Όσο για
τους δυο Γερμανούς (πιθανόν τραυματίες), που είχαν ξεφύγει, ήταν πολύ δύσκολο να
προλάβουν να καλύψουν την απόσταση των έξι χιλιομέτρων για να φτάσουν μέσα
απ’ τα χωράφια στο Ασβεστοχώρι, προτού αρχίσει να κατεβαίνει η φάλαγγα των αυτοκινήτων. Τα γερμανικά τμήματα μετά την επιδρομή επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη
και ο επικεφαλής τους, ανθυπολοχαγός της 501ης μονάδας της Στρατιωτικής Αστυνομίας Βίλι Πόλμαν, πολύ ευχαριστημένος από την έκβαση της επιχείρησης ενημέρωσε
τηλεφωνικά τους ανωτέρους του από τη Θεσσαλονίκη ότι "καταδιώξαμε τους κατοίκους του Χορτιάτη μέχρι θανάτου".28 Κι ενώ οι υπεύθυνοι του Ε.Α.Μ. προέτρεπαν
τους κατοίκους να φύγουν – και τελικά συνόδεψαν το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού στη σωτηρία – ο πρόεδρος (Χρήστος Μπαντάτσιος) και ο ιερέας (Δημήτριος
Τομαράς) του χωριού θεώρησαν ότι θα επιτύγχαναν συμφωνία που θα απέτρεπε την
καταστροφή του χωριού. Η παρουσία και ο ρόλος των ελληνόφωνων συνεργατών των
Γερμανών υπό την καθοδήγηση του Πέτρου Κωνσταντινίδη, του διαβόητου Φριτς
Σούμπερτ και των υπαρχηγών του Καπετανάκη και Γερμανάκη, σε ό,τι επακολούθησε ήταν καθοριστικός. Είναι αυτοί που ουσιαστικά πραγματοποίησαν τις πιο ειδεχθείς
και αποτρόπαιες πράξεις. Ο Σούμπερτ είχε το γενικό πρόσταγμα και επομένως η θηριωδία αυτή θα πρέπει να αποδοθεί πιθανότατα σε δική του πρωτοβουλία. Οι χαρακτηριστικές μαρτυρίες από τους ελάχιστους επιζήσαντες αποκαλύπτουν ότι ορισμένοι
Γερμανοί στρατιώτες προσπάθησαν να γλυτώσουν κατοίκους του χωριού.29
Τα αντίποινα των Γερμανών στην Ελλάδα κατά τους πρώτους μήνες της κατοχής
και τουλάχιστον ως τον Οκτώβρη του 1941 (Κερδύλλια, Δράμα) είχαν ως στόχο την
τρομοκράτηση του ελληνικού πληθυσμού και την πάταξη της δράση των πρωτοεμφανιζόμενων αντιστασιακών ομάδων εν τη γεννήσει τους και χαρακτηρίζοντας από μια
παρεμφερή δομική οργάνωση. Σε μια δεύτερη φάση που ξεκινά από την άνοιξη του
1943 και διαρκεί μέχρι την αποχώρησή των γερμανικών στρατευμάτων τα αντίποινα
παίρνουν τη μορφή εκκαθαριστικών επιχειρήσεων με σκοπό την ερήμωση των χωριών
εκείνων που αποτελούσαν πηγή στρατολόγησης και εφοδιασμού της αντίστασης. Οι

27 R. Cox, Shaping Childhood Things of Uncertainty in the history of Adult-Child Relations, Routledge, New York 1996, p. 5.
28 Ε. Δορδανάς, ό.π., σ. 728.
29
Έλ. Αλμετίδου – Κουτσιαλή, ό.π., σσ. 28, 29, 32, 33, 35, 36, 50, 53.
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βασικές διαφοροποιήσεις στη μεθόδευσή τους προκύπτουν σ' αυτά από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αναλαμβάνουν τα Τάγματα Ασφαλείας που συγκροτούνταν από
τους ένοπλους δωσίλογους. Αν και θεωρούμε ότι δεν μας επιτρέπεται να εντάξουμε την
περίπτωση του Χορτιάτη στην κατηγορία των αντιποίνων, αλλά σε αυτή των εγκλημάτων πολέμου, τα γεγονότα αυτά καθευατά μας σοκάρουν και μας δημιουργούν μια
σειρά αναπάντητων ερωτημάτων, καθώς Γερμανοί και ταγματασφαλίτες έδρασαν εδώ
με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν εξαιρέθηκαν υπερήλικες και γυναικόπαιδα, οι
αντιπρόσωποι των φορέων εξουσίας δεν έτυχαν διαφορετικής μεταχείρισης, αλλά το
πλέον αποτρόπαιο όλων υπήρξε ο τρόπος εξόντωσης των θυμάτων, με χρήση φούρνου
και ταυτόχρονη πυρπόλησή του – μέθοδο που ο Σούμπερτ χρησιμοποιούσε στην Κρήτη. Επί πέντε ημέρες, μέχρι την άδεια που δόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφτεί
το Χορτιάτη και να επιχειρήσει να καταγράψει τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες, οι
δωσίλογοι πλιατσικολογούσαν συστηματικά. Την ίδια μέρα αποχώρησαν από τον τόπο
του ολοκαυτώματος και όλοι οι Γερμανοί.
Είναι γνωστό ότι ενώ οι ανάλογες περιπτώσεις αντίποινων έχουν καταγραφεί εκτενώς στα γερμανικά στρατιωτικά έγγραφα, τα όσα συνέβησαν στον Χορτιάτη, κατά
«παράδοξο τρόπο» δεν έχουν καταχωρηθεί καν, σαν μην είχαν συμβεί! Οφείλουμε
να παραδεχτούμε ότι η χρονική περίοδος είναι η χειρότερη για τους Γερμανούς,
καθώς τους βρίσκει στο δρόμο της υποχώρησης και σε μια περιοχή που αποτελεί
κομβικό σημείο για τη διαφυγή τους. Η σύγχυση που επικρατεί στους κόλπους των
γερμανικών στρατευμάτων αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην κατά λάθος μεταξύ
τους συμπλοκή στο χωριό Βασιλούδι.30 Όπως ήδη έχουμε προηγούμενα αναφέρει ο
Πόλμαν ενημέρωσε τους ανωτέρους του στο τρίτο επιτελικό γραφείο τηλεφωνικά
και όχι γραπτά. Γενικόλογη, ελλιπής και ασαφής χαρακτηρίζεται και η αναφορά
στη σφαγή του Βίλχεμ Χάμμερ, επικεφαλής του τρίτου επιτελικού γραφείου, κατά
την απολογία του στη δίκη της Νυρεμβέργης, "Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση κατά
την οποία μια γερμανική ομάδα εργασίας, η οποία είχε επιφορτιστεί με την επισκευή
των εγκαταστάσεων υδροδότησης της Θεσσαλονίκης, έπεσε σε ενέδρα και εξοντώθηκε λίγο έξω από το χωριό Χορτιάτης".31 Θα είναι παράλειψή όμως αν το ολοκαύτωμα
του Χορτιάτη δε συσχετιστεί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισαν σ'
αυτό τα Τάγματα Ασφαλείας. Οι Γερμανοί είχαν άλλωστε από καιρό εγκαθιδρύσει
μία "εμφύλια βία" με σκοπό να αποδυναμώσουν το αντιστασιακό μέτωπο. Η δράση
των ανθρώπων που συγκρότησαν τον πολύμορφο κόσμο των Ταγμάτων Ασφαλείας

30
31

Θ. Βαλαχάς – Δ. Θεοχάρη, ό.π., σ. 208.
Ε. Δορδανάς, ό.π., σ. 730.
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και υπηρέτησαν τη λογική της ολοκληρωτικής αποδοχής της ξένης κατοχής δεν
αποτελεί φαινόμενο αποκλειστικά τοπικού χαρακτήρα. Ούτε βέβαια τα κίνητρα των
συμμετεχόντων στις ομάδες αυτές ταυτίζονται.32 Ίσως οι λόγοι της περίεργης «διαγραφής» της σελίδας του ολοκαυτώματος να πρέπει να αναζητηθούν και μέσα σε
μια προσπάθεια συγκάλυψης ή και συγχώρεσης τόσο των Γερμανών, όσο κυρίως
των Ελλήνων συνεργατών τους, που συχνά αναλάμβαναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Γερμανοί και αντάρτες άλλωστε ηττήθηκαν και οι δύο στο πεδίο της μάχης. Η ιστορία γράφεται συνήθως από τους νικητές, αλλά καμιά φορά σβήνεται κιόλας.
Ο μύθος του Χορτιάτη, κακοί αντάρτες vs σωτήρα γιατρού καλλιεργήθηκε συστηματικά και με πρόθεση για πάρα πολλά χρόνια. Τα παραποιημένα γεγονότα επαναλαμβάνονται δυστυχώς ακόμα και σήμερα, ενώ και νέα "στοιχεία" που δεν αντέχουν
σε καμία σοβαρή επιστημονική διερεύνηση προστίθενται κατά καιρούς και αναλαμβάνουν να υπηρετήσουν το στόχο της μυθοποίησης μέσα από την δημιουργία και την
επανάληψη στερεοτύπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διαδικτυακά φόρα ο Γερμανός
γιατρός έχει στο μεταξύ προαχθεί σε Αντισυνταγματάρχη,33 ενώ αλλού ο αντιστασιακός που "καθοδήγησε" την επιχείρηση χαρακτηρίζεται επιπόλαιος και ανίκανος.34
Σύγχρονοι ιστορικοί με αναμφίβολα μεγάλο ερευνητικό έργο αβασάνιστα επιμένουν
στην αναπαραγωγή της βολικής εκδοχής της σκοπιμότητας της ενέδρας, ενώ ακόμη
και στην επίσημη ιστοσελίδα της εφημερίδας Χορτιάτης 570 ο Γερμανός γιατρός επανέρχεται.35
Στη δική μας εργασία δεν επιδιώξαμε την κατασκευή μιας κοινωνιολογικής εκδοχής της ιστορίας του ολοκαυτώματος του Χορτιάτη. Παραδεχόμαστε εξ αρχής
την ύπαρξη πολλαπλών όψεων της αλήθειας και ότι προφανώς είναι παράλογο και
επικίνδυνα αφελές να πιστέψει κανείς σε ένα και μοναδικό πρότυπο ιστορικής συγγραφής. Η υποκειμενικότητα του κάθε ιστορικού ωστόσο, οι δεσμοί του με άλλους
επιστημονικούς κλάδους, όπως η ψυχολογία, η οικονομία, η πολιτική, η προσωπική
του ιδεολογία, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσει με την εξουσία δεν μας επιτρέπουν να δικαιολογούμε "ανυπακοή" εκ μέρους του σε ορισμένους πολύ σαφείς συναινετικούς κανόνες που του διασφαλίζουν την κατά το δυνατό αποφυγή στρεβλώσεων

32 Στρ. Ν. Δορδανάς, Έλληνες εναντίον Ελλήνων, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 15-17, 43-45.
33 Βλ. τη σχετική αναφορά του "Χίτη" για το ολοκαύτωμα στο Phorum.gr, http://www.phorum.gr/
viewtopic.php?f=51&t=6437, 7 Σεπτεμβρίου 2005.
34 Βλ. το αναρτημένο άρθρο των Μαριέτα Χατζηνώτα – Ισμήνη Τορνιβούκα "Η Θεσσαλονίκη στην
Κατοχή (Απρίλιος 1941 – Οκτώβριος 1944)", στην ενότητα για το ολοκαύτωμα στο http://poseidon20.
anatolia.edu.gr/history_web_final_s03/ww2_kai_antistasi.htm
35 Βλ. τη σχετική αναφορά στην ενότητα για το ολοκαύτωμα στο http://www.hortiatis570.gr
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παντός τύπου. Δεν υπάρχει Ιστορία χωρίς τεκμήρια, μεθοδολογία, όρια και τελικούς
σκοπούς. Η Ιστορία δεν πρέπει να επιδιώκει χειραγωγήσεις και παράδοση μαθημάτων. Η Ιστορία δεν πρέπει να συγχέεται με φιλοσοφικούς στοχασμούς και λογοτεχνικά δοκίμια, άσχετα εάν σημαντικά μπορεί να ωφεληθεί από την ενσωμάτωσή τους
στις αποδεικτικές της προθέσεις.

Δώρα Γκότα
Αλληλεπιδράσεις στους διπλωματικούς χειρισμούς του ζητήματος
της Τεργέστης και των Βαλκανικών συμφωνιών του 1953-1954

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η διένεξη μεταξύ Ιταλίας και Γιουγκοσλαβίας
για την περιοχή της Τεργέστης αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα της βαλκανικής πολιτικής των δυτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας
και της Γαλλίας, καθώς αποτελούσε βασικό ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της Ιταλίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ1. Η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να διερευνήσει
την αλληλεπίδραση των διπλωματικών διεργασιών για την επίλυση του ζητήματος
της Τεργέστης με τις προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ της Ελλάδας της Τουρκίας και
της Γιουγκοσλαβίας που λάμβαναν χώρα την ίδια χρονική περίοδο.
Την ευρύτερη περιοχή της Τεργέστης διεκδικούσαν η Ιταλία και η Γιουγκοσλαβία ήδη από την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βασιζόμενες σε ιστορικούς
και εθνολογικούς λόγους που ανάγονταν στην εποχή των Αψβούργων. Οι τελευταίοι
προόριζαν την πόλη για μείζονος σημασίας λιμένα της κεντρικής Ευρώπης και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξή της, με αποτέλεσμα στα μέσα του 19ου αιώνα ο
μεικτός πληθυσμός της να φθάνει τους 120.000 κατοίκους, με κύμα μετανάστευσης
γερμανικών, ιταλικών, κροατικών και σλοβενικών πληθυσμών. Εθνολογικά, στις παράκτιες πόλεις της περιοχής της Τεργέστης, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας, υπερτερούσε το ιταλικό στοιχείο ενώ στα περίχωρα της και στην ενδοχώρα
επικρατούσε το σλοβενικό.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο γιουγκοσλαβικός στρατός απελευθέρωσε την περιοχή της Τεργέστης και στις 9 Μαΐου 1945 ο Τίτο ανακοίνωσε την
ίδρυση μιας «ομοσπονδιακής εθνικής κυβέρνησης της Σλοβενίας». Η ιταλική κυβέρνηση παρενέβη αμέσως στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο και δέκα μέρες αργότερα η
Γιουγκοσλαβία υποχρεώθηκε με τελεσίγραφο να εγκαταλείψει την καταληφθείσα περιοχή. Στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων η Τεργέστη με τα περίχωρά της και ένα τμήμα
της Ίστριας διεθνοποιήθηκε ως «ελευθέρα περιοχή της Τεργέστης» υπό την κηδεμο-

1 Παράθεση της εκτεταμένης βιβλιογραφίας υπάρχει στην αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή της
Παγώνας Κακανοπούλου με θέμα Οι σχέσεις της Ιταλίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, 1949-1954. Ακόμη βλέπε Εδουάρδου Κάρντελι, Η Τεργέστη και οι σχέσεις Γιουγκοσλαβίας-Ιταλίας, (Αθήνα, 1953); V.Sedmak-J.
Mejak, Trieste, the problem which agitates the world (Beograd, 1953); Richard D. Robinson, Trieste, Yugoslavia and Turkey, American Universities Field Staff (1954); B. Novać, Trieste 1941-1954 (Chicago,
1970); Geoffrey Cox, The race for Trieste (London, 1977); Roberto Giorgio Rabel, Between East and
West: Trieste, the United States and the Cold War, 1941-1954 (London, 1988); Glenda Sluga, The problem
of Trieste and the Italo-Yugoslav border: difference, identity and sovereignty in twentieth century Europe
(New York, 2001).
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νία των Ηνωμένων Εθνών2. Ορίσθηκε να διοικείται από έναν κυβερνήτη, ο οποίος
θα λογοδοτούσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην πράξη όμως, καθώς το
Συμβούλιο Ασφαλείας ουδέποτε έφθασε σε συμφωνία για την εκλογή κυβερνήτη, η
περιοχή της Τεργέστης παρέμεινε χωρισμένη σε δύο ζώνες, επί τη βάσει κυρίως της
εθνολογικής πλειοψηφίας του πληθυσμού, με την ζώνη Α στην οποία υπερτερούσε
το ιταλικό στοιχείο υπό την εποπτεία αγγλο-αμερικανικών δυνάμεων και τη ζώνη Β,
όπου κατοικούσαν κυρίως Σλοβένοι, υπό γιουγκοσλαβικό έλεγχο.
Για τη χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση του Alcide de Gasperi το ζήτημα της
Τεργέστης ήταν θέμα επιβίωσης, καθώς η ιταλική κοινή γνώμη, η οποία ήταν προσανατολισμένη σε πλήρη ενσωμάτωση της Τεργέστης στην Ιταλία, δεν θα δεχόταν
οιαδήποτε παραχώρηση στον τομέα αυτό. Βέβαια, και ο ίδιος ο Ιταλός πρωθυπουργός
χρησιμοποίησε το ζήτημα ως μέτρο πίεσης προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ,
τονίζοντας ότι κάθε διευθέτηση που θα απογοήτευε τον ιταλικό λαό θα οδηγούσε σε
εκλογική ήττα του φιλοδυτικού κόμματός του και σε βέβαιη ενίσχυση του κομμουνιστικού και του νεοφασιστικού κόμματος της Ιταλίας. Υπό το πρίσμα αυτό, προσπάθειες του de Gasperi για παρέμβαση των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας είτε
προς όφελος της Ιταλίας είτε προς απομόνωση της Γιουγκοσλαβίας τοποθετούνται,
όχι εντελώς συμπτωματικά, λίγους μήνες πριν από εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα
του (1949, 1953).
Σημαντική εξέλιξη στην πορεία των διαπραγματεύσεων αποτέλεσε η κοινή ανακοίνωση από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία στις 20 Μαρτίου 1948,
σύμφωνα με την οποία προτεινόταν ολόκληρη η ελεύθερη ζώνη της Τεργέστης να δοθεί στην Ιταλία. Η γιουγκοσλαβική αντίδραση ήταν άμεση και δεν υπήρξε συνέχεια,
όμως η «τριπλή ανακοίνωση» του 1948 έδωσε στην Ιταλία ένα διαπραγματευτικό
χαρτί στο οποίο αναφερόταν όσο το δυνατόν συχνότερα καθόλη τη διάρκεια της διένεξης3.
Παρά τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες, ουσιαστικές προϋποθέσεις για επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης δημιουργήθηκαν μόνο κατά την περίοδο 19521953 και συμπίπτουν χρονικά με τις διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας για τη σύναψη του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας της
Άγκυρας στις 28 Φεβρουαρίου 1953 και της Συνθήκης του Bled στις 9 Αυγούστου
του 19544.

2 M. Aleš Bebler, La Yougoslavie et le statut de Trieste - exposé fait le 18 juillet 1946 devant la Commission spéciale du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères (Paris, 1946).
3 Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952-1955 (Beograd, 2000) σ.44.
4 Για τις βαλκανικές συμφωνίες βλέπε: John O. Iatrides, Balkan Triangle. Birth and Decline of an
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Στις αρχές του 1952 η θέση της Γιουγκοσλαβίας εμφανιζόταν ενδυναμωμένη
λόγω της αποχώρησης του Τίτο από το ανατολικό στρατόπεδο και της προσέγγισής
του προς τις δυτικές δυνάμεις. Το Βελιγράδι λάμβανε οικονομική βοήθεια από τις
ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία και στρατιωτική από τις ΗΠΑ, σε μία
προσπάθεια των τελευταίων να μην επιστρέψει στο άρμα της Μόσχας. Η παροχή
όμως της βοήθειας αυτής αποτελούσε διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια των δυτικών
κυβερνήσεων το οποίο και χρησιμοποίησαν Σε συνάντηση του Τίτο με τον πρέσβη
των ΗΠΑ στο Βελιγράδι George Allen και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Philip Moseley, τον Ιανουάριο του 1952,
ο Moseley συνέδεσε ρητά τη συνέχιση της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας αλλά
και την έναρξη στρατιωτικού διαλόγου του Βελιγραδίου με τις ΗΠΑ, που επιζητούσε
τότε ο Τίτο, με την επίλυση του προβλήματος της Τεργέστης5.
Η Ρώμη από τη μεριά της, είχε θορυβηθεί από τις επαφές των Γιουγκοσλάβων
ιθυνόντων με την ελληνική και τουρκική ηγεσία για τη δημιουργία βαλκανικού συμφώνου, καθώς ήταν αντίθετη σε οιαδήποτε συμμετοχή της Γιουγκοσλαβίας σε στρατιωτική συμμαχία με μέλη του ΝΑΤΟ πριν από την επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης. Ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ περίμενε όχι μόνο να ενημερωθεί αλλά και να
ερωτηθεί από τα δύο άλλα κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Τουρκία, για τις κινήσεις
τους στο θέμα αυτό, άποψη που δεν φαινόταν να συμμερίζεται ούτε η ελληνική αλλά
ούτε και η τουρκική ηγεσία. Είναι ενδιαφέρον ότι πριν από την έναρξη του τελικού κύκλου διπλωματικών επαφών μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας
τον Ιανουάριο του 1953 που οδήγησαν στην υπογραφή του Συμφώνου της Άγκυρας,
ο Ιταλός πρωθυπουργός συναντήθηκε διαδοχικά με την ελληνική και την τουρκική
πολιτική ηγεσία σε μια προσπάθεια να εκμαιεύσει την υπόσχεση ότι δεν θα προχωρούσαν σε σύναψη τριμερούς συμφώνου με τη Γιουγκοσλαβία, τουλάχιστον μέχρι τις
επικείμενες ιταλικές εκλογές, τον Ιούνιο του ιδίου έτους6. Ο de Gasperi δήλωνε χαρακτηριστικά ότι «η Ιταλία αντιτίθεται στη δημιουργία στρατιωτικών συμφωνιών εκτός
του ΝΑΤΟ. Το Βαλκανικό Σύμφωνο δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό χωρίς τη
συμμετοχή της Ιταλίας, επειδή δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και

Alliance across ideological boundaries (The Hague/Paris 1968); K. Calovški, Balkanksi Savez (Beograd
1975); Bogetić, ό.π.; Bojan Dimitrijevic, Jugoslavija i NATO (Beograd, 2003).
5 DASMIP, PA, str.pov., 1952, f-15, 493, Zabeleska o razgovoru J.B.Tita sa ambasadorom SAD G.
V. Alenom, 28. januar 1952 (σημείωμα για τις συνομιλίες Τίτο με τον πρέσβη των ΗΠΑ G. Allen, 28 Ιανουαρίου 1952).
6 DASMIP, 1953, f-69, 418498; DASMIP, PA, str.pov., 1953, f-69/I, 41275; FO 371/107842/WY
1076/8, Πρ. Ρώμης προς A.Eden, 7 Ιανουαρίου 1953.
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της Γιουγκοσλαβίας»7. Τόσο όμως ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος
όσο και ο Τούρκος ομόλογός του Adnan Menderes αλλά και πρωτεργάτης της βαλκανικής προσέγγισης Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Fuad Koprülü δεν φάνηκαν διατεθειμένοι να υιοθετήσουν τις ιταλικές επιφυλάξεις8. Επιθυμούσαν βέβαια τη λύση
του ζητήματος της Τεργέστης, που ασφαλώς θα ενδυνάμωνε την άμυνα της ευρύτερης
περιοχής των Βαλκανίων, αλλά δεν συναρτούσαν την προσέγγιση του Βελιγραδίου
με την εξέλιξη των ιταλο-γιουγκοσλαβικών θέσεων9.
Η αποτυχία των χριστιανοδημοκρατών στις εκλογές και η επακόλουθη κρίση
λόγω της δημιουργίας τετρακομματικής κυβέρνησης προκάλεσε πολιτικό κενό στην
Ιταλία και οδήγησε τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση σε ανακίνηση του ζητήματος της
Τεργέστης, καθώς θεώρησε κατάλληλη την συγκυρία για προώθηση των δικών της
συμφερόντων έναντι μίας αδύναμης πολιτικά αντιπάλου. Στις 8 Ιουλίου ο αντιπρόεδρος της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης Edvard Kardelj επανήλθε στη γιουγκοσλαβική πρόταση για διμερείς συνομιλίες και κοινή ιταλο-γιουγκοσλαβική διοίκηση της
Τεργέστης10, ενώ την 1η Αυγούστου ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Aleš Bebler, σε άρθρο του στο Review of International Affairs αναφέρθηκε σε παλαιότερες
γιουγκοσλαβικές διεκδικήσεις περιοχών που ανήκαν στη ζώνη Α11.
Οι δυτικοί δυνάμεις, οι οποίες λάμβαναν σοβαρά υπόψη στις κινήσεις τους τόσο
τη σημασία της Γιουγκοσλαβίας στον στρατιωτικό σχεδιασμό της άμυνας των Βαλκανίων όσο και τη σημασία της Ιταλίας στη διαδικασία συγκρότησης της Ευρωπαϊκής
Αμυντικής Κοινότητας, που λάμβανε χώρα την ίδια περίοδο, κατέβαλαν σημαντικές
προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Αποτελεί λοιπόν ειρωνία το γεγονός ότι η μεγαλύτερη κρίση στο ζήτημα της Τεργέστης κατά τη διάρκεια του 1953
προκλήθηκε τελικά από κίνηση των δυτικών χωρών. Στις 8 Οκτωβρίου επιδόθηκε
στον Τίτο από τον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας και τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ
στο Βελιγράδι, κείμενο διακήρυξης με το οποίο αποφασιζόταν η αποχώρηση των
δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη ζώνη Α, που με αυτό τον τρόπο θα αφηνόταν στα χέρια των ιταλικών δυνάμεων12. Η αντίδραση του Γιουγκοσλάβου ηγέτη

7 V. Sedmak- J. Mejak, ό.π., σ.74.
8 DASMIP, 1953, f-32, 1, 4171; Bogetić, ό.π., σ.117; Dimitrijević, ό.π., σ.117.
9 DASMIP, PA, 1953, f-32, 4193 Zabeleska o razgovoru ambasadora Jovanovica sa grckim ministron inostranih poslova Stefanopulosom, 3 Ιανουαρίου 1953 (Σημείωμα για τις συνομιλίες του πρέσβη
Jovanović με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Στεφανόπουλο, 3 Ιανουαρίου 1953).
10 ΥΔΙΑ, Κ.Υ., Δελτίο 15/228 , 8 Ιουνίου 1954.
11 Review of International Affairs, 1953.
12 FRUS, 1952-1954, vol. VIII, no. 127, Πρ. Βελιγραδίου, 8 Οκτωβρίου 1953 (για τις προηγηθείσες
διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας, σε ίδιο τόμο no. 112-126); FO 371, 45680, 14 Οκτω-
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ήταν ιδιαίτερα έντονη. Χαρακτήρισε ως μονόπλευρη την απόφαση των δυτικών δυνάμεων, καθώς δεν είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις με τη γιουγκοσλαβική ηγεσία, και
επανήλθε σε παλαιότερη πρότασή του για διεθνοποίηση του προβλήματος ζητώντας
την άμεση σύγκληση τετραμερούς Διάσκεψης που θα εξέταζε το ζήτημα, και, απευθύνοντας μήνυμα στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ζήτησε την άμεση σύγκληση του
Συμβουλίου Ασφαλείας13. Την εξέλιξη αυτή απεύχονταν οι δυτικές δυνάμεις, καθώς
σήμαινε εμπλοκή της ΕΣΣΔ σε ζήτημα που αφορούσε μία περιοχή κρίσιμη για τη
δυτική άμυνα.
Στην όξυνση της κρίσης της Τεργέστης το δεύτερο μισό του 1953 καθώς και στην
αποτυχία των στρατιωτικών συνομιλιών του Βελιγραδίου με τις τρεις μεγάλες δυτικές
δυνάμεις14, θα πρέπει να αναζητηθεί η αλλαγή της στάσης του Βελιγραδίου όσον αφορά στην εξέλιξη της μορφής του Συμφώνου της Άγκυρας. Το γιουγκοσλαβικό καθεστώς δεν είχε απτά αποτελέσματα από την «επίθεση ειρήνης» που είχε εξαπολύσει η
νέα ηγεσία της Μόσχας μετά το θάνατο του Στάλιν τον Μάρτιο του 1953, ενώ έβλεπε
ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν ήταν διατεθειμένες να επέμβουν δυναμικά υπέρ αυτού στο
ζήτημα της Τεργέστης, παρά την αυξημένη σημασία που είχε η Γιουγκοσλαβία έναντι
της Ιταλίας στο σχεδιασμό της άμυνας της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Έτσι, στα
τέλη του 1953, αποφάσισε να προσεγγίσει την Αθήνα και την Άγκυρα για μετεξέλιξη
της Συμφωνίας της Άγκυρας σε στρατιωτική συμμαχία.
Ως αποτέλεσμα κατά την επίσημη επίσκεψη του Τίτο στην Άγκυρα τον Απρίλιο
του 1954 ανακοινώθηκε η απόφαση των δύο χωρών να προχωρήσουν σε σύναψη
συμμαχίας. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδραση των δυτικών δυνάμεων με διαβήματα μέσω των Πρεσβειών τους στις πρωτεύουσες των εμπλεκομένων χωρών για
αναβολή της υπογραφής της συμμαχίας καθώς θεωρούσαν υπερβολικό να ζητείται
από την Ιταλία υποχώρηση συγχρόνως σε τρία βασικά «μέτωπα», αυτά της Τεργέ-

βρίου 1953; ΥΔΙΑ, Κ.Υ., Δελτίον 15/228, 8.6.1953, σ.8-9; Survey of International Affairs, 1953, σ.133; The
United States in World Affairs, 1953, σ.372-5; Iatrides, ό.π., σ.125; Bogetić, ό.π., σ.64 κ.εξ.
13 DASMIP, PA, str.pov. 1953, f-5, 496; Bogetić, ό.π. σ.66.
14 Οι στρατιωτικές συνομιλίες διεξήχθησαν σε δύο γύρους. Ο πρώτος τον Νοέμβριο του 1952 στο
Βελιγράδι και ο δεύτερος τον Αύγουστο του 1953 στην Ουάσιγκτον. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας
των δυτικών δυνάμεων ήταν ο στρατηγός Thomas Handy ως αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στην
Ευρώπη και όχι ως εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, καθώς η Ουάσιγκτον δεν επιθυμούσε την εμπλοκή της Ρώμης,
ως κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, στις συνομιλίες. Για το λόγο αυτό ο Handy, στον πρώτο γύρο, δεν συνοδευόταν από Γάλλους ή Βρετανούς στρατιωτικούς, πρόβλημα που υπερκεράστηκε με την παρουσία στις
συζητήσεις των στρατιωτικών ακολούθων των πρεσβειών της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας στο
Βελιγράδι (FRUS, 1952-1954, σ.1316-17, 1320-23, 1335-35).
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στης, της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας και της βαλκανικής συμμαχίας15.
Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση. Ο Παπάγος υποστήριξε ότι δεν ήταν δυνατό
να καθυστερήσει επ’ άπειρον η προσπάθεια συμπλήρωσης της συλλογικής ασφάλειας
εξαιτίας του διαιωνιζόμενου προβλήματος της Τεργέστης και ότι σε τελική ανάλυση,
τα επιμέρους συμφέροντα χωρών-μελών του ΝΑΤΟ δεν θα έπρεπε να επικρατήσουν
των γενικότερων επιδιώξεων της Συμμαχίας16. Για το λόγο αυτό ζήτησε από το State
Department να εξηγήσει στους Ιταλούς «κατά τρόπον πειστικόν ότι συνεργασία τριών
κρατών και επί στρατιωτικού πεδίου ευρίσκεται απολύτως εντός πλαισίου αμυντικής
προσπάθειας δυτικού κόσμου και εξυπηρετεί ευρύτερους σκοπούς ΝΑΤΟ»17.
Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 1954, είχαν ξεκινήσει στο Λονδίνο μυστικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας από τη μία και της
Γιουγκοσλαβίας από την άλλη με αντικείμενο το ζήτημα της Τεργέστης, οι οποίες
φαινόταν ότι προχωρούσαν ικανοποιητικά18. Οι δύο μεγάλες δυτικές δυνάμεις υπολόγιζαν να προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με την Ιταλία, όμως το γεγονός ότι η κυβέρνηση Scelba δεν είχε ενημερωθεί για τα τεκταινόμενα στη βρετανική
πρωτεύουσα θα μπορούσε, σε περίπτωση διαρροής, να προκαλέσει οξεία αντίδραση
της Ρώμης. Η νέα κυβέρνηση, η οποία αριθμούσε μόλις λίγους μήνες ζωής καθώς
είχε δημιουργηθεί στις 10 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους βρισκόταν αντιμέτωπη και
με ένα άλλο πρόβλημα: τις συνομιλίες για την επικύρωση από την ιταλική Βουλή της
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας. Όσο και αν φαινόταν ότι ο νέος πρωθυπουργός
ήταν περισσότερο πραγματιστής από τον προκάτοχό του και θα εγκατέλειπε τη ζώνη
Β προς χάριν της επίτευξης μίας τελικής λύσης, θα ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης που θα προκαλείτο από τη σύναψη της
βαλκανικής συμμαχίας. Να αναφερθεί η παρατήρηση του Βρετανού διπλωμάτη Sir
Charles Peake: η ιταλική κυβέρνηση βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση αφού
της ζητείτο να καταπιεί τρία χάπια το ένα μετά το άλλο: την επικύρωση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας, την επίλυση της Τεργέστης και τη σύναψη της βαλκανι-

15 DASMIP, 1954, str. pov., f-3, 255 και 269; DASMIP, 1954, str. pov., f-1, 288; FRUS 1952-1954, vo.
VIII, no. 345, υποσ. 2 και no. 341, Πρ. Βελιγραδίου, 24 Μαΐου 1954; FO 371/113167/WY 1071/33, Πρ.
Βελιγραδίου, 22 Μαΐου 1954; FO 371/113167/WY 1071/35 W. and S. Department, 21 Μαΐου 1954; FO
371/113167/WY 1071/45, Foreign Office, 24 Μαΐου 1954; ΥΔΙΑ, Κ.Υ., 1954, 28.3, Α΄ Πολιτική προς Πρ.
Λονδίνου, [τηλεγράφημα], Α.Π.:139904, 19 Μαΐου 1954.
16 ΥΔΙΑ, Κ.Υ. 1954, 6.5, Α΄ Πολιτική Διεύθυνση προς Πρ. Βελιγραδίου, Άγκυρας, Λονδίνου, Παρισίων, Ρώμης, [τηλεγράφημα], Α.Π.:40863, 24 Μαΐου 1954.
17 ΥΔΙΑ, Κ.Υ. 1954, 28.3, Α΄ Πολιτική Διεύθυνση προς Πρ. Ουάσιγκτον, [τηλεγράφημα], Α.Π.:40643,
22 Μαΐου 1954.
18 FO 371/118007/RY 1011/1, Annual Review of Yugoslavia during 1954, σ.3.
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κής συμμαχίας19.
Η πίστωση χρόνου που ζητούσαν οι δυτικές κυβερνήσεις από την Αθήνα και την
Άγκυρα όσον αφορούσε την υπογραφή της βαλκανικής συμμαχίας δεν έγινε δεκτή
αρχικά από την Αθήνα και την Άγκυρα. Η τελευταία όμως, εντελώς αιφνιδιαστικά
ζήτησε αναβολή της υπογραφής για τις 30 Ιουλίου 1954 προτείνοντας παράλληλα τη
συμμετοχή της Ιταλίας ως ιδρυτικού μέλους20.
Όπως ήταν φυσικό το Βελιγράδι αντέδρασε έντονα, πεπεισμένο ότι η τουρκική
ηγεσία αποτελούσε απλό εκτελεστικό όργανο των επιθυμιών του State Department21.
Η άποψη αυτή ενδυναμωνόταν περαιτέρω από τη γιουγκοσλαβική Πρεσβεία στη
Ρώμη η οποία βεβαίωνε ότι η ιταλική κυβέρνηση δεν επιθυμούσε την είσοδο της χώρας στη βαλκανική συμμαχία πριν από την επίλυση του ζητήματος της Τεργέστης22.
Ακόμη και όταν έφθασαν πληροφορίες που μιλούσαν για οδηγίες της Ουάσιγκτον
στην Άγκυρα να μην επιμείνει στη σύναψη τετραμερούς βαλκανικής συμμαχίας, το
Βελιγράδι τις ερμήνευσε ως αλλαγή στάσης της ηγεσίας των ΗΠΑ λόγω αντιδράσεων
αμερικανικών στρατιωτικών κύκλων23.
Φαίνεται όμως, από τη μελέτη των διπλωματικών εγγράφων, ότι η πρωτοβουλία
ανήκε στην Άγκυρα και ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Λονδίνο ήταν εκ των προτέρων
ενημερωμένα για αυτήν24. Η Ρώμη εμφανίζεται να ακολουθεί νέα διπλωματική γραμμή
με την ενθάρρυνση της Τουρκίας. Σε συνάντηση του Ιταλού πρέσβη στο Λονδίνο με
αξιωματούχους του Foreign Office, ο τελευταίος αποκάλυψε ότι όλοι οι διπλωματικοί
αντιπρόσωποι της Ιταλίας συμβούλευαν τη Ρώμη να μην αντιταχθεί στην σύναψη της
βαλκανικής συμμαχίας αλλά να επιδιώξει την εισδοχή της ως ιδρυτικό μέλος. Το Foreign Office αντίθετα υποστήριξε ότι θα ήταν προτιμότερο η Ιταλία να μην επιδιώξει
την εισδοχή της τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή25, αναιρώντας ίσως ιταλικές υποψίες
για ταύτιση απόψεων Λονδίνου και Άγκυρας στο συγκεκριμένο θέμα.
Πρωτοβουλία για την επίλυση της κρίσης ανέλαβε τελικά ο Παπάγος, οποίος απηύ-

19 FO 371/113167/WY 1071/22, Πρ. Αθήνας, 19 Μαΐου 1954.
20 DASMIP, PA, str.pov., 1954, f-4, 506; DASMIP, PA, 1954, BS, f-69/I, 410320; FO 371/113166/
WY 1071/90, Brief for the Minister of State, 16 Ιουλίου 1954.
21 Bogetić, ό.π., σ.149; DASMIP, PA, str.pov., 1954, BS, f-69/I, 49762.
22 DASMIP, PA, str.pov., 1954, BS, f-69/I 410032.
23 Bogetić, ό.π., σ.150; DASMIP, PA, str.pov., 1954, BS, f-69/I, 410320.
24 Σε σύσκεψη του αρμόδιου τμήματος του Foreign Office που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου, επισημάνθηκε ως ενδιαφέρον στοιχείο το γεγονός ότι οι Τούρκοι ήταν προφανώς σε επαφή με τους Ιταλούς, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι, τουλάχιστον ως την προαναφερόμενη ημερομηνία, το Λονδίνο δεν γνώριζε
τις επαφές της Άγκυρας με τη Ρώμη (FO 371/ 113222/WY 1073/10, F.O. minutes, 30 Ιουνίου 1954).
25 FO 371/113166/WY 1071/90, F.O. minutes, 16 Ιουλίου 1954.
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θυνε προσωπικά μηνύματα προς Τίτο και Menderes και πέτυχε τον καθορισμό της 6ης
Αυγούστου ως ημερομηνίας υπογραφής της συμμαχίας26.
Δύο μήνες μετά λύθηκε και το ζήτημα της Τεργέστης μετά από μία αποφασιστική
αμερικανική διαιτησία και η σχετική συμφωνία υπεγράφη στο Λονδίνο την 5η Οκτωβρίου 195427.
Συμπερασματικά, είναι εμφανές ότι τόσο η Ρώμη όσο και το Βελιγράδι προσπαθούσαν να αυξήσουν την διαπραγματευτική τους ισχύ προτού εμπλακούν σε διάλογο
με τους δυτικούς μεσολαβητές για την επίλυση του προβλήματος της Τεργέστης. Η
Ρώμη το πέτυχε με την εισδοχή της στο ΝΑΤΟ, το Βελιγράδι όμως, το οποίο έβλεπε
ότι οι στρατιωτικές συνομιλίες με τη Δύση δεν προχωρούσαν ικανοποιητικά, επέλεξε τη συμμαχία με δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία για να
αναβαθμίσει τη θέση του. Αυτό που μέτρησε τελικά ήταν η θέση της Γιουγκοσλαβίας
στον αμυντικό σχεδιασμό της Δύσης, θέση ισχυρότερη από αυτή της Ιταλίας, γεγονός
που η Ρώμη αρνιόταν να αντιληφθεί ή δεν μπορούσε να αποδεχθεί λόγω της κοινής
της γνώμης.
Τέλος, όπως καθίσταται σαφές από την προηγηθείσα παρουσίαση των γεγονότων, υπήρξε απόλυτη αλληλεξάρτηση και παράλληλη εξέλιξη των διαπραγματεύσεων τόσο για την επίλυση του προβλήματος της Τεργέστης όσο και την σύναψη των
βαλκανικών συμφωνιών.

26 ΥΔΙΑ, Κ.Υ., 1954, 28.3, Α΄ Πολιτική προς Πρ. Ουάσιγκτον, [τηλεγράφημα], Α.Π.:50085, 16 Ιουλίου 1954.
27 Iatrides, ό.π., σ.141.
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Δικαίου.

11.45

Π. Κατσώνη, Ο κόκος των Βυζαντινών: μια φτηνή πολυτέλεια.

12.00

Ι. Λεοντιάδης, Μια ανέκδοτη σφραγίδα της αυτοκράτειρας Ειρήνης Κομνηνής Δούκαινας Παλαιολογίνας (1288/89- 1317).

12.15

Α. Γκουτζιουκώστας, Πολιτάρχης και πολιταρχία στα θαύματα του Αγίου Δημητρίου και σε άλλες αφηγηματικές πηγές.

12.30

Δ. Ζάννη, Αριστοκρατικά στοιχεία στη φιλοσοφία του otium cum studiis
(Οράτιος, Σενέκας ο Νεότερος, Πλίνιος ο Νεότερος).

12.45

Γ. Καλαφίκης, Το κίνημα του Βάλη στην Ελλάδα, το 261 μ.Χ. Προβλήματα και ερμηνείες.

13.00

Σ. Ιατρού, Παρατηρήσεις σχετικές με επεισόδια της α΄ αβαροσλαβικής
πολιορκίας της Θεσσαλονίκης.

13.15

Γ. Λεβενιώτης, Η συνθήκη ειρήνης Ρωμανού Δ΄ Διογένη και Alp Arslan
μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ. (Αύγουστος / Σεπτέμβριος του 1071).
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13.30

Ε. Χατζηαντωνίου, Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης "τον τόπον επέχων".

13.45

Ν. Γεωργιάδης, Σφραγίδα του σεβαστού Καλόθετου (13ος αι. μ.Χ.) από
τους Σιταγρούς Δράμας.

14.00

Συζήτηση

Αίθουσα 101 νέου κτιρίου
11.30

Κ. Σταλίδης, Η κοινωνική δομή στην Έδεσσα κατά τους πρώτους χριστιανικούς και βυζαντινούς αιώνες.

11.45

Π. Σοφούλης, Σχέσεις Βυζαντίου και Βουλγαρίας κατά το τέλος των
«σκοτεινών αιώνων»: Η νομισματική μαρτυρία.

12.00

Θ. Ζαμπάκη, Άραβες συγγραφείς για την άλωση της Θεσσαλονίκης (904
μ.Χ.).

12.15

Η. Γιαννάκης, Έννοια και σκοπός της ιστορίας στο έργο του Mas‘ūdī
(956 μ.Χ.).

12.30

Χρ. Γιάτσης, Μ. Πίτσου-Παπατκούδη, Αθλητικές αναφορές στα κείμενα του Μιχαήλ Ψελλού.

12.45

Ε. Τούντα, Αντιλήψεις περί translatio imperii στη Δυτική Αυτοκρατορία
τον 12° αι.: Ιδεολογία - πολιτική πράξη - προπαγάνδα.

13.00

Ε. Ναξίδου, Η αρχιεπισκοπή της Αχρίδας και η σχέση της με τη βουλγαρική εξαρχία.

13.15

Κ. Ριτσάτου, Πρωτότυπο ή μετάφραση; Η αναβίωση του αρχαίου δράματος στα τέλη της δεκαετίας του 1880.

13.30

Α. Τούντα-Φεργάδη, Σχόλια, εικασίες και αλήθειες για τη διακοπή των
διαπραγματεύσεων του Βελιγραδίου.

13.45

Η. Γιαρένης, Ο Ιωάννης Ευγενικός και η Τραπεζούντα του 15ου αιώνα.

Αίθουσα 112 νέου κτιρίου
18.00

Π. Σάββας, Η κοινωνική διαμόρφωση της Κύπρου κατά την περίοδο της
Φραγκοκρατίας.

18.15

Δ. Αγορίτσας, Η άνοδος και η πτώση ενός Οικουμενικού Πατριάρχη. Η
περίπτωση του Νίφωνος Α' (1310-1314).

18.30

Γρ. Μπαϊρακτάρης, Οι ελληνικοί στίχοι του Ρούμι. Προβλήματα και
ερμηνείες
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18.45

Φ. Πέρρα, Σχέσεις των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου και της Βενετίας
κατά τον πρώτο Βενετο-Οθωμανικό πόλεμο (1463-1479).

19.00

Π. Ανδρούδης, Παλαιολόγειο κιονόκρανο από την κρύπτη του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

19.15

Διάλειμμα

19.30

Χρ. Παπαδημητρίου, Έλληνες αρχιτέκτονες στην αυλή του Ταμερλάνου.

19.45 Μ. Miotto, Οι ναυτικές εκστρατείες των Μαμελούκων της Αιγύπτου εναντίον των Πορτογάλων στον Ινδικό Ωκεανό (1507-1509, 1516) κατά τις
αραβικές και βενετικές πηγές.
20.00

Β. Μήλιος, Ίδρυση καί εξέλιξη της πόλης των Γενιτσών κατά την Οθωμανική περίοδο.

Αίθουσα 101 νέου κτιρίου
18.00

Α. Μπουζιάς, Αικ. Μπουζιά, Η Χερσόνησος του Αίμου ως περιοχή σύγκλισης των πολιτισμών στο παράδειγμα του δικαίου.

18.15

Γ. Μίντσης, Η γυναικεία ομοφυλοφιλία στο Βυζάντιο.

18.30

Ε. Βέτσιος, Ο έλεγχος του στομίου του Αμβρακικού κόλπου: Ένα μείζον
πρόβλημα στις σχέσεις Βενετών και Τούρκων κατά τον 18° αιώνα.

18.45

Β. Χανή-Μωυσίδου, H επίδραση της Ελληνικής Γραμματείας στην αφύπνιση των Βουλγάρων μέσα από τη ζωή και το έργο του Βούλγαρου λόγιου Γαβριήλ Κράστεβιτς.

19.00

Α. Αγγελοπούλου, Έθνος και γλώσσα στα Βαλκάνια: Η εικόνα του έργου του Gjorgija Pulevski (1822/1823;-1893) στην ιστοριογραφία της
ΠΓΔΜ.

19.15

Διάλειμμα

19.30

Μ. Βαρβούνης, Ο μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος Βον
τζαλίδης (1859-1926). Συμβολή στη νεότερη εκκλησιαστική ιστορία της
Σάμου.

19.45

Β. Σπανός, Συμβολή στην ιστορία της Αρχιεπισκοπής / Μητρόπολης
Δεσκάτης. Μία ανέκδοτη επιστολή των κατοίκων της Δεσκάτης και της
περιοχής της προς τον μητροπολίτη των Σερβίων (19.6.1882).

20.00

Χ. Ίντος, Ιστορικά στοιχεία και τεκμήρια για τον «...άριστον οίνον τον
της Γουμέντσης λεγόμενον...».
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Κυριακή 27 Μαΐου 2007
Αίθουσα 112 νέου κτιρίου
09.00

Α. Παυλοπούλου, Ερωτικά ήθη, γαμήλια έθιμα και οικογενειακός βίος
των λαών του Βορρά στην αρχαία ελληνική λογοτεχνική παράδοση.

09.15

Ε. Κουμαρντζή, Το «κρυφό σχολείο» και οι Σχολές των Ιωαννίνων κατά
την προεπαναστατική περίοδο (1645-1820).

09.30

Α. Ιωαννίδης, Ε. Κολοβός, Η αλληλογραφία του Αθανασίου Ψαλίδα
(1767-1829).

09.45

Θ. Χασεκίδου-Μάρκου, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα:
Προσδοκίες Αποστολή Πραγματικότητα.

10.00

Κ. Δρούγκα, Αδριανούπολη: Αποτυπώσεις δράσεων και αντιδράσεων
στην Ελληνική εκπαίδευση (1881-1882).

10.15

Σ. Ζιώγου, Β. Φούκας, Το "Ημερολόγιο ενός Δημοδιδασκάλου" (1885):
Η παρουσία και η προσφορά του Βλάσιου Σκορδέλη στην ελληνική εκπαίδευση.

10.30

Ε. Βαχάρογλου, Προσδοκίες και απαιτήσεις της πολιτείας των κοινοτήτων και ιδιωτών για το ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τον 19ο αιώνα.

10.45

Συζήτηση

11.00

Διάλειμμα

11.30

Γ. Μπουνόβας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Η οργάνωση και η διοίκηση των
σχολείων στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία: Ο κανονισμός λειτουργίας της Αστικής σχολής Κοζάνης του 1900.

11.45

Π. Γκόλια, Λ. Κυριακίδης, Ι. Βαμβακίδου, Οι "περί εθνικής αγωγής"
λόγοι και παραινέσεις σε εκπαιδευτικές εγκυκλίους (1924-2006).

12.00

Κ. Τσιούμης, Η επιθεώρηση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και ο
ρόλος της στα Μειονοτικά ζητήματα κατά την πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1952).

12.15

Ε. Oικονόμου, Οι κοζάκοι στη Λήμνο, 1920-1921.

12.30

Κ. Χατζηκυριακίδης, Από τη Νύμφη του Ερμαίου στη Νύμφη του Θερμαϊκού (1922). Η περίπτωση του Κουκλουντζά Μ. Ασίας.

12.45

Μ. Σέργης, George Divine Treloar ο αρμοστής της Κοινωνίας των Εθνών
(1922-1926) και η προσφορά του στον ελληνισμό της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης.
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13.00

Α. Τόγια, Ε. Χρίστοπούλου-Αλετρά, "Ο Φρουρός της Υγείας": Μια
ανέκδοτη προσπάθεια "εκτεταμένης υγιεινής, παιδαγωγικής και κοινωνιολογικής διαφωτίσεως του κοινού" στη δεκαετία του 50.

13.15

Συζήτηση

Αίθουσα 101 νέου κτιρίου
09.00

Ν. Τόμπρος, Συναξάρια και νεομάρτυρες (15ος-19ος αι.).

09.15

Π. Τζιβάρα, Οι αναφορές ενός Βενετού Βάϊλου της Κωνσταντινούπολης
τον 18° αιώνα.

09.30

Ι. Σκούρτης, Ο Μακεδονικός Αγώνας στη Βόρεια Θεσσαλία και τη Νοτιοδυτική Μακεδονία το 1908. (Με βάση χειρόγραφο εκδοθέν από το
Α.Π.Θ.)

09.45

Α. Χοτζίδης, Διαδηλώσεις στη Μακεδονία των Νεότουρκων (19081912): Η στάση των εθνοτήτων έναντι των πολιτικών και διπλωματικών
εξελίξεων.

10.00

Ε. Λεμονίδου, Η ελληνική παροικία της Γαλλίας στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η πολιτική στράτευση και η δράση των μελών της υπέρ του
Βενιζέλου

10.15

Β. Ριτζαλέος, Ο εβραϊκός πληθυσμός των Νέων Χωρών, 1928-1940.

10.30

Κ. Σεχίδης, Ι. Σκούρτης, Ο βουλευτής Φλωρίνης Φίλιππος Δραγούμης
και το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης (1932).

10.45

Συζήτηση

11.00

Διάλειμμα

11.30

Τ. Κωττόπουλος, Εθνική Ιδεολογία και Ιστορικός Περίγυρος στο έργο
"Μαρτύρων και Ηρώων αίμα" του Ίωνα Δραγούμη.

11.45

Α. Κλάψης, Στον απόηχο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης: Η τουρκική μεσολάβηση για τη διευθέτηση των ελληνοβουλγαρικών εκκρεμοτήτων (1930-1932).

12.00

Ι. Καλλιαρέκος, Σανατόριο Ασβεστοχωρίου: Η «ποιμαντορία» της αθλιότητας.

12.15

Χ. Καρδαράς, Η στρατιωτική δράση του Αλέξανδρου Παπάγου κατά την
περίοδο του Μεσοπολέμου.

12.30

Α. Μουζακίτη, Οι σερβοκροατικές σχέσεις και το ζήτημα της οργάνωσης και διακυβέρνησης του γιουγκοσλαβικού κράτους κατά τη δεκαετία
του ’30: Ο ρόλος των διανοουμένων,
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12.45

Ι. Μπακιρτζής, Η τοπική ιστορία στην Ελλάδα και την Τουρκία.

13.00

Δ. Γκότα, Από την Άγκυρα στο Bled. Το τριμερές Βαλκανικό σύμφωνο
του 1953-1954 μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας.

13.15

Μ. Χριστοπούλου, Ο Ιωάννης Γεννάδιος και ο Εθνογραφικός Χάρτης
του Standford

13.30

Συζήτηση

Οι βυζαντινολογικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται στο περιοδικό "Βυζαντιακά"

Εισηγήσεις

Κλεονίκη Δρούγκα
Αδριανούπολη: Αποτυπώσεις δράσεων και αντιδράσεων στην Ελληνική
εκπαίδευση (1881-1882), Κώδικας VIII, 168 Αδριανουπόλεως1

Τις τελευταίες1 δεκαετίες του 19ου αιώνα βασικός φορέας της κοινοτικής εκπαίδευσης του υπόδουλου ελληνισμού στην οθωμανική αυτοκρατορία έγιναν οι σχολικές Εφορίες, που μεριμνούσαν για την ίδρυση και χρηματοδότηση σχολείων, την
εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τον έλεγχο των σχολικών εγχειριδίων, το
διορισμό του προσωπικού και την οικονομική διαχείριση. 2
Τότε, στα πλαίσια των τουρκικών μεταρρυθμίσεων, ευνοήθηκε η οικονομική ανάπτυξη των εθνοτικών ομάδων και παρατηρήθηκε μικρή εισροή των εκπροσώπων τους
σε διοικητικά όργανα, που έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς Έλληνες της Θράκης να
καταλάβουν ηγετικές θέσεις, κυρίως σε περιοχές που δεν είχαν συμπαγείς ελληνικούς
πληθυσμούς, όχι όμως ανώτερες από αυτές του διοικητή.3 Η διείσδυση στο μηχανισμό της διοίκησης έδωσε τη δυνατότητα στην ελληνική εθνότητα να αναπτύξει την
εκπαίδευση της, καθώς δίπλα στους παραδοσιακούς φορείς εκπαίδευσης ανέλαβαν
δράση νέοι μηχανισμοί, όπως τα συντεχνιακά σωματεία, οι νεοσύστατοι Σύλλογοι
και Αδελφότητες.
Από την άλλη μεριά, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, στο βαθμό που του το επέτρεπαν τα εσωτερικά του προβλήματα και με στόχο την προώθηση της ιδεολογίας
του μεγαλοϊδεατισμού,4 ενεπλάκη στην εκπαιδευτική προσπάθεια του αλύτρωτου ελληνισμού της Θράκης μέσω του "Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων", η ίδρυση του οποίου εντοπίζεται χρονικά το1869. Αυτή την εμπλοκή κατέστησε αναγκαία η δημιουργία της βουλγαρικής Εξαρχίας (1870) και συνακόλουθα ένα
ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον για την προστασία εθνικών συμφερόντων. Στα
πλαίσια αυτά συστήθηκε εκείνη την περίοδο ένας μεγάλος αριθμός συλλόγων, όπως

1 Πρόκειται για το βιβλίο πρακτικών των συνεδριών της Κεντρικής Εφορίας των εκπαιδευτηρίων της
Κοινότητας Αδριανουπόλεως, κατά την περίοδο 27 Μαΐου 1881-15 Ιουνίου 1882, που παρουσιάζεται με
την άδεια της κας Αι. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, η οποία επιμελήθηκε την έκδοσή του.
2 Βλ. Π. Ζιώγας, Προβλήματα παιδείας του ελληνισμού κατά τον πρώτο αιώνα της τουρκοκρατίας,
Θεσσαλονίκη 1982, σ. 38-39, A. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1985), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 66-68, Γ. Κοντογιώργη, Κοινωνική Δύναμη και Πολιτική Αυτοδιοίκηση: Οι ελληνικές
κοινότητες της τουρκοκρατίας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1982, σ. 17 και N. Νικολαίδης,, Η Αδριανού μας,
Αθήνα 1993, σ. 195.
3 Η οροθετημένη κατάληψη διοικητικών θέσεων έδινε την εντύπωση της ελεύθερης συμμετοχής των
Ελλήνων σε κρατικές θέσεις και της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών μέτρων. C. Findlay. Bureaucratic
reform in the Ottoman empire. The Sublime Porte (1789-1922), Princeton University Press, Princeton 1980,
σ. 205-209.
4 Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1973, σ. 80.
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Κλεονίκη Δρούγκα

ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος στην Αδριανούπολη, το 1872, με στόχο την παροχή
εκπαίδευσης που θα οδηγούσε στην οικονομική του ενδυνάμωση και συνακόλουθα
στην πολιτική ωρίμανση του αλύτρωτου ελληνισμού.
Τον Ιούλιο του 1878 στο συνέδριο του Βερολίνου με μια πολιτικά υστερόβουλη
κίνηση συστήθηκε μια βουλγαρική αυτόνομη επαρχία μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία με το όνομα «Ανατολική Ρουμελία», που θα ανέκοπτε στην πράξη την κάθοδο της Ρωσίας νοτιότερα, ενώ η Ανατολική Θράκη παρέμεινε τουρκική και δέχτηκε
μια πληθώρα Ελλήνων προσφύγων από την Βόρεια Θράκη. Για την Ανατολική Θράκη το άρθρο 23 της συνθήκης του Βερολίνου προέβλεπε την εφαρμογή διοικητικών
μεταρρυθμίσεων που θα εξασφάλιζαν ισονομία για όλους τους υπηκόους του οθωμανικού κράτους.5
Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών ενισχύθηκε η ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα που καταδεικνύει ένα κοινωνικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση στο μεγάλο αυτό
αστικό κέντρο της Ανατολικής Θράκης αλλά παράλληλα πιστοποιεί την ύπαρξη πολυσχιδών προβλημάτων που αφορούν τόσο την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την
ομαλή λειτουργία των 17 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων6 και τη μισθοδοσία των δασκάλων
όσο και την εύθραυστη ισορροπία στις σχέσεις του διδακτικού προσωπικού, της σχολικής Εφορίας και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως. Ο Κώδικας παρέχει εξάλλου στοιχεία για τη διοίκηση και τη λειτουργία των σχολείων, τον καθορισμό
των εξετάσεων, τους μαθητές, τις ελλείψεις και τα διδασκόμενα μαθήματα
Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάγνωση του
Κώδικα της Κεντρικής Εφορίας Αδριανουπόλεως μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο
κατηγορίες: 1. αυτά που θίγουν τα οικονομικά προβλήματα και 2. αυτά που προσδιορίζουν τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων.
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άμεση προτεραιότητα σε κάθε συνεδρίαση ήταν η εξεύρεση οικονομικών πόρων
από όπου ήταν δυνατό. Γι΄ αυτό οι Έφοροι Αδριανουπόλεως προσέγγιζαν τόσο τη "Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως" όσο και τον "εν Αθήναις Σύλλογο
προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων", ζητώντας πότε από τον έναν σύλλογο,
πότε από τον άλλο ή και από τους δύο ταυτόχρονα να συνεχίσουν και να αυξήσουν

5 K. Bακαλόπουλος, Ιστορία της Μείζονος Θράκης, εκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 157-169.
6 Ο αριθμός αυτός, αν συμπληρωθεί και με τον αριθμό των σχολείων που επόπτευε ο Φ.Σ.Α., περιλαμβάνει 2.322 μαθητές σε συνολικό αριθμό 28.000 κατοίκων. Βλ. Λογοδοσία της κατά τα σχολικά έτη 18801881 Κεντρικής Εφορίας των εν Αδριανουπόλει Εκπαιδευτηρίων, Αθήναι 1883, σ. 5-6, 22-23 και K. Βακαλόπουλος, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 100.
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την οικονομική υποστήριξη -η οποία, δεν ήταν τακτική ούτε και επαρκής - προς την
Εκπαιδευτική Εφορία Αδριανουπόλεως. Η οικονομική υποστήριξη των δύο συλλόγων συνδεόταν με έναν ορισμένο ανταγωνισμό στην άσκηση επιρροής ανάμεσα στο
πατριαρχείο και το ελληνικό κράτος, οι ενέργειες των οποίων σε όλες τις περιπτώσεις
δεν συντονίζονταν. Στη βάση της διάστασης εκείνης η ελληνική εξωτερική πολιτική
δεν έπαιρνε επίσημα θέση απέναντι στο θέμα της εθνικής ύπαρξης του θρακικού ελληνισμού και ουσιαστικά τον εγκατέλειπε στην τύχη του.7
Οι Έφοροι επιδίωκαν, όμως, να αξιοποιήσουν κάθε δυνατό πόρο που θα ενίσχυε
το έργο τους: συνδρομές από συντεχνιακά σωματεία και συλλόγους,8 χρήματα που
είχαν συγκεντρωθεί για άλλους σκοπούς (π.χ. για τους σεισμοπαθείς της Χίου), ιδιωτικές δωρεές, και χορηγίες εύπορων Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων είχαν καταγραφεί σε ξεχωριστό κατάλογο.
Επιβλήθηκε επίσης μία συνδρομή στους γονείς των μαθητών της πόλης, το ύψος
της οποίας καθοριζόταν από την Εφορία και τις Επιτροπές των Εκκλησιών και ήταν
ανάλογο με την οικονομική δύναμη τους, τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια και την τάξη στην οποία αυτά φοιτούσαν. Επιφορτισμένα με ετήσιες συνδρομές ήταν και τα μέλη της Εφορίας, του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως
(1872) και της Δημογεροντίας. Ειδικότερα, όμως, για το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο
Αδριανουπόλεως η περίοδος ήταν δύσκολη, εξαιτίας των δαπανών για την ανοικοδόμηση του ελληνικού γυμνασίου στην Αδριανούπολη και την αποπληρωμή των χρεών
προς εκείνους που παρείχαν κάποια οικονομική αρωγή στην ανέγερση της Μασσαλιωτικής σχολής.9
Φαίνεται όμως ότι, παρά τις προσπάθειες για εξεύρεση πόρων συχνά διακυβευόταν η κανονικότητα της καταβολής μισθού, ενώ αιτήματα για συνέχιση παροχής υποτροφιών δεν τύγχαναν προσοχής ειδικά, όταν προηγούνταν άμεσης προτεραιότητας
θέματα. Τέτοιο ήταν το θέμα της εξεύρεσης χώρου για το Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Αδριανουπόλεως, η ίδρυση του οποίου κρίθηκε αναγκαία για την εκπαίδευση των
κοριτσιών των αστικών, κυρίως, οικογενειών, στις οποίες και απευθυνόταν. Η πανσλαβιστική προπαγάνδα, λίγο μετά την ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας (1870) και

7 Ε. Μπελιά, "Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους προς τη Θράκη, 1869-1910. Η Ιστορική, Αρχαιολογική και Λαογραφική Έρευνα για τη Θράκη" Πρακτικά συμποσίου ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, σ.
263-264 και K. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 124.
8 Πρόκειται για νέο-αστικά περιβάλλοντα που επιδίωκαν την απόκτηση μόρφωσης για την κατανόηση των πολιτικών πραγμάτων ως αναγκαίο στοιχείο για την κατάληψη κάποιας θέσης, στα πλαίσια των
δυνατοτήτων που έδωσαν οι επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις,
9 Βακαλόπουλος, Κ. ό.π.,, σ. 115 και Λογοδοσία του Συμβουλίου του εν Αδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου κατά την λήξιν του Θ συλλογικού έτους, σ. 38-41.

392

Κλεονίκη Δρούγκα

λίγο πριν από τη δημιουργία του βουλγαρικού κράτους (1885), καθιστούσε αναγκαία
την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, προκειμένου να διαφυλαχτεί η εθνική υπόσταση των Ελλήνων κατοίκων της Θράκης. Αυτή θα μπορούσε να διαμορφωθεί μέσα
σε ένα ελληνικό γλωσσικό περιβάλλον, όταν οι νεαρές κοπέλες θα αναλάμβαναν το
ρόλο της συζύγου και μητέρας. Από πολιτικής άποψης, πάλι, η ύπαρξη ενός επιβλητικού κτιρίου που θα λειτουργούσε ως ελληνικό σχολείο στην Αδριανούπολη ήταν
πολύ σημαντική, γιατί έδινε στην ελληνική εθνότητα ένα κοινωνικό status, εφόσον
αυτή φαινόταν να έχει τον έλεγχο του αστικού περιβάλλοντος.
Γίνεται αντιληπτό, επομένως, ότι οι κυρίαρχοι εθνικιστικοί ανταγωνισμοί την περίοδο αυτή εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική προσπάθεια στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της σημασίας της εκπαίδευσης στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών. Ένα
παράδειγμα των τελευταίων φαίνεται στην έκθεση του διευθυντή της σχολής αρρένων του Κιγιχίου, προαστίου της Αδριανουπόλεως, από τη μείωση του αριθμού των
μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Οι παράγοντες αυτής της μείωσης, βέβαια, μπορεί να
ήταν ποικίλοι: ένας εκπαιδευτικός προσανατολισμός λιγότερο ή καθόλου συνδεδεμένος με τις ανάγκες της εποχής, η οικονομική απορία των οικογενειών των μαθητών, η
χρησιμοποίησή τους ως εργατικά χέρια σε αγροτικές δουλειές ή κάποια υπερβολική
αυστηρότητα. Ο πιο σημαντικός, ωστόσο, πρέπει να ήταν η ίδρυση ενός βουλγαρικού
σχολείου, το οποίο, στα πλαίσια των σκληρών εθνικών ανταγωνισμών, προπαγάνδιζε μαθητές μη αστικών περιοχών, τους υποστήριζε οικονομικά και διένειμε δωρεάν
βουλγαρικά βιβλία και γραφική ύλη.10
2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Κανονισμός, Προσλήψεις διδασκόντων, Σχέσεις εκπαιδευτικών, Εξετάσεις)
Οι δάσκαλοι προέρχονταν τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από άλλα αστικά
κέντρα της τουρκοκρατούμενης επικράτειας και υπέβαλλαν τις αιτήσεις τους στην
Εφορία ή τους Συλλόγους, προκειμένου να προσληφθούν στα σχολεία. Απ΄ ότι φαίνεται, όμως, δεν έλλειπαν οι ενδοκοινοτικές έριδες (και οι διενέξεις π.χ. μεταξύ των
Συλλόγων της Εφορίας και του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης) σχετικά με το βαθμό
παρέμβασής τους στο διορισμό διδασκόντων και συνακόλουθα το βαθμό επιρροής
τους στο εκπαιδευτικό έργο. Οι αντιπαλότητες των φορέων εκπαίδευσης που διαχειρίζονταν την πρόσληψη ή τη απόλυση των δασκάλων προκαλούσαν ανασφάλεια
στους δασκάλους που είχε αντίκτυπο στη συμπεριφορά τους. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η πρόσληψη και παραμονή στην ίδια θέση ενός δασκάλου συνδεόταν με

10

"Αδριανούπολις", Θρακικά 57 (1957), σ. 150-151.
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τη συνέχεια καταβολής της αμοιβής του από τον ίδιο φορέα, που έτσι αποκτούσε
επιρροή και δύναμη στην εκπαιδευτική προετοιμασία του αλύτρωτου ελληνισμού
στην περιοχή. Με την πρόσληψή τους οριζόταν το ύψος της αμοιβής τους και ο χώρος κατοικίας τους. Τους παρείχαν ακόμη και καύσιμο ύλη αλλά, απ΄ ότι αφήνει να
αντιληφθούμε ο Κώδικας Αδριανουπόλεως, οι τάξεις έμενα κρύες, χωρίς θέρμανση!
Η εξάρτησή τους από τους φορείς διαχείρισης των εκπαιδευτικών ζητημάτων επηρέαζε, σαφώς, τις σχέσεις των διδασκόντων μεταξύ τους, που δεν ήταν πάντα αγαστές,
όσο κι αν κάποτε επενέβαιναν οι ιθύνοντες στις μεταξύ των διδασκόντων διαφωνίες,
προκειμένου να τις επιλύσουν.
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η σύγκρουση του Γ. Παγίδα (διδάκτορα Φιλοσοφίας και διευθυντή του Γυμνασίου Αδριανουπόλεως), ο οποίος συντασσόταν
ιδεολογικά με το ελληνικό κράτος με τον Δ. Θεοφιλίδη (δάσκαλο), η συμπεριφορά
του οποίου ήταν μάλλον εριστική προς τη διεύθυνση, με αφορμή την ακριβή ώρα
προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο. Στη διένεξη επενέβη η Εφορία που στην
αρχή τάχθηκε με το μέρος του πρώτου και έσπευσε να συνετίσει τον καθηγητή για
την απείθειά του. Όταν όμως ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως αρνήθηκε να συνεχίσει να χορηγεί το μισθό του διευθυντή στον Γ. Παγίδα, τότε η Εφορία
άλλαξε στάση και πρότεινε την αντικατάστασή του Γ. Παγίδα με τον Χρ. Σαμαρτζίδη, ιδεολογικά προσκείμενο στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως. Ο Χρ.
Σαμαρτζίδης με επίσημη επιστολή στη γαλλική γλώσσα αποδέχτηκε τη θέση του γυμνασιάρχη, με προϋπόθεση την πρότερη συναίνεση του "εν Αθήναις Συλλόγου προς
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων", ο οποίος πιθανότατα κατέβαλλε ένα σημαντικό μέρος του μισθού του.
Εν τω μεταξύ οι σχέσεις των δύο σωματείων, Εφορίας -Φ.Σ.Α., όπως φαίνεται από
τα πρακτικά, δεν ήταν πάντα καλές, καθώς κατά διαστήματα προκαλούνταν εντάσεις
εξαιτίας αντιθέσεων σε θέματα διδακτικού προσωπικού και άρα επιρροής. Για να
συμβιβαστούν οι αντιθέσεις γινόταν τακτικά συσκέψεις χωρίς να είναι, όμως, πάντα
αποτελεσματικές.
Τα επίσημα πρακτικά των σχολείων, σύμφωνα με τον Κώδικα Αδριανουπόλεως,
πιστοποιούν εξάλλου συχνές απολύσεις ή αντικαταστάσεις δασκάλων, στα πλαίσια
της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της Κεντρικής Εφορίας Αδριανουπόλεως, που,
όμως, τροχοπεδούσαν την απρόσκοπτη εκπαιδευτική δραστηριότητα και συνέχεια.
Για παράδειγμα, η Εφορία Αδριανουπόλεως απέλυσε τους δασκάλους Φ. Δημητριάδη
και Α. Λουδάρο της δημοτικής σχολής Κιγιχίου και τους αντικατέστησε με δάσκαλο
προερχόμενο από το Διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης, η δύναμη του οποίου ήταν μεγάλη σε ζητήματα προσωπικού, χωρίς να ανεχτεί καμία αμφισβήτηση για την ορθότητα των ενεργειών της και επέπληξε όσους υποστήριξαν ανοικτά τους απολυθέντες,
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Αφορμή απόλυσης δασκάλου προβαλλόταν η ελλιπής απόδοση στα καθήκοντα του,
ενώ πρόσληψης η επάρκεια στη διδακτική πράξη, που αν και προϋπέθετε την ύπαρξη
κάποιου μηχανισμού αξιολόγησής, κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Πολύ συχνά αυτό που
έπαιζε τον πρωτεύοντα ρόλο ήταν ποιος πρότεινε το δάσκαλο, ποιος τον χρηματοδοτούσε και συνακόλουθα πόση δύναμη επιρροής αποκτούσε.
Η Εφορία και οι Σύλλογοι φρόντιζαν για τον καταρτισμό ενός ωρολογίου προγράμματος με τα διδασκόμενα μαθήματα, τον έλεγχο του αριθμού των μαθητών και
τον χωρισμό τους σε τάξεις αλλά και το χρονικό καθορισμό των εξετάσεων. Από τα
πρακτικά φαίνεται ότι ,ως λύση στα προβλήματα, συχνά προτεινόταν η συγχώνευση
τάξεων για εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων, σε βάρος όμως των μαθητών. Τα ωρολόγια προγράμματα των γυμνασίων εμπεριέχουν τη διδασκαλία των
μαθηματικών, τη διδασκαλία της τουρκικής, επιβαλλόμενης γλώσσας από το επίσημο
οθωμανικό κράτος στις μη μουσουλμανικές κοινότητες, τη διδασκαλία της γαλλικής,
τη διδασκαλία της διπλογραφίας, τη διδασκαλία τύπων γραμματικής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, το Ευαγγέλιο στην 5η και στην έκτη τάξη και περικοπές από την
«Κύρου Ανάβαση» του Ξενοφώντα.. Τον Ιούνιο του 1881, επειδή το σχολικό έτος
βρισκόταν στο τέλος του, γινόταν προσπάθεια να βρεθούν αίθουσες, να οριστεί ο
χώρος, ο χρόνος και η Επιτροπή που θα τις διεξάγει
Από τα πρακτικά των συνεδριάσεων φαίνεται εξάλλου ότι την απόφαση της καταλληλότητας των σχολικών εγχειριδίων την λάμβανε το οθωμανικό κράτος και η
Εφορία, που από φόβο μην ενοχλήσει την Πύλη ήλεγχε προσεκτικά το περιεχόμενό
τους, έκρινε την καταλληλότητά ή το ακατάλληλο της χρήσης τους από τους μαθητές
και ανέθετε τη εκτέλεση της απόφασής της σε μέλη της. Για παράδειγμα ανατέθηκε
στον κ. Βαφειάδη η άρση των έργων του Πούλιου «για την επιλήψιμο ύλη τους» που
θορύβησε το οθωμανικό κράτος και η αντικατάστασή τους.
Στα σχολεία, τέλος, υπήρχαν Κανονισμοί, τους οποίους όφειλαν να τηρούν τόσο
οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές. Για παράδειγμα ο χρόνος της προσέλευσης των
διδασκάλων στο σχολείο καθοριζόταν απαρέγκλιτα και απείχε μισή ώρα από την
έναρξη των μαθημάτων, την 9η πρωινή οριζόταν η έναρξη των εξετάσεων, την 5η
απογευματινή επιτρεπόταν η αποχώρηση από το σχολείο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικά αποσπάσματα Κώδικα VIII, 168, Αδριανουπόλεως
(σε περίληψη)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
27.5.1881 Ως προς το πρώτο θέμα, που ήταν η εξεύρεση χρημάτων, καταγράφεται
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η παραλαβή και εξαργύρωση της συναλλαγματικής 200 λιρών, ως συνδρομή υπέρ
των ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αδριανουπόλεως, από τον Σύλλογο προς Διάδοσιν
των Ελληνικών Γραμμάτων της Αθήνας.
4.6.1881 Στη συνεδρίαση της η Εφορία ανήγγειλε επίσης, ότι 42 οθωμανικές λίρες
που προορίζονταν για τους σεισμοπαθείς της Χίου θα διατεθούν υπέρ του ταμείου
της εκπαιδεύσεως. Καταγράφεται η μετα-θάνατον παραχώρηση ενός κτήματος στην
οδό Σκέλεσι από τους άτεκνους Χατζηγεώργιο Αθανασίου και της συζύγου του στην
κοινότητα, την κυριότητα του οποίου μεταβίβασαν στον Κολλία Α. (συνεδρίαση της
18ης.6.1881)
Στις 11.6.1881, συζητήθηκε με τη δημογεροντία η παραχώρηση κατάλληλου οικοπέδου για την ανέγερση του Κεντρικού Παρθεναγωγείου. Η δεύτερη δεν απάντησε
αμέσως, για να "αποκτήσει ακριβή γνώση για τα οικόπεδα υπό την κατοχή της". Λίγες
μέρες μετά, στις 18.6.1881, συζητήθηκε η εξεύρεση γηπέδου για το Παρθεναγωγείο.
Στις 9.7.1881 συζητείται το θέμα του υποτρόφου Δημητρίου Ζώιου, που στέλνει
επιστολή, με την οποία ζητά να συνεχίσει η παροχή υποτροφίας μέχρι αυτός να τελειώσει τις σπουδές του. Η Εφορία στην ίδια συνέλευση αποφασίζει να απευθυνθεί
στην Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως και στον Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων, προκειμένου να συνεχίσουν και να αυξήσουν τη
χορήγηση χρημάτων προς αυτήν.
14.7.1881, ο ΦΣΑ ζητά να μάθει αν βρέθηκε κατάλληλο οικόπεδο για την ανέγερση του Κεντρικού παρθεναγωγείου Αδριανουπόλεως.
Στη συνεδρίαση της 17ης .7.1881 φανερώνεται η δεινή κατάσταση των δασκάλων,
από το αίτημα νηπιαγωγού της σχολής Ιλδιριμίου να αυξήσουν το μισθό της και να
της πληρώνουν τη θέρμανση. Η Εφορία της αρνήθηκε το πρώτο και της ανακοίνωσαν
ότι προτίθενται να σκεφτούν το θέμα της κατάργησης των βοηθών," ως ανικάνων..."
της διαβεβαίωσαν, πάντως, ότι θα σκεφτούν το θέμα της εξεύρεσης άλλης κατοικίας
γι΄ αυτήν και θα της παραχωρήσουν καύσιμο ύλη. (Ο κος Σακελλάριος είπε ότι πρέπει
να γίνει κατανοητό σε όλους τους δασκάλους ότι η Εφορία δεν είναι υποχρεωμένη να
παραχωρεί στους δασκάλους ευγενή καύσιμον ύλη, αλλά άυλον θέρμανσιν"
Η Εφορία αποφασίζει ότι πρέπει να ενημερώσει τον ΦΣΑ για το οικόπεδο της
σχολής Χριστού όπου θα στεγαζόταν το Κεντρικό Παρθεναγωγείο με έγκριση της
δημογεροντίας, ενώ για τα οικονομικά θέματα αποφασίστηκε να προσέλθουν οι
Εφορίες και Επιτροπές των Εκκλησιών και να ορίσουν τις ετήσιες συνδρομές και
με έγκριση της Δημογεροντίας να οριστούν οι συνδρομές των κατοίκων του άστεως,
βάσει του αριθμού των παιδιών τους και της τάξης στην οποία ανήκαν. Τέλος, για τις
ανάγκες της Εφορίας να συναφθεί ένα δάνειο μεταξύ των εφόρων (με εξόφληση τον
Σεπτέμβριο),"αφού προσάγη ο ταμίας ακριβή αριθμό των καθυστερούμενων"
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Στις 21.7.1881 ήρθαν στη Μητρόπολη οι Έφοροι και οι Επίτροποι των προαστίων
(Kιγιχίου και Κιρισχανέ), για να οριστεί η ετήσια συνδρομή τους. (Ο κος Καραπαναγιώτης δήλωσε στους προσκεκλημένους ότι σκοπός της επίσκεψής τους ήταν να
ερωτηθούν κατά πόσο η οικονομική τους κατάσταση τους επιτρέπει να βοηθήσουν
την κεντρική εφορία). Είπαν ότι θα πρέπει να συνεννοηθούν με τους υπόλοιπους για
το θέμα αυτό, πριν απαντήσουν.
Στην ίδια σύσκεψη τέθηκε θέμα έκτακτης συνεδρίασης της Εφορίας με το Σύλλογο στις 22 Ιουλίου και τότε πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Κοινή συνεδρίαση Εφορίας
και Δημογεροντίας με κύριο θέμα τη σύναψη δανείου. Συμφωνήθηκε κάθε Έφορος
και Δημογέροντας να προπληρώσει την ετήσια συνδρομή του για να εξοικονομηθούν
τα χρήματα για τις κύριες ανάγκες της Εφορίας.
Παράλληλα, η Εφορία έκανε παράκληση στη Δημογεροντία να συνεννοηθεί με
τους επιτρόπους της εκκλησίας του Χριστού, προκειμένου να παραχωρηθούν τα δύο
δωμάτια του κήπου της σχολής για τις παραδόσεις του των δύο ανώτερων τάξεων του
Κεντρικού Παρθεναγωγείου, στα πλαίσια της ιδέας της μετατροπής του Σχολείου του
Χριστού σε Κεντρικό Παρθεναγωγείο.
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε να συνεδριάζουν Δημογεροντία και Εφορία
κάθε Πέμπτη από κοινού για την εξεύρεση χρημάτων και προκειμένου να οριστούν
οι συνδρομές.
Η Εφορία, όταν αποχώρησε από την κοινή συνεδρίαση, αποφάσισε να μην ενημερωθούν τα μέλη του Συλλόγου για την εύρεση οικοπέδου, προτού συνεννοηθεί η
Δημογεροντία με την επιτροπή της Σχολής Χριστού και ανέβαλλε την πληρωμή του
δασκάλου Λογοθετίδη, ο οποίος ζήτησε με επιστολές από την Εφορία να του πληρώσει τους καθυστερούμενους μισθούς του.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ-ΕΦΟΡΩΝ
27.5.1881 Η Εφορία τάχθηκε υπέρ του διευθυντή του Γυμνασίου, Παγίδα Κρ. σε
διαμάχη που προέκυψε ανάμεσα σ΄ αυτόν και το δάσκαλο του σχολείου, Θεοφιλίδη
Κρ. Η Εφορία έκρινε ότι ο διευθυντής ενήργησε σωστά στο θέμα της τακτικής ώρας
προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του ισχύοντος Κανονισμού. Υπέδειξε προφορικά στον καθηγητή την ανάγκη να προσαρμοστεί
στον Κανονισμό, για να μην έχει αρνητικά επακόλουθα αυτή η απείθειά του προς τη
διεύθυνση.
4.7.1881 Παραίτηση Αλτιναλμάζη Μρ. από τα καθήκοντα του Εφόρου και ειδοποίηση της ιεράς Μητρόπολης, "όπως ενεργήσει τα δέοντα" και στις 11.6 τίθεται το
θέμα της αντικατάστασής του.
18.6.1881 Ανακοίνωση "αδυναμίας" - άρνησης συμβουλίου ΦΣΑ να χορηγεί το
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επίδομα μισθού του διευθυντή του Γυμνασίου και παρατηρήσεις σχετικά με την ελλιπή άσκηση των καθηκόντων του. Η Εφορία εξέτασε πόσο είναι καλό να αντικαταστήσει τον Παγίδα με τον Σαμαρτζίδη Χ., στο πρόσωπο του οποίου συμφώνησαν όλοι,
εκτός του Βαφειάδη, ο οποίος και γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί.
(Παρεμβάλλεται διαγραμμένο τμήμα, στο οποίο ο κος Γεννάδιος προτείνει στον Παγίδα να παραιτηθεί, για να μη φανεί ότι τον απέλυσαν.) Η Εφορία (25.6.1881) παμψηφεί αποδέχτηκε την παραίτηση του Παγίδα, παρ΄ όλες τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Γεννάδη και αποφάσισε την κοινοποίηση της αποδοχής παραίτησης του.
Αποφάσισε, επίσης, να εξετάσει το έγγραφο που συντάχθηκε από τον Κυριαζόπουλο,
στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι, για τους οποίους προέβη στην αντικατάσταση του
Παγίδα και στις 2.7.1881. διαβάστηκε επιστολή του Παγίδα, με την οποία ζητούσε
να καλέσουν το δάσκαλο Αγγελίδη να εκτελεί τα καθήκοντά του και επιστολή του
Αγγελίδη, με την οποία ισχυριζόταν ότι ήταν εσκεμμένη η πρόκληση σύγχυσης από
το διευθυντή, για να φανεί αυτός ασυνεπής στα καθήκοντά του.
9.7.1881 Διαβάστηκε επιστολή-απάντηση του ΦΣΑ για την ανάγκη αντικατάστασης του Παγίδα.
18.6.1881 Συζητήθηκε η αντικατάσταση του διευθυντή Παναγιωτίδη.
25.6.1881 Διαβάστηκε τηλεγράφημα του Σαμαρτζίδη, στα γαλλικά γραμμένο, με
το αποδέχονταν τις προτάσεις της Εφορίας, εφόσον το ενέκρινε και ο "Σύλλογος προς
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων" της Αθήνας. Στην ίδια συνέλευση συζητήθηκε
η επιστολή Πληθωνίδη, ο οποίος πρότεινε τη γυναίκα του Αναστασία ως αντικαταστάτρια της διευθύντριας Ευφρόσυνης Αντωνιάδου και τον εαυτό του να αναλάβει
διδασκαλική έδρα. Η Εφορία αποφάσισε να γίνουν διαβήματα για να ανακληθεί η
παραίτηση της διευθύντριας.
2.7.1881 Διαβάστηκε επιστολή του Χ. Παπαμάρκου, διευθυντή του διδασκαλείου
Θεσσαλονίκης, που έλεγε ότι είναι σε θέση να στείλει μόνο 5, από τους συνολικά 15
αποφοίτους του Διδασκαλείου, και ζητούσε να μάθει πως θα χρησιμοποιούνταν, ώστε
να στείλει τους καταλληλότερους για κάθε θέση.
4. Αποφασίστηκε να ανατεθεί στον Παρασχίδη η φροντίδα να επιστραφούν τα
βιβλία που πήρε από τη βιβλιοθήκη της εκπαίδευσης ο Michel Bay και αποφασίστηκε
η απόλυση του Παρασχίδη και του δασκάλου της γαλλικής γλώσσας, γιατί αυτή δεν
έφερε τους επιδιωκόμενους καρπούς
6. Αποφασίστηκε ότι ο Ιορδανίδης ήταν κατάλληλος να διδάξει την επόμένη χρονιά την τουρκικήν.
Αδριανούπολη, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Συλλόγου και της Εφορίας, 4ης ιουλίου 1881.Η συνεδρίαση έγινε με πρωτοβουλία του Κου Γέροντα, επειδή παρατηρήθηκε δυσαρμονία στις σχέσεις των δύο Συλλόγων, με αφορμή το θέμα
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της αντικατάστασης του Παγίδα, και με σκοπό να προλάβει να πάρει το θέμα διαστάσεις. Παρόντες ήταν: (Εφορία) Γέροντας Π., Σακελλαρίου Κ., Δημητριάδης Δ.,
Παρασχίδης Θ., Καραπαναγιώτης Γ. και Βαφειάδης και (ΦΣΑ) Κυριαζόπουλος Μ.,
Θεοδωρίδης Γ. Χαλκειάδης Κ., Βαφειάδης Ν., Ζησίδης Κ., Δημητριάδης Φ. Αλλά η
διαφωνία πήρε διαστάσεις και δεν λήφθηκε οριστική απόφαση που να ικανοποιεί τα
δύο σωματεία Το ΦΣΑ είπε ότι θα σπεύσει να ανανεώσει την "επί τούτω απόφασιν
αυτής"( της διευθύντριας) και η Εφορία, για δείξει καλή διαγωγή ανακοίνωσε στο
Συμβούλιο να ενεργήσει με κάθε τρόπο, ώστε να πείσει τη διευθύντρια Αντωνιάδου
να μη φύγει.
9.7.1881 Αποφασίστηκε το μάθημα των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και το Παρθεναγωγείο να ανατεθεί στον Βαφειάδη Θ. (18 ώρες την εβδομάδα αντί 45 οθωμανικών λιρών, πληρωτέων σε 10 μηνιαίες δόσεις), να απολυθεί ο Δημητριάδης Φ. και ο
Λυδάρος, δάσκαλος στη δημοτική σχολή Κιγιχίου και να αντικατασταθεί από έναν
δάσκαλο από αυτούς που περίμεναν από τη Θεσσαλονίκη.
Για το θέμα της Αντωνιάδου ζητείται από τον εν Αθήναις Σύλλογο να ανανεώσει
το συμβόλαιό της ή να φροντίσει για την αντικατάστασή της.
Με επιστολή του ΦΣΑ ζητείται να αποσυρθούν κάποια διδακτικά εγχειρίδια επιλήψιμου ύλης και έτσι ανατίθεται στον Βαφειάδη να φροντίσει για την απόσυρση των
έργων του Πούλιου.
Διαβάστηκε επιστολή της Ιφιγένειας Λεκτοπούλου, με την οποία ζητά θέση δασκάλας στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο και του κου Μάκκα, με την οποία ζητά να του
γνωστοποιήσει η Εφορία τη γνώμη της για το πρόσωπό του
10.7.1881 Η Εφορία όρισε τη μισθοδοσία όσων διδασκάλων όρισε κατάλληλους
να διδάξουν και στο επόμενο σχολικό έτος: Βασιάδη Ι.: 70 οθωμ. λίρες (αντί 80 που
αρχικά ζήτησε ο ίδιος), Φυλακτός: 60 οθωμανικές λίρες (αύξηση 10 οθωμανικών
λιρών), και 5 οθωμανικές λίρες χορηγία, Παπαιωάννου: 60 οθωμανικές λίρες (αύξηση 10 οθωμανικών λιρών), Σαββόπουλος, Περιστεράκης 500 γρόσια κατ΄ έτος με
απαλλαγή από την υποχρέωση να βοηθούν το γραμματέα της Εφορίας, Γαντίδης Ευστράτιος -500 γρόσια κατ΄ έτος (αύξηση 50 γρόσια).
14.7.1881 Διαβάστηκε επιστολή του ΦΣΑ, στην οποία δηλωνότανν ότι η κα Πανουσίου ήταν ελεύθερη να συνάψει συμφωνία με την Εφορία και στην πρόταση της
Εφορίας να ανατεθεί η διεύθυνση των σχολείων Γιλδιριμίου σε ένα πρόσωπο, τον
Κο Δήμου, προκειμένου και τα δύο σχολεία να θεωρηθούν ως ένα Πρωτοβάθμιο Εκπαιδευτήριο, ο ΦΣΑ συμφώνησε και ενέκρινε τον κο Δήμου ως διευθυντή των δύο
σχολείων, με τον όρο να απευθύνεται στην Εφορία για ζητήματα που αφορούν τη
δημοτική σχολή.
Αποφασίστηκε -κατόπιν υπογραφής συμβολαίου με τον κον Γέροντα- ο κος Βα-
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φειάδης να διδάξει το μάθημα των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Κεντρικόν
Παρθεναγωγείο και αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για το θέμα του Μάκκα (διδασκαλία γαλλικών: 15 ώρες εβδομαδιαίως, διπλογραφίας 3 ώρες εβδομαδιαίως και
εκπλήρωση καθηκόντων παιδονόμου.). Τελικά στις 17.7.1881 ανατέθηκαν στον Κον
Μάκκα τα παραπάνω καθήκοντα με όρο να βρίσκεται στο σχολείο μισή ώρα πριν από
την έναρξη των μαθημάτων και της πρωινής και της μεσημβρινής βάρδιας με ετήσιο
μισθό 72 οθωμανικές λίρες.
Στο θέμα της απόλυσης του κου Λοδάρου -για την υποστήριξη του οποίου προσήλθαν οι έφοροι της Εκπαιδεύσεως Κιγιχίου- ο κος Γέροντας εξέφρασε τη λύπη του
για την έλλειψη εμπιστοσύνης των κατοίκων στις αποφάσεις της Κεντρικής εφορίας
και τις δικαιολόγησε, λέγοντας ότι ήταν αναγκαίο αυτό για το καλό του προαστίου.
Αποφασίστηκε, μάλιστα, να κληθεί σε απολογία ο κος Περιστεράκης για την υποστήριξη που παρείχε στον εν λόγω δάσκαλο.
Ο κος Χρηστομάνος παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση και είπε ότι σε ορισμένα
μαθήματα δεν είναι εφικτή η συγχώνευση των τάξεων και ότι αποδέχεται να διδάξει
με τον ίδιο μισθό.
17.7.1881 Αυστηρές παρατηρήσεις του κου Δημητριάδη προς τον κον Περιστεράκη γιατί ενεργεί…υπέρ του απολυθέντος κου Α. Λοδάρου και απάντηση στον κον
Παπαμάρκου που ορίζει ένας δάσκαλος να διοριστεί στο Παιδαγωγείον του άστεως,
ένας στη σχολή Ιλδιριμίου, ένας ως διευθυντής στη σχολή Κιγιχίου και ένας ως διευθυντής στη σχολή Καραγατσίου.
21.7.1881 Το θέμα του δασκάλου Μιχαλόπουλου ορίστηκε να το χειριστεί ο κος
Γέροντας και τέθηκε το θέμα του διδασκάλου Καραγατσίου και Σκεύη Φ., που ζητά
από τους εφόρους την υπεράσπισή τους στο θέμα της μισθοδοσίας.
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
27.5. Η Εφορία όρισε τις ημερομηνίες των εξετάσεων των διαφόρων Εκπαιδευτηρίων, αφού διάβασε τις προτεινόμενες ημερομηνίες από το διευθυντή του Γυμνασίου
κ. Παγίδα και το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως. (ενδεικτικά αναφέρονται: Τετάρτη 24/6 του Αγ. Ιωάννη το εν Ιλδιριμίω Νηπιαγωγείο, Τρίτη 30/6 των
12 Αποστόλων Παιδαγωγείον Ιλδιριμίου, Κιγιχίου, Κιρίσχανα, Τρίτη 7/7 και ώρα 7
Σχολή Χριστού)
4.6. Διαβάζεται μία έκθεση των δασκάλων των δημοτικών σχολείων, Φυλακτού
και Παπαιωάννου και μία του δασκάλου της δημοτικής σχολής Ιλδιριμίου, Χρηστομάνου, με τις οποίες πληροφορούν για τα διδασκόμενα μαθήματα, τις υπάρχουσες
ελλείψεις, καθώς και τον αριθμό των μαθητών και τη διαίρεσή του σε τάξεις
Παιδαγωγείο Άστεως: 267 μαθητές, διαιρεμένοι σε 4 τάξεις, οι δύο πρώτες στη
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σχολή του Αγίου Νικολάου οι άλλες στη σχολή του Χριστού.
Δημοτική σχολή Ιλδιριμίου: 283 μαθητές, από τους οποίους φοιτούν οι 270, διαιρεμένοι σε 3 τάξεις
Ορίστηκε η εξεταστική επιτροπή:
Γυμνάσιον: Δημητρακόπουλος Αλ., Καλλίβουλος Θ., Δήμητσας, Αλτιναλμάζης Μ.,
Κούμπης Ξ.
Κεντρικόν Παρθεναγωγείον: Δήμητσας, Παπαδόπουλος Χρ., Αλτιναλμάζης Ι.
Δεύτερον Παρθεναγωγείον: Παπαιωάννου Πολύδ., Καλλίας κρ., Δουκίδης Α.,
Δημοτική Σχολή Χριστού: Κυριαζής Κ., Γεωργιάδης Γ., Ορφανίδης Ι.
Δημοτική Σχολή Ιλδιριμίου: Χαλκειάδης Κ., Θεοδωρίδης Γ., Βασιάδης Ι.
Παρθεναγωγείον Ιλδιριμίου: Σακελλάριος Αλεξ., Σταμπολούς Κρ., Βασιάδης Ι.
Κουμμαχαλέ: Παρασχίδης Ν., Σπυρίδωνας Γ.
Κιγιχίου δημοτικό σχολείο: Πληθωνίδης, Χατζόπουλος Ι., παπά Κοσμάς
Κιγιχίου Παρθεναγωγείον: Πληθωνίδης, παπά Κοσμάς,
Κιρισχανέ δημοτικόν σχολείον και Παρθεναγωγείον: Παπαδόπουλος χρ., Δημητριάδης Φαίδων
18.6 Έφερε στη συνεδρίαση ο Δήμησσας 10 βιβλία παιδαγωγικού περιεχομένου
που απέστειλε η κα Κεχαγιά για 10 μαθήτριες που θα αριστεύσουν στις εξετάσεις και
ζητήθηκε από τον κον Βαφειάδη να αποσύρει κάποια διδακτικά εγχειρίδια επιλήψιμου ύλης του Πούλιου.
9.7 Το μάθημα των μαθηματικών στο γυμνάσιο και το παρθεναγωγείο ανατίθεται
στον Βαφειάδη Θ. (18 ώρες την εβδομάδα αντί 45 οθωμανικών λιρών, πληρωτέων σε
10 μηνιαίες δόσεις)
14.7 Ζητείται η διεύθυνση των σχολείων Γιλδιριμίου να ανατεθεί σε ένα πρόσωπο,
τον Κο Δήμου, προκειμένου και τα δύο σχολεία να θεωρηθούν ως ένα Πρωτοβάθμιο
Εκπαιδευτήριο.Ο κος Χρηστομάνος είπε στην ίδια συνεδρίαση ότι σε ορισμένα μαθήματα δεν είναι εφικτή η συγχώνευση των τάξεων, που ζητήθηκε, και ότι αποδέχεται
να διδάξει με τον ίδιο μισθό.
17.7 Ανατέθηκε διδασκαλία στον κον Μάκκα, με όρο να βρίσκεται στο σχολείο
μισή ώρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων και της πρωινής και της μεσημβρινής
βάρδιας με ετήσιο μισθό 72 οθωμανικές λίρες.
24.7 Πράκληση από την Εφορία προς η Δημογεροντία να συννενοηθεί με τους
επιτρόπους της εκκλησίας του Χριστού, προκειμένου να παραχωρηθούν τα δύο δωμάτια του κήπου της σχολής για τις παραδόσεις των δύο ανώτερων τάξεων του Κεντρικού Παρθεναγωγείου, στα πλαίσια της ιδέας της μετατροπής του Σχολείου του
Χριστού σε Κεντρικό Παρθεναγωγείο.

Ευστράτιος Βαχάρογλου
«Περί των χρεών των διδασκάλων και των διδασκαλισσών»:
Προσδοκίες και απαιτήσεις της πολιτείας για το ρόλο
των εκπαιδευτικών κατά το 19ο αιώνα

«Η πολιτεία απαιτεί από των σχολείων την παρασκευήν
ουχί απλώς γράμματα επισταμένων,
αλλά προ πάντων πολιτών αγαθών και εναρέτων».
(Εγκύκλιος Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, 10 Ιανουαρίου 1856)

Εισαγωγικά
Η διάσταση του φύλου στην ιστορία του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών είχε
υποβαθμιστεί ή αγνοούνταν για πολλά χρόνια από τους ιστορικούς της Νεοελληνικής
Εκπαίδευσης. Ειδικότερες αναφορές στην ιστορία των γυναικών εκπαιδευτικών, τη
σημασία της διδασκαλίας για τις γυναίκες και την προσφορά τους στην ελληνική εκπαίδευση υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει, μέχρι σήμερα, συνολική συστηματική μελέτη και έρευνα που να καλύπτει όλες τις διαστάσεις του σχετικού προβληματισμού.1
Η καθιέρωση της υποχρεωτικής Δημοτικής Εκπαίδευσης με τη νομοθεσία του
1834 από τη μία, και, από την άλλη, η κυρίαρχη ιδεολογία για την ανάγκη διαφοροποίησης της εκπαίδευσης αγοριών και κοριτσιών, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες
για εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων και κάνουν απαραίτητη την ανάγκη συμμετοχής των γυναικών στο διδασκαλικό επάγγελμα.2 Ένας από τους λόγους που η διδασκαλία γίνεται αποδεκτή ως καθαρά "γυναικείο επάγγελμα" είναι το γεγονός ότι η
πολιτεία ορίζει το σχολείο ως συνέχεια της οικογένειας. Έτσι, ορίζεται η διδασκαλία
ως η πλέον κατάλληλη απασχόληση για την ειδική φύση των γυναικών, με τη μεγαλύτερη ευαισθησία, την αγάπη για τα παιδιά, την ευγένεια και ανεκτικότητα του
χαρακτήρα τους.
Σε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε τις διαδικασίες διαμόρφωσης της
ταυτότητας των εκπαιδευτικών (ανδρών και γυναικών) κατά το 19ο αιώνα έμφαση

1 Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος Πυθαγόρας Ι, με τίτλο: «Η διάσταση του φύλου στη δόμηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και το προφίλ των γυναικών
εκπαιδευτικών κατά το 19ο και 20ό αιώνα» με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Σ. Ζιώγου – Καραστεργίου, «Η διάσταση του φύλου στη δόμηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και το προφίλ των
γυναικών εκπαιδευτικών κατά τον 19ο και 20ό αιώνα: ειδολογικές και μεθοδολογικές συνιστώσες», στο
Συμπόσιο: Η ελληνική παιδεία από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα – Ερευνητικές συνιστώσες, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Νηπιαγωγών, Φλώρινα
2005, σ. 185-197.
2 Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση…, ό.π., σσ. 165-175.
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δίνεται σε ζητήματα που αφορούν στη διαμόρφωση, επιρροή και εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας σχετικά με το προφίλ και το ρόλο του/ της εκπαιδευτικού. Mία σημαντική παράμετρος θεωρήθηκε η καταγραφή των προσδοκιών και των απαιτήσεων
- σχετικά με το ρόλο των διδασκάλων και διδασκαλισσών από τη μεριά των φορέων
που είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων.
Το έργο των εκπαιδευτικών κατά το 19ο αιώνα απασχολεί την πολιτεία και τους
τοπικούς φορείς (κοινότητες) που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία σχολείων. Οι
προσδοκίες και οι απαιτήσεις των φορέων καταγράφονται με βάση πρώτες πηγές
της εποχής. Τα νομοθετικά κείμενα, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνουν στις διατάξεις τους άμεσες ή έμμεσες αναφορές για το ρόλο των εκπαιδευτικών και προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές, διδακτικές και κοινωνικές υποχρεώσεις με λεπτομέρειες που φτάνουν μέχρι και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς τους.
Στην παρούσα εισήγηση μελετώνται όλες οι συλλογές εκπαιδευτικής νομοθεσίας
που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ αρ. 11 στις 3 Μαρτίου 1834 με τίτλο «Περί δημοτικών σχολείων»3 αλλά και των εγκυκλίων που ακολούθησαν έως το 1895 για τη
λειτουργία των δημοτικών σχολείων στο ελληνικό κράτος.4 Η μελέτη των κειμένων
αυτών πραγματοποιείται με βάση τρεις βασικούς άξονες: α) την κατάρτιση των
διδασκάλων και διδασκαλισσών, β) τους κανόνες συμπεριφοράς των διδασκάλων
και διδασκαλισσών (παραινετική), και γ) τα γενικά καθήκοντα και στις γενικότερες/
ευρύτερες υποχρεώσεις του διδασκάλου και της διδασκάλισσας.

3 Π. Ι. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά ήτοι Νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ αποβλέποντα εις την Εκκλησίαν και την Δημόσιαν Εκπαίδευσιν, εν Ελλάδι, αδεία του επί των Εκκλησιαστικών
και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον, εκδοθέντα υπό Πέτρου Ι. Κλάδου Γραμματέως Α΄ Τάξεως εν
τω αυτώ Υπουργείω, Αθήνησι εκ του τυπογραφείου Ιωάννου Αγγελοπούλου, 1860, σ. 529-547. Πρβλ. Γ.
Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Γεωργίου Βενθύλου, Τόμος Πρώτος 1834-1883,
εν Αθήναις, 1883, σ. 1-45.
4 Βλ. σχετικά Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει
του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Γεωργίου Βενθύλου, Τόμος
Δεύτερος 1883-1887, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1887. Πρβλ. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει του επί των Εκκλησιαστικών και της
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Γεωργίου Βενθύλου, Τόμος Τρίτος 1887-1892, εν Αθήναις, εκ του
τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1892. Πρβλ. Γ., Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό
Γεωργίου Βενθύλου, Τόμος Τέταρτος 1893-1898, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1898.
Πρβλ. Θεόδωρος, Π. Δηλιγιάννης και Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1876,
τόμος Ζ΄, εν Αθήναις 1876, σ. 62-69.
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Ι. Περί χρεών των διδασκάλων
Α) Κατάρτιση των δασκάλων
Ο δάσκαλος αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς στην υλοποίηση της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής για το λόγο αυτό η κατάρτιση και η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών αποτελούσε πάντα ιδιαίτερη φροντίδα της εξουσίας και μεταβαλλόταν
προκειμένου να προσαρμοστεί στον τύπο και τους σκοπούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
α) Πριν από το 1834: Η αντίληψη για την ανάγκη ειδικής προετοιμασίας, όσων
επρόκειτο να ασκήσουν το επάγγελμα του δασκάλου, διαμορφώθηκε στη νεοελληνική σκέψη και διατυπώθηκε από τους Έλληνες διανοούμενους την περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να συσταθεί ελληνικό κράτος. Ο Δημήτριος Καταρτζής θέλει το δάσκαλο αφοσιωμένο αποκλειστικά
στο επάγγελμά του, για το λόγο αυτό ανύπαντρο, ευφυή και φιλόπονο, συντηρούμενο ισόβια από χρήματα του έθνους.5 Η κοσμιότητα των ηθών, η αρετή, η δύναμη
αντίστασης στους πειρασμούς, η σεμνή και τίμια ελευθερία θεωρούνται απαραίτητα
στοιχεία της προσωπικότητας του δασκάλου Γαβριήλ Καλλονά.6 Συστηματική προσπάθεια κατάρτισης δασκάλων με αξιόλογα πρακτικά αποτελέσματα εκδηλώνεται
κατά την καποδιστριακή περίοδο. Το καλοκαίρι του 1830 συστήνεται στην Αίγινα
το «Τυπικό Σχολείο», με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση δασκάλων στην αλληλοδιδακτική μέθοδο. Οι σπουδές στο «Τυπικό Σχολείο» διαρκούν τρεις μήνες και
κύριο μάθημα αποτελεί η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση στη μέθοδο
διδασκαλίας και διοίκησης του σχολείου. Το Τυπικό ή Πρότυπο Σχολείο λειτουργεί
από τον Ιούλιο του 1830 έως τον Ιούλιο του 1831.
β) Η περίοδος 1834 -1878: Η λειτουργία του πρώτου Διδασκαλείου καθώς και
εκείνου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διαμορφώνεται μέσα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της συγκεκριμένης
περιόδου. Το Διδασκαλείο συστήνεται στο Ναύπλιο τον Απρίλιο του 1834 και τον
επόμενο χρόνο μεταφέρεται στην Αθήνα, όπου συνεχίζει τη λειτουργία του έως το
1864. Στο δημοτικό σχολείο καθιερώνεται επίσημα η αλληλοδιδακτική μέθοδος που
διευκολύνει τη γρήγορη διάδοση των γραμμάτων στον πληθυσμό. Ο γενικός προ-

5 Δ. Καταρτζής, «Λόγος προτρεπτικός στο να κάνουμε δασκάλους στα ρωμαίϊκα, σε κάθ’ επιστήμη
ή ελευθέρια τέχνη αναγκαία ξενική γλώσσα», στο: Τα ευρισκόμενα, εκδότης Κ. Θ. Δημαράς, Ο.Μ.Ε., εκδ.
Ερμής, Αθήνα 1970, σ. 204 -212 και 406 -414.
6 Παιδαγωγία περιέχουσα πάνυ ωφελίμους και οίον δε κανόνας περί του πως δη ανατρέφεσθαι τα Παιδία. Συντεθείσα μεν παρά του εν Ιεροδιδασκάλοις Αρίστου Κυρίου Γαβριήλ Καλλονά του εξ Άνδρου…., εν
Βιέννη της Αουστρίας, 1800, σ. 136 -159.
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σανατολισμός του προγράμματος μαθημάτων στο Διδασκαλείο δίνει προτεραιότητα
στην κλασική παιδεία, την παράδοση και τις εθνικές αξίες.7
Η διάρκεια των σπουδών των υποψηφίων δασκάλων είναι κατά κανόνα διετής,
αλλά δεν είναι πάντα σταθερή. Το Διδασκαλείο δεν λειτουργεί από το έτος 1864 έως το
1878. Για την περίπτωση έλλειψης δασκάλων και για τις Β΄ εξετάσεις των εν ενεργεία
δασκάλων κατά το διάστημα αυτό θεσμοθετούνται οι επιτροπές εξέτασης δασκάλων.
γ) Περίοδος: 1878 -1900: Την περίοδο αυτή, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση χρειάζεται βαθιές τομές συντάσσονται ή κατατίθενται στη βουλή τα περισσότερα εκπαιδευτικά νομοσχέδια των Γ. Βακαλόπουλου (1870) –Ι. Βαλασσόπουλου (1874), Γ. Μιλήση (1877) και Θ. Δηλιγιάννη (1878).
Για όλες τις κατηγορίες δασκάλων απαιτείται εξαμηνιαία φοίτηση στο «πρότυπο
σχολείο», το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με νομοσχέδιο του Γ. Βακαλόπουλου, προς
«εντελή κατάρτιση παντός δημοδιδασκάλου». Τα νομοσχέδια του Μιλήση (1877) προβλέπουν επίσης τη σύσταση τριτάξιου Διδασκαλείου, στο οποίο θα μπορούν να φοιτήσουν οι κάτοχοι αποδεικτικού της τρίτης τάξης του γυμνασίου. Την ίδια χρονιά
ιδρύεται στον Πειραιά το «Παιδαγωγείο», δηλαδή πρότυπο δημοτικό σχολείο, στο
οποίο εφαρμοζόταν η συνδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας, με διευθυντή τον Σπ. Μωραΐτη. Έπειτα από νομοσχέδιο του Δηλιγιάννη το 1878 πραγματοποιείται ανασύσταση του Διδασκαλείου Αθηνών. Το 1880 ιδρύονται τα Διδασκαλεία Πελοποννήσου και
Επτανήσου και με νόμο του 1882 το Διδασκαλείο Θεσσαλίας, το οποίο διακόπτει τη
λειτουργία του το 1886 και επαναλειτουργεί το 1891.8
Β) Οι διδάσκαλοι «υπόδειγμα» ηθικής
Σύμφωνα με το νόμο του 1834 και ειδικότερα τα άρθρα 19 και 20: «Έκαστος διδάσκαλος είναι υπεύθυνος για την κοσμιότητα και ευταξία της σχολής του και έχει χρέος
να επαγρυπνεί για την επιμέλεια και χρηστοήθεια των μαθητών του. Για το λόγο αυτό
έχει εντός της σχολής απεριόριστη την επιτήρηση των μαθητών και κάθε δικαίωμα να
ανταμείβη και να τιμωρεί ανάλογα. Ο διδάσκαλος έχει υποχρέωση να επαγρυπνεί για
τη διαγωγή των μαθητών του και εντός και εκτός της σχολής, και εάν η διαγωγή του
μαθητή είναι κακή οφείλει να ενημερώσει τους γονείς και επιτρόπους, να επικαλεστεί
τη σύμπραξη (συνδρομή) τους, προς αποτροπή του μαθητή από ανοικείους διασκεδάσεις».9

7 Σ. Μπουζάκης, Χ. Τζήκας, Κ. Ανθόπουλος, Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των δασκάλωνδιδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στο νεοελληνικό κράτος, εκδ. Gutenberg, 2000, σ. 10-45.
8 Ό.π.
9 Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει του πεί των
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Ο διδάσκαλος για να κερδίσει το σεβασμό τον μαθητών πρέπει να αποτελεί πρότυπο αρετής (ηθικής) και ικανότητας, να είναι «ο τύπος και ο υπογραμμός του αγαθού……. η υπέρ εκάστου των μαθητών φιλόστοργος μέριμνα του διδασκάλου, το αμερόληπτον και φιλοδίκαιον αυτού, η δέουσα ηπιότης και η έμφρων σοβαρότης αυτού
και, συλλήβδην ειπείν, η αρετή αυτού ουχί δια λόγων εκφραζομένη, αλλά δι’ έργων
αποδεικνυόμενη, είναι αδύνατον να μη προσελκύσωσι μετά της γενικής υπολήψεως την
αγάπην και το σέβας των μαθητών».10
Γ) Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του διδασκάλου
Αυτά διακρίνονται σε καθήκοντα που αφορούν: α) τη σχολική πράξη και σε δεύτερο επίπεδο β) την εικόνα του διδασκάλου στην κοινωνία.
α) Θέματα που ρυθμίζει η νομοθεσία και αφορούν τα καθήκοντα των διδασκάλων
κατά τη σχολική πράξη είναι: η συμπλήρωση και διαφύλαξη των αρχείων του σχολείου, η θρησκευτική διδασκαλία και εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των δημοδιδασκάλων, τα καθήκοντα των διδασκάλων στις εξετάσεις των μαθητών, ο τρόπος
που πρέπει να αναφέρονται προς το υπουργείο, η συνέπεια στην ώρα προσέλευσης
στο σχολείο αλλά και στην ώρα αποχώρησής τους.11
β) Για τους διδασκάλους προβλέπονται θεσμικά, στο πλαίσιο των κυρίαρχων κοινωνικών προτύπων της εποχής, κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς ακόμη και στον
εξωσχολικό χώρο: «Εις συμπόσια και εις γάμους προσκαλούμενος χρεωστεί να μη λησμονή ποτέ τον οποίον φέρει διδασκαλικόν χαρακτήρα. Αυτός δεν πρέπει να φαίνηται
ποτέ ο αρχηγός ή ο προσκαλεστής της ευθυμίας, ουδέ να λαμβάνη μέρος εις πράξεις
απρεπείς ή εις λόγους ασέμνους….».12

Εκκλησιαστικών και της Δημ.Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Γεωργίου Βενθύλου, Γραμματέως Α΄ τάξεως
του αυτού Υπουργείου εν τω τμήματι της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. 1833 -1883, τ. Α΄, εν Αθήναις, 1884,
σ. 1-45.
10 Δ. Ε. Κολοκούσας, Πρακτικός Οδηγός του Διδασκάλου, εν Αθήναις 1884, σ. 17.
11 Χαρακτηριστικά σε εγκύκλιο του Γενικού Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Ν. Χαλκιόπουλου στις 14 Απριλίου 1888 αναφέρονται τα εξής: «Πολλαχόθεν πληροφορούμεθα ότι ένιοι των δημοδιδασκάλων παρεγνώρισαν επί τοσούτον την αποστολήν των, ώστε ουδόλως φροντίζουσι περί της εκπληρώσεως
των καθηκόντων των, άτινα παρημέλησαν τέλεον. Ούτε μαθητολόγια τηρούσι, ούτε αρχεία έχουσι. Συνελόντι
δ’ειπείν χαρακτηρίζει αυτούς ακατονόμαστος ακηδία και αναλγησία…..υποκαθιστώσι εις την θέσιν των τους
επιστάτας και μεταβαίνουσιν εις το εγγύς καφενείον ή καπηλείον, άλλοι δε πάλιν απουσιάζουσιν επί ολοκλήρους ημέρας, ταξιδεύοντες χάριν ιδίων υποθέσεών των, άνευ αδείας των προϊσταμένων αρχών…….». Βλ. Γ.
Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συνταχθέν και εκδοθέν εγκρίσει του πεί των Εκκλησιαστικών και της Δημ.Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό Γεωργίου Βενθύλου, Γραμματέως Α΄ τάξεως του αυτού
Υπουργείου εν τω τμήματι της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως. 1833 -1883, τ. Δ΄, εν Αθήναις, 1884, σ. 120-121.
12 Κλάδος, ό.π., σ. 655.
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Η πολιτεία συμβουλεύει τους δημοδιδασκάλους να επιδεικνύουν συνεργασία με
τους γονείς για το καλό των παιδιών αλλά και κόσμια συμπεριφορά προς την κοινωνία, ώστε έτσι να αποτελέσουν: «αξιομίμητον υπόδειγμα ευσεβείας και χρηστότητος
εις τους μαθητάς υμών….Κοσμία συμπεριφορά υμών προς τους παίδας και την κοινωνίαν, σεβασμός προς τους νόμους, απροσωπόληπτος και ίση απονομή της δικαιοσύνης
εν τω σχολείω, σύχνασις εις τον ναόν και ανυπόκριτος επιτέλεσις πάντων των θρησκευτικών καθηκόντων, είναι τα κύρια γνωρίσματα ευσεβούς διδασκάλου, αφωσιωμένου
εις το καθήκον του, έχοντος ακριβή συνείδησιν του υψηλού του έργου, αγαπώντος την
πατρίδα και εμπνεομένου υπό ζήλου αληθούς προς την υπηρεσίαν».13

ΙΙ. Περί χρεών των διδασκαλισσών
Α. Η εκπαίδευση της διδασκάλισσας κατά τον 19ο αιώνα
Στο ελληνικό κράτος νομοθετική πρόβλεψη για την εκπαίδευση της δασκάλας δεν
έχουμε το 1834. Τα σχολεία των κοριτσιών είναι ελάχιστα και οι δασκάλες επιλέγονται καταρχήν μόνο με εξετάσεις.14
Το 1836 το κενό στην εκπαίδευση της δασκάλας έρχεται να καλύψει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία με την ίδρυσή της στοχεύει στην εκπαίδευση των κοριτσιών
γενικότερα και στην κατάρτιση των διδασκαλισσών ειδικότερα.15 Το Ανώτερο Τμήμα
του Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Διδασκαλείο) συστήνεται το
1842 και το 1861 αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος ως Διδασκαλείο θηλέων.16 Οι
σπουδές σε αυτό διαρκούν τέσσερα έτη και οι απόφοιτες που επιθυμούν να ασκήσουν
το επάγγελμα της δασκάλας εξετάζονται από την επιτροπή του Βασιλικού Διδασκαλείου.17 Οι εξετάσεις των υποψηφίων διδασκαλισσών γίνονται από Επιτροπή, την
οποία κάθε φορά διορίζει η πολιτεία με Διάταγμα.18

13 Βενθύλος, ό.π., «Περί μέτρων τεινόντων εις βελτίωσιν της ηθικής των παίδων», τ. Δ΄, σ. 124.
14 Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, H μέση εκπαίδευση…, ό.π., σσ. 147-148.
15 «1. Το εν Αθήναις Διδασκαλείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, είναι μεν συστημένον κυρίως προς
μόρφωσιν διδασκαλισσών κατά την απόφασιν της τρίτης συνελεύσεως αυτής, δέχεται δε και έτερα κοράσια
προς εκπαίδευσιν είτ’ εν αυτώ διαιτώμενα είτ’ έξωθεν φοιτώντα…». Βλ. Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνησι 1842, Άρθρον 1, σ. 3.
16 Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 148.
17 Βλ. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως…, ό.π., τ. Α΄, μέρος β΄, σ. 74-75.
18 Ενδεικτικά αναφέρουμε διάταγμα του 1888, υπ. Παιδείας Π. Μανέτας: «…Αι υποψήφιαι εξετάζονται υπό εξεταστικής επιτροπής συγκροτουμένης εκ του γενικού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων, δύο
καθηγητών της φιλοσοφικής ή της θεολογικής σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου, του διευθυντού του διδασκαλείου ή ενός γυμνασιάρχου και του συλλόγου των καθηγητών του διδασκαλείου, της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρίας, ών τρεις μόνον έχουσι δικαίωμα ψήφου, εγκρινόμενοι υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών
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Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία φροντίζει και
για την πρακτική άσκηση των υποψηφίων διδασκαλισσών19, αφού διαθέτει και Δημοτικό Σχολείο κορασίων, όπου διδάσκεται το μάθημα της Παιδαγωγίας των θηλέων.
Αν και στις αρχές του 19ου αιώνα διαμορφώνεται η αντίληψη, σε μία μερίδα πολιτών, για την ανάγκη μόρφωσης των κοριτσιών, αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Ο ρόλος της
γυναίκας στο σπίτι επιφυλάσσει για τα κορίτσια διαφορετική μόρφωση σε χωριστά
σχολεία, με πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται «εις τα του οίκου».20 Κατά ανάλογο
τρόπο η μόρφωση της γυναίκας εκπαιδευτικού παρέχεται για έναν περίπου αιώνα
σε Σχολές διαφορετικές από αυτές των ανδρών και με διαφοροποιημένο πρόγραμμα
σπουδών.21
Μετά την κατάργηση του Διδασκαλείου Αθηνών (1864) καταργείται αυτόματα
και το αντίστοιχο Διδασκαλείο των θηλέων.22 Το 1867 ο υπουργός Παιδείας Χ. Χριστόπουλος αναγνωρίζει το Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ως «Δι-

και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προ εξετάσεων, μεταξύ έξ προτεινομένων υπό του συμβουλίου της εταιρίας∙
αντί των καθηγητών του εθνικού Πανεπιστημίου δύνανται να διορισθώσι προς συμπλήρωσιν της εν Κερκύρα
εξεταστικής επιτροπείας δύο καθηγηταί του γυμνασίου ή του διδασκαλείου, εκ των μη διδασκόντων εν τω αυτόθι διδασκαλείω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας…». Βλ. Τεκμήριο 62 στο: Σ. Μπουζάκης – Χ. Τζήκας, Η
κατάρτιση των δασκάλων και διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα 1998,
σ. 236-237, εδώ Άρθρον 7, σ. 236.
19 «…τρίτον σπουδαιότατον και ωφελιμώτατον, του οποίου όμως η καθ’ ολοκληρίαν εκτέλεσις υπερβαίνει κατά το παρόν τας δυνάμεις της εταιρίας, είναι η σύστασις σχολείου προτύπου εις μαθήτευσιν και διάπλασιν διδασκαλισσών. Η Κυβέρνησις συντηρεί διδασκαλείον και υποτρόφους προς μόρφωσιν διδασκάλων∙ ήτον
άξιον της εταιρίας να φανή ότι συστήνει και διατηρεί και αυτή από μέρους των φιλομούσων πολιτών όμοιον
κατάστημα προς μαθήτευσιν διδασκαλισσών…». Βλ. Ι. Κοκκώνης, Έκθεσις των πράξεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτ. Εταιρίας γενομένη επί της Β΄ Γενικής Συνελεύσεως αυτής, Εν Αθήναις 1837,
σ. 13-14.
20 Βλ. Α. Μπακαλάκη & Ε. Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα.
Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ.,
Αθήνα 1987.
21 Βλ. ενδεικτικά Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «"Φρονίμους δεσποινίδας και αρίστας μητέρας": Στόχοι Παρθεναγωγείων, απόψεις παιδαγωγών και εκπαιδευτική πολιτική κατά το 19ο αιώνα», στο: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το Φύλο: Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός στη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 129-169, Σ. ΖιώγουΚαραστεργίου, «Η ιστορία των γυναικών εκπαιδευτικών κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού αιώνα:
Πρωτοπόρες Ελληνίδες παιδαγωγοί, ο ρόλος και η προσφορά τους στην εκπαίδευση και την κοινωνία»,
Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο…, ό.π., σ. 351-374, Κ. Ι. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των
γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (19ος αι.- 1922). Κοινωνικοποίηση στα
πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισμού, Gutenberg, Αθήνα 2008.
22 Βλ. Πρακτικά Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1866, Αθήναι 1866, σ. 18.
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δασκαλείον διδασκαλισσών».23 Το 1893 ο υπουργός Παιδείας Αθ. Ευταξίας εκδίδει
το πρώτο κρατικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων θηλέων24, το οποίο πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά και τα ιδιωτικά Παρθεναγωγεία και Διδασκαλεία προκειμένου οι απόφοιτές
τους να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για χορήγηση πτυχίου δασκάλας.
Το 1896 ο υπουργός Παιδείας Δ. Πετρίδης αναγνωρίζει τα Παρθεναγωγεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε Αθήνα, Πάτρα και Κέρκυρα ως Διδασκαλεία θηλέων.25 Το
αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων των Διδασκαλείων θηλέων αναμορφώνεται από
τον υπουργό Παιδείας Α. Παναγιωτόπουλο το 1897.26
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ωστόσο, δεν κατορθώνει να πραγματώσει τους σκοπούς της – εκπαίδευση οικοδέσποινας και δασκάλας ταυτόχρονα – και γι’ αυτό γίνεται
από νωρίς στόχος έντονων επικρίσεων.27 Σε Έκθεσή του προς τον υπουργό Παιδείας
το 1890 ο καθηγητής Παιδαγωγικής του Αρσακείου Αρ. Σπαθάκης σημειώνει αναφορικά με τη μορφή που πρέπει να πάρει το Αρσάκειο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
προκειμένου να συμβάλει στην αρτιότερη, από άποψη ποιότητας, εκπαίδευση της
ελληνίδας δασκάλας.28
Στα τέλη του 19ου αιώνα γίνονται επανειλημμένες προσπάθειες για μεταρρύθμιση
της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Μία από τις πτυχές των νομοσχεδίων αυτών αφορά
και στην εκπαίδευση της δασκάλας. Οι προσπάθειες αυτές, όμως, πέφτουν στο κενό,
αφού τα νομοσχέδια κατατίθενται στη Βουλή, αλλά δεν ψηφίζονται. Έτσι, η μόρφωση των διδασκαλισσών παραμένει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία "εξυπηρετεί"
ως ένα βαθμό την πολιτεία.
Στις αρχές του 20ού αιώνα το αίτημα για συστηματική οργάνωση της γυναικείας
εκπαίδευσης είναι πλέον επιτακτικό. Προβάλλεται στο «Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευ-

23 Βλ. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως…, ό.π., τ. Α΄, μέρος β΄, σ. 79.
24 Βλ. Τεκμήρια 76 και 77 στο: Σ. Μπουζάκης – Χ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων και διδασκαλισσών…, ό.π., σ. 275-288.
25 «…Άρθρον 1: Μέχρις ού ιδρυθώσιν υπό του Κράτους διδασκαλεία θηλέων προς μόρφωσιν και εξέτασιν διδασκαλισσών, αναγνωρίζονται ως τοιαύτα τα υπό της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συντηρούμενα εν
Αθήναις δύο παρθεναγωγεία το τε εσωτερικόν και το εξωτερικόν, ως και τα εν Κερκύρα και Πάτραις τούτοις
ισοβάθμια, τάσσονται δε υπό την επιθεώρησιν του Γενικού Επιθεωρητού…». Βλ. Τεκμήριο 86 στο: Σ. Μπουζάκης – Χ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων και διδασκαλισσών…, ό.π., σ. 301-302.
26 Βλ. Τεκμήριο 92 στο: Σ. Μπουζάκης – Χ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων και διδασκαλισσών…, ό.π., σ. 305-307.
27 Βλ. αναλυτικότερα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 159-160.
28 Βλ. «Το Αρσάκειον κατά τον Ιούλιον του 1890», στο: Παράρτημα των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων, χ.χ., σ. 185.
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τικό Συνέδριο» του 1904, όπου συμμετέχουν 155 γυναίκες αντιπρόσωποι.29 Ωστόσο,
συνεχίζουν να κυριαρχούν οι αντιλήψεις ότι οι γυναίκες πρέπει να παίρνουν μόρφωση
χρήσιμη για το ρόλο τους στην οικογένεια, αντιλήψεις που δεν επιτρέπουν την κοινή
αντιμετώπιση μαθητών-μαθητριών, από τη μια, και ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών, από την άλλη.
Β. Περί της συμπεριφοράς των διδασκαλισσών - παραινετική
Αναφορικά με το ζήτημα της συμπεριφοράς των διδασκαλισσών το υπουργείο
Παιδείας παρεμβαίνει προκειμένου να συμβουλεύσει τις δασκάλες σχετικά με τη γενικότερη συμπεριφορά τους, η οποία πηγάζει από τον επαγγελματικό και τον κοινωνικό τους ρόλο. Ειδικότερα:
• Με εγκύκλιό του ο υπουργός Παιδείας Χ. Χριστόπουλος στις 12 Μαρτίου 1856,
θεωρεί απαραίτητη την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου διότι «…η εκπαιδευθείσα
κόρη και θυγάτηρ έσται φιλοστοργοτέρα, και σύζυγος μάλλον περιζήτητος και μήτηρ
αξιοτιμοτέρα και οικονόμος χρησιμωτέρα…».30 Παρατηρούμε ότι η πολιτεία εντοπίζει
τις ωφέλειες από την εκπαίδευση των κοριτσιών στους "οικιακούς" ρόλους, δηλαδή
αυτόν της θυγατέρας, της συζύγου, της μητέρας κα της οικονόμου.
• Σε Εγκύκλιό το 1872 ο υπουργός Παιδείας Δ. Μαυροκορδάτος δεχόμενος τη "φυσική" κατωτερότητα των γυναικών υπογραμμίζει την αναγκαιότητα οι νεαρές δασκάλες
να ακολουθούν τις αρχές της παιδαγωγικής στην υπόλοιπη ζωή τους.31

29 Βλ. Α. Φωτιάδου, «Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον – Αθήναι Μάρτιος-Απρίλιος
1904». Η αντίφαση του εκπαιδευτικού αιτήματος στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 74-90 και 225-257 και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Η γυναικεία
εκπαίδευση στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Ελευθερίου Βενιζέλου», στο: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
και Μελετών ‘Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου,
Πρακτικά Συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 303-326.
30 Βλ. «Περί εκπαιδεύσεως νεανίδων μελλοδιδασκαλισσών και του πολλαπλασιασμού αυτών»,
Εγκύκλιος Υπουργού Χ. Χριστόπουλου, 12 Μαρτίου 1856.
31 «...Η υπόληψις υμών, φίλαι νεάνιδες, είνε το τιμαλφέστατον πάντων κτημάτων, όπερ οφείλετε να
διατηρήσετε απρόσβλητον και από απλής υπονοίας. Ο Θεός εδημιούργησεν υμάς ευπαθεστέρας και ευαισθητοτέρας των ανδρών, αλλά, ελαττούμεναι εκείνων κατά τούτο, υπερέχετε πολύ κατά την περί το παιδαγωγείν
ευχέρειαν και την μόρφωσιν της καρδίας των παιδίων. Η παιδαγωγική, το σπουδαιότατον μέρος της διδασκαλίας, ής ηκρoάσθητε τας αρχάς, υπέδειξεν ήδη υμίν, ότι ο μή παιδαγωγηθείς ορθώς λογίζεται απαίδευτος κάν
ήθελεν αποκτήση γνώσεων περιουσίαν, εμάθετε δε πάντως, ότι το σώμα του ανδρός επλάσθη διά τον έξω και
εν υπαίθρω βίον το δε της γυναικός διά τον οίκον. Αλλ’ υπό την ιδιότητα ταύτην οποία ιερότης καθηκόντων,
οποία λαμπηδών παντοίων αρετών!! Και διά τούτο μήτηρ περιστοιχουμένη υπό τέκνων εναρέτων, τα οποία
εις την μέριμναν και το παράδειγμα αυτής οφείλουσι βίον ευδαίμονα, είναι το ωραιότατον των θεαμάτων. Τας
αρχάς ταύτας επιμελήθητε, φίλαι, να καταστήσητε κοινάς ταις παρ’ υμών διδασκομέναις, παρέχουσαι υμάς
αυτάς παράδειγμα των ηθικών παραγγελμάτων, όσα δεν λείπετε, είμαι βέβαιος, να επαναλαμβάνητε συχνά
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Για την πολιτεία, επομένως, γίνεται σαφές ότι το επάγγελμα της δασκάλας σχετίζεται άμεσα με την φροντίδα και την αγάπη για το παιδί, και η διδασκαλία με την
κοινωνική προσφορά.
Γ. Γενικά καθήκοντα διδασκαλισσών
Στην κατηγορία αυτή αναφέρουμε παράδειγμα αναφορικά με γενικά καθήκοντα
των διδασκαλισσών ή των διευθυντριών των Παρθεναγωγείων, τα οποία, όπως φαίνεται, είναι ιδιαίτερα κανονιστικά, ορίζοντας και προβλέποντας και την παραμικρή
λεπτομέρεια.
• Καθήκοντα της διευθύντριας του Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
όπως ορίζονται στον Κανονισμό του 1842: «…β) Επιμελείται να εμπνέη και υποθάλπη εν τοις κορασίοις το αίσθημα της ευσεβείας, διευθύνουσα και παρισταμένη εις τας
προσευχάς, αίτινες πρέπει να γίνωνται ακριβώς κατά τους τύπους της ορθοδόξου ημών
ανατολικής Εκκλησίας, και συνοδεύουσα αυτά εις την Εκκλησίαν…… ε) Προσέχει εις
ό,τι αφορά την ηθικήν και νοητικήν ανάπτυξιν των κορασίων, και προτείνει όσας κρίνη
συντελεστικάς εις τούτο βελτιώσεις…. ζ) Επιμελείται εν πάση ευκαιρία δια της εαυτής
παρουσίας και συναναστροφής να βελτιόνη ή να εξευγενίζη τα ήθη και τους τρόπους
των κορασίων, διοικούσα αυτά μητρική στοργή και χριστιανική πραότητι…».32
Είναι, επομένως, κατανοητό ότι η δασκάλα και η διευθύντρια, κατά τον 19ο αιώνα
ασκεί έναν ρόλο ευρύτερο από τα σαφώς διατυπωμένα και οριοθετημένα διδακτικά
της καθήκοντα. Είναι εμφανές, έτσι, ότι το έργο της είναι ιδιαίτερα δύσκολο και πολυεπίπεδο.

Επιλογικά
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ειδική επιστημονική προετοιμασία, θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική κατάρτιση και
άσκηση, και ηθική διάπλαση της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην πρακτική άσκηση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη σχολική
πράξη. Για το λόγο αυτό έμφαση δίνεται και στην πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών με παρακολούθηση, σχεδιασμό και υλοποίηση υποδειγματικών διδασκαλιών
σε πρότυπα δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων.
Το προφίλ του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει άμεσα και τα θέματα που σχετίζονται

ταις μαθητρίαις σας…». Βλ. «Προς τας δημοδιδασκάλους. Περί της συμπεριφοράς αυτών, παραινετική»,
Εγκύκλιος Υπουργού Δ. Σ. Μαυροκορδάτου, 12 Σεπτεμβρίου 1872.
32 Βλ. Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνησι 1842, σ. 17-19.
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με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του. Τα χαρακτηριστικά του "ηθικού
δασκάλου" συνοψίζονται ως εξής: «…ο διδάσκαλος και εις την ιδιαιτέραν αυτού
διαγωγήν χρεωστεί να ήναι προσεκτικώτατος, ώστε να ήναι ανεπίληπτος. Πρέπει
να ήναι χρηστοήθης και τίμιος, αυστηρός εις τα ήθη του, μέτριος εις τας επιθυμίας
του, σώφρων και εγκρατής εις τα πάθη του, προσεκτικός εις τους λόγους και εις τας
πράξεις του…».33 Παράλληλα με την υπομονή, την ευσυνειδησία, τη φιλεργία και τη
μετριοφροσύνη μνημονεύονται η φιλοπατρία και η θρησκευτικότητα ως βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού. Τα γενικότερα δεδομένα της ευρύτερης κοινωνικής
και πολιτικής πραγματικότητας δικαιολογούν, οπωσδήποτε, τη διεύρυνση αυτή. Η
έμφαση, ειδικότερα, στην εθνική διάσταση, σχετίζεται άμεσα με τις εθνικές προτεραιότητες του ελληνικού κράτους κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Με βάση τα νομοθετικά κείμενα του 19ου αιώνα η αποτελεσματική εκπαιδευτικός
πρέπει να έχει ειδική επιστημονική μόρφωση, θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική
κατάρτιση και να διαπλάθεται ηθικά. Έμφαση, επίσης, δίνεται στο συναίσθημα και
στη γυναικεία φύση. Επισημαίνονται οι ηθικές αξίες που η δασκάλα οφείλει να ακολουθεί στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και η φροντίδα, την οποία πρέπει να επιδεικνύει για τη σωματική, διανοητική και ηθική αγωγή των μαθητριών της ως συνέχεια
της γυναικείας της φύσης και του ρόλου της ως μητέρας. Στα νομοθετικά κείμενα
προβάλλει, για τη δασκάλα, το πρότυπο της καλής μητέρας, συζύγου και νοικοκυράς,
που είναι και ο κύριος σκοπός της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθ’ όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι «αρετές» του εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν: σώμα
άρτιο, ευπρέπεια και κοσμιότητα, επιμέλεια και ευσυνειδησία, φιλαλήθεια, δικαιοσύνη και αμεροληψία, εγκράτεια, αγάπη προς το έργο και τους μαθητές.

33

[χωρίς συγγραφέα], «Περί ιδιαιτέρων καθηκόντων του διδασκάλου», ό.π., σ. 56.

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
Εθνική Ιδεολογία και Ιστορικός Περίγυρος στο έργο "Μαρτύρων
και Ηρώων αίμα" του Ίωνα Δραγούμη

Η ιστορική ερμηνεία της Λογοτεχνίας που εγκαθιδρύεται μέσα από τη γενικότερη
σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας αποτέλεσε παραδοσιακά ένα πεδίο διεπιστημονικών αντιπαραθέσεων. Το λογοτεχνικό έργο στο σύνολό του τροποποιείται διαχρονικά
μέσα από τις διαρκείς προσθήκες νέων έργων και τις καινούργιες αναγνώσεις που
αυτά επιβάλλουν στον ήδη θεσμοποιημένο λογοτεχνικό κανόνα. Τα ομηρικά έπη για
παράδειγμα δεν ενεργοποιούν στο σύγχρονο αναγνώστη τους ίδιους σημασιοδοτικούς μηχανισμούς με αυτούς που κινητοποιούσαν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη
απέναντι στις αξιολογικές τους κρίσεις για έννοιες όπως η παλικαριά ή ο νόστος
της οικογενειακής εστίας. Η κατοπινή λογοτεχνική παραγωγή που έχει μεσολαβήσει
ανάμεσα σ' εκείνους και σ' εμάς πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες στην ιστορική θεώρηση της λογοτεχνικής κριτικής.1 Ωστόσο οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες παράχθηκε ένα έργο, καθώς και η κοινωνική θέση και ιδεολογία του
συγγραφέα του παραμένουν πάντοτε πρωταρχικά θέματα για διερεύνηση. Σήμερα
μπορούμε με αξιώσεις επιστημονικής επαλήθευσης να διεκδικήσουμε την άρση του
διαζεύγματος μεταξύ Λογοτεχνίας και Ιστορίας2 και να προχωρήσουμε στη σύνδεση
της βιογραφίας του συγγραφέα - της ταξικής του καταγωγής, των ιδεοληψιών, των
προτύπων και των τάσεών του - με το έργο του, αλλά και της συσχέτισης πολλών έργων στα πλαίσια μιας διακειμενικής προσέγγισης.3 Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει
ότι οι τρόποι πρόσληψης και ερμηνείας ενός κειμένου εντοπίζονται μέσα σε ένα χρονολογημένο κοινωνικό σύμπαν και εξαρτώνται από τα ιστορικά τους συμφραζόμενα. Η ψευδαίσθηση της άμεσης κατανόησης ενός έργου υποκρύπτει την πολιτισμική
αυθαιρεσία μιας αναχρονιστικής εθνοκεντρικής τάσης, που τις περισσότερες φορές
αναζητά σε μια μορφή υπερβατικής σκέψης την αντικατάσταση της συλλογικής εργασίας που επιβάλλει η ιστορική επιστήμη.4
Στην ελληνική ιστοριογραφία δεν έχουμε πολλές εργασίες που συστηματικά να
εξετάζουν την ιστορία των ιδεών και των συλλογικών στάσεων. Η απουσία ανάλο-

1 Βλ. Edmund Wilson, Η ιστορική ερμηνεία της λογοτεχνίας, μτφρ. Σπύρος Ηλιόπουλος, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1992, σ. 31-34.
2 Για τη διάζευξη αυτή βλ. R. Barthes, "Historie et literature: à propos de Racine", Annales ESC, III
(1960).
3 Βλ. Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης - Γένεση και Δομή του Λογοτεχνικού Πεδίου, μτφρ. Έφη
Γιαννοπούλου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002, σ. 14-15.
4 Βλ. P. Bourdieu, ό.π., σ. 461-463.
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γων επιστημονικών μελετών δυσχεραίνει ιδιαίτερα την προσέγγιση έργων που παρουσιάστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, εποχή που η πίστη
στις αξίες του πολιτικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού υποχωρούν μπροστά στην
αναδίπλωση ενός παραδοσιακού εθνοκεντρισμού που δομείται γύρω από το όραμα
του αλυτρωτισμού.5 Στη δική μας εργασία επιχειρούμε μια ιστορική ερμηνευτική
προσέγγιση του έργου Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα του Ίωνα Δραγούμη. Βασικό εργαλείο της ανάγνωσης και μεθοδολογικής του προσέγγισης αποτέλεσε ένας συνδυασμός μεθόδων της ιστορικής επιστήμης (έλεγχος μέσα από ιστορικές πηγές) και της
λογοτεχνικής κριτικής (απλά στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης και η λογική της
ανάλυσης περιεχομένου, εφόσον αυτή ξεπερνά την κλασική φιλολογική ανάγνωση
που παραμένει απλά στην αναζήτηση του θεματικού νοήματος και μηνύματος) σε
μια προσπάθεια διερεύνησης της εθνικής ιδεολογίας του συγγραφέα που δεσπόζει
στο έργο, αλλά και της απόδοσης του ιστορικού περίγυρου στον οποίο εγγράφεται. Ο
συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης επιτρέπει να αναδειχτούν οι κώδικες ανάγνωσης
του κειμένου και να αποκαλυφθούν τα αξιακά συστήματα του δημιουργού του.6
Στις αρχές του εικοστού αιώνα η πρωτοπορία της ελληνικής κοινωνίας αγάπησε την πολιτική στάση του Ίωνα Δραγούμη, την αναμορφωτική του διάθεση και το
παθιασμένο εθνικό του κήρυγμα, όπως αυτά ανάγλυφα αποτυπώνονται στο λογοτεχνικό του έργο, και τον θεώρησε ως έναν από τους πνευματικούς της ηγέτες. Όταν
πραγματοποιήθηκε η έκδοση των Απάντων του στη δεκαετία του '30, η ελληνική
διανόηση υποδέχτηκε θετικά το έργο του, που κάθε του λέξη την υποβάσταζε η προσωπικότητα και η ανυπότακτη ψυχή ενός αντιφατικού, αλλά φωτεινού πνεύματος.7 Η
έκδοση αυτή πραγματοποιείται σε μία περίοδο βαθμιαίας μεταστροφής στον πολιτικό
χώρο, η οποία καταγράφεται σε πρακτικές που υπαγορεύονται από ολοκληρωτικές

5 Το φαινόμενο αφορά γενικότερα τη δυτικοευρωπαϊκή διανόηση της εποχής. Η ιδεολογία του πολιτικού ρομαντισμού και ανορθολογισμού επικρατεί, ενώ η ηγεμονία του φιλελευθερισμού κλονίζεται. Βλ.
Γιώργος Κόκκινος, Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα – Το έργο και η σκέψη του Νεοκλή Καζάζη
(1849-1936), εκδ. Τροχαλία, Αθήνα 1996, σ. 13.
6 Για την ανάλυση περιεχομένου βλ. Μιχάλη Ι. Βάμβουκας, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα
και μεθοδολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1998, σ. 269-281 και Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Κυριακίδη 2005, σ. 99-100. Για τη θεωρία της αφήγησης η σχετική ελληνική και διεθνής
βιβλιογραφία είναι τεράστια, ενδεικτικά σημειώνουμε μερικές από τις πλέον χρήσιμες και βοηθητικές
μελέτες στην προσέγγιση και κατανόησή της: Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Αφηγηματολογία, εκδ. Πατάκη,
Αθήνα 2004, Δημήτρης Τζιόβας, Μετά την Αισθητική, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1987, Roland Barthes, Littérature et réalité, éd. Seuil, Paris 1982, Gérard Genette, Figures I, II, III, éd. Seuil, Paris 1966, 1969, 1972 και
Nouveau discourse du récit, éd. Seuil, Paris 1983.
7 Βλ. Γιώργος Θεοτοκάς "Η λογοτεχνική σημασία της μορφής και του έργου του Ίωνος Δραγούμη",
Νέα Εστία, (1941) τεύχος 342, σ. 248.
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ιδεολογίες και ιστορικά καταλήγουν στη δικτατορία του Μεταξά. Στην εποχή της
πολυπολιτισμικότητας των παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών του εικοστού πρώτου αιώνα οι πολιτικές τοποθετήσεις και τα ιδανικά του Δραγούμη μοιάζουν σε μια πρώτη
ματιά να διαφοροποιούνται από το σημερινό ιδεολογικό πλαίσιο αρχών και αξιών
αναφορικά με τις σχέσεις ατόμου - κοινωνίας και πολίτη - πολιτείας. Σε όσο διαφορετικές αναγνώσεις όμως κι αν υπόκειται το έργο του δεν παύουμε να αντλούμε από
αυτό πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα μελέτης και αναζήτησης της εθνικής μας ταυτότητας. Προβληματισμοί σαν του Δραγούμη και αναφορές σε εθνικά ιδανικά και
εθνική πίστη προκαλούν αναταραχή στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, γιατί
συνδέονται εσφαλμένα και μονοσήμαντα με τα ιδεολογήματα που προβάλλουν οι
εθνικιστικές ιδεολογίες στη σημερινή τους μετεξέλιξη. Όμως, στο σημείο αυτό ακριβώς εντοπίζεται η διαχρονική επικαιρότητα της ζωής και του λογοτεχνικού έργου
του πολυδιάστατου άντρα. Υπαγορεύει τη μόνιμη αντίσταση στη διάβρωση και την
ανηθικότητα, στην καταστροφική χρήση της εξουσίας μέσα από τη δημιουργική εργασία και την πίστη σ' ένα εθνικό ιδεώδες απαλλαγμένο από μικροκομματισμούς και
ιδιοτελή συμφέροντα.
Ο Δραγούμης ανδρώθηκε μέσα σε μια καθημερινή αντίθεση που επηρέασε αναμφίβολα την κατοπινή του πορεία. Από τη μια το μεγαλοαστικό οικογενειακό περιβάλλον
της αθηναϊκής κοινωνίας του παρέχει εξαιρετική ανατροφή και διαπαιδαγώγηση, με
σπουδαίους προσωπικούς δασκάλους που του δίδαξαν Ιστορία, Θέατρο, Λογοτεχνία
και Φιλοσοφία μέσα από τα έργα μεγάλων ευρωπαίων διανοητών όπως οι Goethe,
Byron, Stendhal, Flaubert, Rimbaud, Baudelaire, Schiller, Lamartine, Locke, Barrès,
Nietzche κ.ά. Από την άλλη μια πραγματικά δύσκολη εποχή με τα έντονα οικονομικά
προβλήματα της ελληνικής πολιτείας, τη χλιαρή και άτολμη εξωτερική της πολιτική, τη στρατιωτική αποδιοργάνωση, το καυτό θέμα της εδαφικής ολοκλήρωσης του
ελληνικού κράτους και της ένταξης των υποδούλων, την έξαρση του Μακεδονικού
και του Κρητικού ζητήματος που σε συνδυασμό με τη διόγκωση του πανσλαβιστικού
κινδύνου συνέθεταν μια εφιαλτική κατάσταση.8 Η προσωπικότητα που διαμόρφωσε
ο Δραγούμης και η σταδιοδρομία του ως ανώτερου διπλωματικού υπαλλήλου τον
βοήθησαν όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να εμβαθύνει στα τραγικά ζητούμενα του
υπόδουλου ελληνισμού της Μακεδονίας της ζοφερής εποχής των τελευταίων κρίσιμων δεκαετιών του 19ου αιώνα. Ήταν η περίοδος της κορύφωσης των εθνικών
ανταγωνισμών στη Μακεδονία μέσα από μια μεταβατική διαδικασία από το πεδίο της

8 Βλ. Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης Μαρτύρων και Ηρώων αίμα, εκδ. Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 1991, σ. 29-30.
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εκπαιδευτικής και της εκκλησιαστικής διαπάλης στην οργάνωση του ένοπλου αγώνα.
Ο Δραγούμης οργάνωσε την αντιστασιακή δράση του ελληνικού στοιχείου στις περιοχές αυτές και διεκδίκησε με πάθος τη διατήρηση της εθνικής του ταυτότητας. Είναι
η φάση της εθνικιστικής του πορείας (1902-1914) σύμφωνα με τον ίδιο. Την άλλη, την
ανθρωπιστική (1917-1919), την έζησε ως εξόριστος στην Κορσική και προβληματίστηκε για την ανθρώπινη αυτοσυντηρησία, την αναγκαία αλληλοβοήθεια στον αγώνα
της ζωής, το ρόλο του περιβάλλοντος και της Μοίρας για την ανθρώπινη ύπαρξη.9
Στα χρόνια αυτά ο Δραγούμης θα στοχαστεί και πάνω σε έναν κρατικό σοσιαλισμό,
χωρίς βέβαια ποτέ να πραγματοποιήσει ιδεολογικά άλματα, με την προϋπόθεση ότι
θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο μεταξύ μία σειρά από κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
για να εφαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα.10 Όλα αυτά όμως θα παραμείνουν
απλά σκέψεις, καθώς θα δολοφονηθεί από τον Κρητικό μακεδονομάχο Παύλο Γύπαρη στα 1920 - τραγική ειρωνεία για έναν άνθρωπο που η Μακεδονία μίλησε τόσο
βαθιά στην ψυχή του - πληρώνοντας τελείως άδικα τα κομματικά πάθη και μίση της
εποχής του.
Ο Δραγούμης ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των συγγραφέων που θεωρούν ότι
η λογοτεχνία και η πολιτική έχουν κοινή στόχευση. Και προσκαλεί τον αναγνώστη
και το μελετητή του να βασανιστεί με ερωτήματα όπως αν είναι εφικτή η συνεργασία
πολιτικής και λογοτεχνίας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί ωφέλιμη και με αξιόλογα αποτελέσματα. Βέβαια, ο εθνεγέρτης πολιτικός και ο στοχαστής
συγγραφέας έχουν συναντηθεί αρκετές φορές στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.11
Στην ελληνική όμως κοινωνία ο Δραγούμης βιώνει το συγκεκριμένο αυτό εσωτερικό
διχασμό όσο κανένας άλλος στην πατρίδα του. Και μοιάζει να επιχειρεί τη συμφιλίωση ανάμεσα στην πολιτική και την πνευματική ζωή του τόπου αναζητώντας μέσα
στους αναγνώστες του προσωπικότητες που θα επωμιστούν ανάλογες ευθύνες για την
προκοπή της εθνικής ζωής. Την προσπάθεια αυτή υπηρετεί το πρώτο του βιβλίο, το
Μαρτύρων και Ηρώων αίμα, που εκδίδει το 1907 με το ψευδώνυμο "Ίδας". Το έργο
τον καθιστά αμέσως γνωστό και αποτελεί σταθμό για την ελληνική πραγματικότητα
στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η εθνική υπόθεση της Μακεδονίας συνιστά το
βασικό στοιχείο της θεματολογικής του συγκρότησης που επιβάλλει και βοηθά την
ταυτόχρονη γνωριμία και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων της εποχής. Το έργο
είναι πρώτα απ' όλα ένα κείμενο πολιτικό που φωτίζει την ένοπλη πλευρά του Μακε-

9 Βλ. Κ. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., σ.43.
10 Βλ. Γιάννης Κορδάτος, "Ο πατριώτης και ο πολιτικός", περ. Νέα Εστία, (1941) τεύχος 342, σ. 259260.
11 Βλ. Πέτρος Χάρης "Πολιτική και Λογοτεχνία", Νέα Εστία, (1941) τεύχος 342, σ. 273-274.
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δονικού Αγώνα και κατά δεύτερο λόγο ένα κείμενο αυτοβιογραφικό που αποκαλύπτει
τη δράση και τους προβληματισμούς του Δραγούμη. Μοιάζει με την κήρυξη του Μακεδονικού Αγώνα στον πνευματικό και ψυχολογικό τομέα.12 Στη λογική αυτή η λογοτεχνία ντύνει με θρύλους την πολιτική για να ενεργοποιήσει όσους την υπηρετούν
και συμβολοποιεί τους εχθρούς. Ο συγγραφέας επιχειρεί συνολικά την εδραίωση της
πεποίθησης για την φυλετική και εθνική συνέχεια του ελληνισμού, ενώ αποσκοπεί ταυτόχρονα να παρουσιάσει τους εχθρούς του, στην προκειμένη περίπτωση τους
Βούλγαρους, ως τους τρισμέγιστους και ανίκητους δαίμονες που αμφισβητούν την
ιστορική και πολιτισμική υπεροχή των Ελλήνων και σφετερίζονται τα πάτρια εδάφη τους. Ο Δραγούμης απαιτεί την ανανέωση της εθνικής, πολιτικοοικονομικής και
κοινωνικής ζωής της χώρας. Στο μεταξύ οι αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί στα
αντίστοιχα πεδία επηρεάζουν καθοριστικά την πνευματική ζωή και υπαγορεύουν νέους προσανατολισμούς στην ποίηση και στην πεζογραφία.13
Η λογοτεχνική αξία του έργου μοιραία περνά σε δεύτερο πλάνο, χωρίς ωστόσο
να εξοβελίζεται. Ο αφηγηματοποιημένος και ο αναφερόμενος λόγος εναλλάσσονται.
Οι διάλογοι που αφορούν την κατάσταση στη Μακεδονία αποτελούν το σημείο κορύφωσης της συναισθηματικής έντασης του λόγου και συμπυκνώνουν τη φιλοσοφία
που δεσπόζει στη σκέψη του αφηγητή. Όταν δεν λειτουργούν ως σημεία πληροφόρησης της υπόθεσης για τον αναγνώστη (21-28, 42-47, 82-83), συγκροτούνται σε αξιολογικά δίπολα που εκφράζουν τις αντικρουόμενες απόψεις και τα επιχειρήματα του
ήρωα Αλέξη και των εκάστοτε συνομιλητών του: θείος, κάτοικος Μοναστηρίου, συμβιβασμένος με την διαμορφωμένη κατάσταση και φοβισμένος vs ανιψιός νεοφερμένος
και αποφασισμένος να αλλάξει την κατάσταση (18-19), φοβισμένοι κάτοικοι μακεδονικών χωριών vs φλογερός κήρυκας της επανάστασης (90-91), βούλγαρος αξιωματικός
vs έλληνας σύνδεσμος της "Μακεδονικής Άμυνας" (94-101), παρωχημένος δάσκαλος
vs γνώστης της ελληνικής ιστορίας (115-117). Οι συχνές εντυπωσιακές περιγραφές
του μακεδονικού τοπίου αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την αγάπη του
Δραγούμη για το συγκεκριμένο χώρο (47, 57, 104). Η χρήση των αφηγητών ποικίλει,
καθώς ο συγγραφέας αλλάζει συχνά την οπτική του γωνία. Ο πλούτος των πληροφοριών που μεταφέρει το κείμενο στο τρίτο πρόσωπο αναφορικά με τον ψυχισμό των
ηρώων της αφήγησης αντισταθμίζει το "συμμετοχικό μειονέκτημα" του παντογνώστη
αφηγητή. Από τον τριτοπρόσωπο αφηγητή, του οποίου η γνώση δεν μπορεί να αμφι-

12 Βλ. Γ. Θεοτοκάς, ό.π., σ. 249.
13 Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 61975, σ. 371-372,
386-387 και Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 21989, σ. 281-282,
288-293.
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σβητηθεί από κανέναν ήρωα, όταν εκθέτει τη δεδομένη κατάσταση στη Μακεδονία,
περνάμε στον πρωτοπρόσωπο αφηγητή που αυτοαναλύεται διαρκώς, προσπαθώντας
να συνειδητοποιήσει τα γεγονότα και τη βαρύτητά τους. Οι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες των ηρώων, η επίτευξη της απόδοσης του εσωτερικού τους κόσμου και η αφηγηματική πλοκή κατατάσσουν το έργο ανάμεσα στα αξιόλογα της εποχής.
Το Μαρτύρων και Ηρώων αίμα όμως δεν μπορεί να διαβαστεί ως ένα τυπικό μυθιστόρημα ούτε γραμματολογικά να καταταχθεί στο είδος αυτό. Ως προτιμότερος
επιλέγεται ο όρος του "μυθιστορηματικού δοκιμίου"14 με την παρατήρηση ότι η μυθοπλασία βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα μιας συγκεκριμένης περιοχής και εποχής. Όπως εύστοχα έχει καταγραφεί, με το έργο αυτό "ο Μακεδονικός
Αγώνας περνά στο χώρο της νεοελληνικής πεζογραφίας και μάλιστα όταν το πρόβλημα
ήταν ακόμα ανοικτό".15 Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 11 κεφάλαια (Πρόλογο και Επίλογο) που και μόνο οι τίτλοι του μοιάζουν να αφηγούνται με συντομία την ιστορική
εξέλιξη και την προβληματική του Μακεδονικού Αγώνα (Ανάγκη, Βούλγαροι, Έλληνες, Δυτική Μακεδονία, Αγνή, Τρομοκρατία, Σώνουν οι Μάρτυρες, Φυλακή, Ανατολική
Μακεδονία, Ο Θάνατος του Παλικαριού, Ο Θάνατος Ζωή). Οι διαδρομές του κεντρικού ήρωα Αλέξη, απόφοιτου της Νομικής της Αθήνας, ο οποίος επανέρχεται στα έργα
του συγγραφέα και ολοφάνερα ταυτίζεται μαζί του, στην ταραγμένη Μακεδονία και
οι απόψεις του φωτίζουν τις ιδεολογικές τοποθετήσεις και τα πραγματικές περιπλανήσεις του Δραγούμη στον ίδιο χώρο, από το διορισμό του στο ελληνικό προξενείο του
Μοναστηρίου το 1902 μέχρι και το θάνατο του Παύλου Μελά το 1904. Οι διαδρομές,
βέβαια, του ήρωα δεν αντιμετωπίζονται περιοριστικά και μονοσήμαντα στις αποκλειστικές εκδοχές των κυριολεκτικών μετακινήσεών του στο μακεδονικό χώρο, αλλά
συνδηλωτικά μέσα από τη συμμετοχή του συγγραφέα σε συλλογικές πολιτικές και
κοινωνικές δράσεις που ενεργοποιούν την ιστορική μνήμη και φορτίζουν συγκινησιακά τον αναγνώστη. Κι όπως το πραγματικό Δουβλίνο έγινε πιο γνωστό, απέκτησε
σημαντικότητα, μέσα από τις φανταστικές διαδρομές του Λεοπόλδου Μπλουμ, του
ήρωα του Τζόυς στον Οδυσσέα, σε αυτό, έτσι και μέσα από τα πολιτικά κηρύγματα
στο λογοτεχνικό πεδίο του Δραγούμη η αγωνιζόμενη Μακεδονία αποτέλεσε μετωνυμικά την πρόσκληση για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους και την ανανέωση
της πολιτικής ζωής "Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώση" (10).

14 Βλ. Βασίλης Λαούρδας "Το πρώτο βιβλίο για τον Μακεδονικό Αγώνα", περ. Μακεδονική Ζωή,
(1968) τεύχος 21, σ. 8-9.
15 Βίκτωρία Χατζηγεωργίου - Χασιώτη, Αποτυπώσεις του Μακεδονικού Αγώνα στη νεοελληνική πεζογραφία, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 18.
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Το έργο ξεκινά και τελειώνει με τη συνειδητοποίηση της αξίας και του νοήματος
ενός σπουδαίου ιστορικού γεγονότος, του θανάτου του Παύλου Μελά "Και οι Έλληνες ξύπνησαν" (9). Στο γυναικάδελφο και πρότυπό του ο συγγραφέας αφιερώνει
δύο ολόκληρα κεφάλαια - "Ο θάνατος του παλληκαριού", "Ο Θάνατος Ζωή" - όπου
αφηγείται τον αγώνα που έδωσε. Ο θάνατος του Μελά "πιστοποιεί" για πολλούς Έλληνες την ύπαρξη της αλύτρωτης Μακεδονίας "Ώστε υπάρχει Μακεδονία, αφού πήγε
ο Παύλος Μελάς και σκοτώθηκε γι' αυτή!" (9). Το γεγονός σηματοδοτεί την κύρια
φάση του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα, καθώς όχι μόνο συγκλονίζει την ελληνική
κοινή γνώμη και υποχρεώνει ουσιαστικά το επίσημο ελληνικό κράτος να παρέμβει
πλέον δραστικά στο Μακεδονικό Ζήτημα, αλλά έχει και τεράστια απήχηση στους
υπόδουλους συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας σε μια περίοδο που
η καταπίεση και η φυσική τους εξόντωση έχει φτάσει στο απροχώρητο.16 Οι πολιτικοί
του ελληνικού κράτους μαθαίνουν από το Μελά "είδαν εκείνο που έλεγε ο Παύλος,
πως μπορούσε δηλαδή να γίνη δουλειά στη Μακεδονία και πως λαχταρούσαν να δουν
βοήθεια οι Μακεδόνες για να πολεμήσουν τους Βουλγάρους", ο οποίος ουσιαστικά
υποκαθιστά το ρόλο τους "επειδή αργούσαν ν' αποφασίσουν, αποφάσισε ο Παύλος"
(122). Στις δύο αποστολές του παλληκαριού στη Μακεδονία, ο χαρακτήρας, η γλυκύτητα, η πειθώ, η αποφασιστικότητα, η αγάπη για τους συντρόφους του, αλλά και η
μεγαλοθυμία απέναντι στους εχθρούς, πέρα από τη συγκίνηση, τον ενθουσιασμό και
την καθολική αποδοχή του που προκαλεί σε όλους, επιβάλλει ένα νέο κώδικα τιμής
και ηθικής "Τους κάλεσε και τους είπε λόγια ζεστά και φωτεινά για τους Μακεδόνες που
υποφέρνουν τόσα από τους Βουλγάρους και για το τι πρέπει να κάμουν να τους σώσουν
από τα βάσανα, τους εξήγησε και πώς θέλει να φέρνωνται μαζύ του και αναμεταξύ τους"
(121-132). Οι άντρες του τον ακολουθούν αδιαμαρτύρητα σε κάθε δύσκολη στιγμή
και νοιάζονται γι' αυτόν "Ο καπετάνιος μας, βρε παιδιά, μπορεί να μην έχη τις δυνάμεις
μας, μα έχει ψυχή πιο δυνατή από μας, αυτή τον βαστά" (124). Ο Δραγούμης διαλέγει
να περιγράψει και να αφηγηθεί συγκεκριμένα περιστατικά από τη ζωή του Μελά, όπου
κατονομάζει τους συναγωνιστές του (καπετάν Ζήσης-126, καπετάν Ευθύμης-128) και
αναφέρεται σε πραγματικά περιστατικά – θάνατος νεαρού φαρμακοποιού (Φίλιππος
Καπετανόπουλος) από Μοναστήρι (128-129), ενώ εντάσσει στη μυθοπλασία αυτούσια κομμάτια από τα τελευταία γράμματα του Μελά στη γυναίκα του Ναταλία. Μέσα
από αυτά αποτυπώνεται η απογοήτευση του αγωνιστή, αλλά και του συγγραφέα, για
τη στάση του ελληνικού κράτους, και η απέραντη αγάπη και τρυφερότητα που τρέφει

16 Βλ. Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία (1904-1908). Ο Μακεδονικός Αγώνας", εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 59-64.
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ο Μελάς για την οικογένειά του "Πότε σας συλλογίζομαι και σας επιθυμώ με πόθον
ακατάσχετον, πότε πάλι είμαι ενθουσιασμένος και αισιόδοξος, πότε απογοητευμένος,
αλλ' οπωσδήποτε πάντοτε πάσχων τόσον πολύ ηθικώς, ώστε λησμονώ τους σωματικούς
πόνους και πόνους […]Τη νύχτα εις τα λημέρια μας όταν τυχόν φανή ένα άστρο σου
στέλνω χίλια φιλιά…" (129). Τα χωρία που αναφέρονται στο τέλος του παλληκαριού
ταυτίζονται σχεδόν με τα πραγματικά γεγονότα, όπως βέβαια αυτά μας έχουν διασωθεί
μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών τους.17 Η παράλειψη της καταγραφής
της επιθανάτιας προσπάθειας του Μελά να αυτοκτονήσει, καθώς υποφέρει πια από
φρικτούς πόνους, προδίδει την πρόθεση του συγγραφέα να μην αμαυρώσει – όπως
τουλάχιστον ο ίδιος το εννοεί – στο παραμικρό τη μεταθανάτια φήμη του ήρωά του. Ο
Δραγούμης κατορθώνει να αναπαραστήσει αριστοτεχνικά την πιο ευγενική μορφή του
Μακεδονικού αγώνα. Μυθοποιεί τα ψυχικά χαρίσματα του Μελά και παρά το γεγονός
ότι δεν προσπαθεί να τον παρουσιάσει ως τον ανίκητο υπεράνθρωπο (125), ανάγει την
προσωπικότητα και τη δράση του στη σφαίρα του θρύλου, αποκαλύπτοντας με τον
τρόπο αυτό την προσωπική του ρομαντική κοσμοθεώρηση και τις επιρροές που έχει
δεχθεί από το Nietzsche.
Ο Δραγούμης προχωρά μέσα από τη λογοτεχνική πλοκή σε μια έξοχη ανάλυση
της ιστορικής κατάστασης που επικρατεί στη Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα.
Δεν τρέφει αυταπάτες. Γνωρίζει ότι ο ρόλος και η τακτική που ακολουθούν οι μεγάλες δυνάμεις - Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Αυστρία, Ιταλία - απέναντι στις διεκδικήσεις
των Βουλγάρων υπαγορεύονται από τα δικά τους συμφέροντα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τις αναταραχές στο μακεδονικό χώρο και τις ρευστές ισορροπίες που
επικρατούν εκεί (85-86). Με το προσωπείο του ήρωα Αλέξη ο συγγραφέας επισημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν αποτελούν τη δεδομένη στιγμή τον πρωταρχικό κίνδυνο για το
ελληνικό έθνος "Εγώ τους θέλω, ας βρίσκονται, ας μείνουν όσο μπορούν περισσότερον
καιρό σ' αυτούς τους τόπους, αυτοί δεν μας πήραν τη γλώσσα μας ούτε τον εθνισμό
μας" (44). Αντίθετα, για τους Βούλγαρους τονίζει εμφατικά ότι η παθητική στάση του
ελληνικού κράτους αποδεικνύεται ευεργετική τη συγκεκριμένη περίοδο για τις βουλγαρικές διεκδικήσεις από την οθωμανική αυτοκρατορία "όταν φθάσουν στα ελληνικά
τα σύνορα οι Βούλγαροι τότε θα ξυπνήσουμε, αλλά θα είναι αργά" (45). Με ιστορική
επίγνωση και πολιτική διορατικότητα εξηγεί τις επιδιώξεις τους και διακρίνει εύκολα τον ενδεδειγμένο τρόπο διεκδίκησης εθνικών συμφερόντων που ακολουθούσαν.

17 Βλ. Γιώργος Ιωάννου "Ο θάνατος του Παύλου Μελά μέσα από το ανέκδοτο ημερολόγιο του Φίλιππου Δραγούμη", Πρακτικά Συμποσίου: "Ο Μακεδονικός Αγώνας", εκδ. ΙΜΧΑ - Μουσείο Μακεδονικού
Αγώνα, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 161-169.
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Απέναντι στους Τούρκους "φροντίζουν να γεννούν όσο μπορούν περισσότερα ζητήματα για να κερδίσουν τουλάχιστον ένα", επιχειρώντας ουσιαστικά να "εγκαταστήσουν
τελειωτικά κράτος εν κράτει μέσα σε κράτος τουρκικό" (26), αντίθετα με τα αόριστα
λόγια των Ελλήνων πολιτικών που "όταν θέλουμε να επιτύχουμε ένα, ζητούμε ένα και
επιτυχαίνουμε μηδέν" (46). Στους Ευρωπαίους εμφανίζονται ως οι μόνοι που υποφέρουν στη Μακεδονία μέσα από μία καλά οργανωμένη προπαγάνδα που εκθέτει τους
πληθυσμούς των μακεδονικών χωριών και τους οδηγεί να συνταχθούν αναγκαστικά
με το μέρος τους (21-22). Ο Δραγούμης αποδίδει με ενάργεια την ψυχολογική πίεση
και το φόβο που ασκείται στους πληθυσμούς αυτούς και την εξαναγκαστική σταδιακή
μεταμόρφωσή τους σε πειθήνια όργανα των Βουλγάρων (22-25).
Η κορύφωση της αφήγησης των περιπετειών του Αλέξη συνδυάζεται με την ατμόσφαιρα τρομοκρατίας που δημιουργούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία πριν την εξέγερση του Ίλιντεν. Στα χωριά που έχουν επιρροή "βιάζονται να αναστατώσουν τον
τόπο" φοβούμενοι μήπως η συγκρότηση ενόπλων ελληνικών σωμάτων ανατρέψει την
κατάσταση (80). Στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγάλη πόλη της οθωμανικής αυτοκρατορίας και την πρώτη της μακεδονικής γης, οι Βούλγαροι του κομιτάτου οργανώνουν την εξέγερση, ενώ ταυτόχρονα "ρίχνουν δυναμίτες […] και τραντάζει ο τόπος
πέρα ως πέρα"(81). Το πρόβλημα για τους ελληνικούς πληθυσμούς της εποχής επιτείνει η αναποτελεσματικότητα του τουρκικού στρατού στην αντιμετώπιση της βουλγαρικής τρομοκρατίας. Αντί να λειτουργεί ως προστάτης των χωριών της Μακεδονίας,
αποδεικνύεται ένας τυραννικός δυνάστης "Σε πολλά χωριά ζητούν να σταλή στρατός
να τα φυλάξη, άμα πάγη όμως ο στρατός και μείνη λίγες μέρες, παραπονιούνται οι χωριανοί γιατί τους κλέβουν οι στρατιώτες και τους δέρνουν, και τους βρίζουν την πίστη
τους […] Και ενώ το τόπος όλος είναι γεμάτος συμμορίες, ο στρατός σπάνια τις απαντά και χτυπιέται" (77-78). Με την κήρυξη δε της εξέγερσης του Ίλιντεν, ο τουρκικός
στρατός συμπλήρωνε περίφημα τη δουλειά των Βουλγάρων και έκαιγε τα καταβασανισμένα χωριά (88). Ο συγγραφέας εξυφαίνει στο μυθιστορηματικό του καμβά πλήθος
πραγματικών γεγονότων παραθέτοντας ονομαστικά τους πρωταγωνιστές τους (η σφαγή του Παπαναούμ στις Πρέσπες, η οργάνωση της "Μακεδονικής Άμυνας", η δράση
του Σαράφωφ και του Τσακαλάρωφ, η καταστροφή της Κρυσταλλοπηγής, η φωτεινή
προσωπικότητα του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο καπετάν Κώτας κ.ά.). Η λογοτεχνική
αναπαράσταση της εξέγερσης είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνει γενικότερα τις θηριωδίες των Βουλγάρων "έφεγγαν μεγάλες φωτιές γύρω στο Μοναστήρι και σ' όλο τον
κάμπο, και αχολογούσαν βρόντοι τουφεκιών και άλλες ταραχές. Το άλλο πρωί βρέθηκαν
στην περιφέρεια εκείνη πολλά τηλεγραφικά σύρματα κομμένα, παλούκια γκρεμισμένα,
γεφύρια του σιδηροδρόμου και σίδερα βλαμμένα από δυναμίτη, και σπίτια, πύργοι, μύλοι
και χάνια Τούρκων και Ελλήνων καμένα και πεσμένα […] Σε χωριά μπήκαν άλλοι και
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ανάγκασαν τους χωριανούς να τους ακολουθήσουν με τα γυναικόπαιδα. Σ' άλλα χωριά
έσφαξαν ανθρώπους γιατί τους ήταν εμπόδιο στα σχέδιά τους" (84-85).
Μετά την εξέγερση του Ίλιντεν η σύλληψη και η φυλάκιση του Αλέξη για ένα μήνα
αναπαριστούν λογοτεχνικά ένα ακόμη πραγματικό γεγονός από τη ζωή του Δραγούμη
και ταυτόχρονα συνθέτουν ένα εξαιρετικό και αλληγορικό αφηγηματικό σκηνικό. Σε
μια φυλακή του πλέον πολυεθνικού αστικού χώρου της οθωμανικής αυτοκρατορίας,
τη Θεσσαλονίκη, ένας Βούλγαρος αξιωματικός και ένας Έλληνας διπλωμάτης αντιπαραθέτουν με ένταση τα επιχειρήματά τους προσπαθώντας να προσεγγίσουν την
ιστορική αλήθεια (98-101). Ο διάλογος τους αποκαλύπτει την εθνική πολιτική των
Βουλγάρων που με πρόσχημα την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον τουρκικό
ζυγό "αποκεφαλίζει τις κοινότητες και τα παραμικρότερα χωριά" (96-97). Μέσα από
τις θέσεις και τις απόψεις του Αλέξη καταδεικνύεται με σαφήνεια το μεγαλύτερο ίσως
πρόβλημα του εθελούσιου αυτοπροσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας των υπόδουλων κατοίκων της περιοχής. Για τον ήρωα η ελληνικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις
ξεπερνά τα όρια ακόμα και αυτής της γλώσσας και της θρησκείας (98-101, 103).
Προφητικά θα αποδειχτούν μερικά χρόνια αργότερα τα λόγια του Αλέξη για το αδύνατο της επίτευξης οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας Βουλγάρων και Ελλήνων για
την Μακεδονία "Αν, επειδή είναι πλούσια, τη λιμπίζεσθε και βαλθήκατε να την πάρετε,
δικό σας ο λογαριασμός, αλλά εμάς, θα μας βρίσκετε μπροστά σας πάντα" (101). Ο
βαθυστόχαστος διπλωμάτης προβλέπει ότι οι Τούρκοι που θεωρούν τον εαυτός τους
κυρίαρχο στην πανώρια χώρα τους "θα φθάσουν πάντα τρίτοι, μετά το πανηγύρι, θεατές των χαλασμών και νεκροθάφτες" (139), ενώ την ίδια στιγμή ο έμπειρος πολιτικός
χρησιμοποιεί το λογοτεχνικό πεδίο για να συναγείρει το ελληνικό έθνος σε καινούργιους αγώνες που θα σηματοδοτήσουν ιστορικά μια νέα εποχή γι' αυτό, χρησιμοποιώντας γι' άλλη μια φορά τη φωτεινή παρουσία και το δρόμο που χάραξε ο Παύλος
Μελάς (139-140).
Στα χρόνια αυτά η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του επίσημου ελληνικού
κράτους φανέρωνε σύγχυση και αδυναμία εκτίμησης της τραγικής κατάστασης που
είχε δημιουργηθεί στη Μακεδονία. Οι οξύτατες αντιπαραθέσεις, οι κομματικές εμπάθειες και η προσπάθεια κάλυψης της πολιτικής αστάθειας υποκινούν τη Μεγάλη Ιδέα.
Από τη μια μεριά είναι δεδομένη η αδυναμία στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την
Τουρκία και η επιθυμία των μεγάλων δυνάμεων για το μη διαμελισμό της οθωμανικής
αυτοκρατορίας σε μια βάση στήριξη των δικών τους συμφερόντων. Από την άλλη
πιέζουν ασφυκτικά το αλυτρωτικό ζήτημα (Κρήτη - Μακεδονία), η αντιμετώπιση του
σλαβικού κινδύνου και η συνέχιση της "πολιτικής των προσθηκών" που εγκαινιάστηκε με την ενσωμάτωση των Ιονίων νήσων στο ελληνικό βασίλειο (1864). Μέσα σε
αυτές τις συνθήκες η "άψογη" στάση και η διατήρηση φιλικών σχέσεων με το "Μεγά-
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λο Ασθενή" υιοθετήθηκε ως η μόνη λύση.18 Ο Δραγούμης πάντως αηδιάζει με τη φρονιμάδα του ελληνικού κράτους και αναρωτιέται "Τι χρησιμεύει ένα κράτος Ελληνικό,
που αντί κάθε άλλη εξωτερική πολιτική διορίζη προξένους στην Ανατολή και πρέσβεις
στη Δύση και τους ξεπροβοδίζη με τη μονάκριβη ευχή και οδηγία «Προσέχετε να μη
γεννάτε ζητήματα». Αν το κράτος δε νοιώθει τι μπορεί και τι πρέπει να κάνη, δεν αξίζει
να ζη" (35). Οι προτροπές της ελληνικής κυβέρνησης για μη ανάληψη πρωτοβουλιών
και ενεργειών που υποθετικά θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υπόσταση του
ελληνικού κράτους εξοργίζουν τον ήρωά του "σιχαμός και καταφρόνια άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση, ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι" (36), που διαχωρίζει την
ευρύτερη έννοια του ελληνικού έθνους από την περιορισμένη του ελληνικού κράτους
"Και αν τουρκέψει, πάλι το κράτος δεν πρέπει να λυπηθούμε, γιατί η ελληνική αλήθεια
πάντα θα υπάρχει - η Γη και η Ιστορία του Έθνους (37). Γι' αυτό το έθνος και τα ιδανικά του ο ίδιος νιώθει ζωντανός και πάντοτε έτοιμος να δράσει "Ξυπνώ κάθε ύπνο,
κεντρίζω κάθε αποκοίμισμα, ανάβω φωτιές, ξετινάζω χορδές και τίποτε δεν ψηφώ γιατί
είμαι ξυπνητήρι" (37).
Οι διαμάχες των ελληνικών προξενικών αρχών και των εκπροσώπων του πατριαρχείου, στις υπόδουλες περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας πολλαπλασιάστηκαν
κατά το τελευταίο κυρίως τέταρτο του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, προκαλώντας βαθύ ρήμα στη συνοχή του αλύτρωτου ελληνισμού και στις σχέσεις του με τους
"ελεύθερους" Έλληνες. Το θλιβερό αυτό φαινόμενο δε θα μπορούσε να ερμηνευτεί
μονάχα από την ελληνοκεντρική εξωτερική πολιτική του επίσημου κράτους ούτε από
την οικουμενική - πανορθόδοξη αποστολή του Πατριαρχείου, όσο κυρίως από τις
θυελλώδεις προσωπικές αντιζηλίες, τις εγωιστικές φιλοδοξίες και τις κομματικές διαμάχες των προξένων και των μητροπολιτών, οι οποίοι επιδίωκαν να έχουν άμεση
προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά θέματα των υποδούλων.19 Ο Δραγούμης στηλιτεύει
με οξείς χαρακτηρισμούς και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό τα λάθη και τις παραλείψεις τόσο της επίσημης ελληνικής διπλωματίας, όσο και τον αρνητικό ρόλο του
ανώτερου κλήρου και του Πατριαρχείου στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή του
ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα. Οι συχνά ταυτόχρονες αναφορές του στην ανεπάρκεια και στις ευθύνες των δύο θεσμών υπογραμμίζει τις κοινές τους ευθύνες απέναντι
στο μέγιστο εθνικό πρόβλημα του αλυτρωτισμού. Η στάση της ελληνικής πολιτείας
αποτυπώνεται μέσα από την άτολμη και αποκαρδιωτική προτροπή που συνιστά ο έλ-

18 Βλ. Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, Εθνοτική διαπάλη στη Μακεδονία (1894-1904). Η Μακεδονία στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα", εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 27-30.
19 Βλ. Κ. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 23-26.
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ληνας Πρόξενος στο Μοναστήρι στους απελπισμένους χωριάτες, όταν οι Βούλγαροι
κομιτατζήδες έχουν εξαπολύσει, πριν την εξέγερση του Ίλιντεν, κλείσιμο σχολείων,
σφαγές δασκάλων, κάψιμο χωριών, δολοφονίες ακόμα και μέσα στις πόλεις "Υπομονή
παιδιά τα ξέρουν κάτω στην Ελλάδα". Παρόμοια στάση τηρεί στην προκειμένη περίπτωση και ο Δεσπότης στο Μοναστήρι που μετακυλίοντας από πάνω του την ευθύνη
για την ανάληψη πρωτοβουλιών, απαντά στο δοκιμαζόμενο ποίμνιό του "Τα έγραψα στο Πατριαρχείο" (76-77). Στη δίνη του πολέμου κανένας παπάς ή Δεσπότης δεν
αποφασίζει να γυρίσει τα χωριά, να ενημερώσει τους κατοίκους τους για τη ζοφερή
κατάσταση που επικρατεί και να επιχειρήσει να τους εμψυχώσει (88).20
Η παρουσία ανίκανων και διεφθαρμένων εκκλησιαστικών εκπροσώπων που αδιαφορούν για τη διελκυστίνδα Βουλγάρων και Τούρκων από την οποία υποφέρει το
ποίμνιό τους και κύριο μέλημά τους είναι μόνο η πληρωμή τους "Και Γύφτοι να γίνετε
όλοι σας πάλι εγώ Μητροπολίτης θα είμαι" εξοργίζει το Δραγούμη, ο οποίος συμπεραίνει "Λοιπόν από το Δεσπότη καμιά βοήθεια δεν βλέπουν ούτε κανένα καλό λόγο"
(29). Στο κεφάλαιο "Αγνή" μέσα από την αντιδιαστολή μίας αξιοπρεπέστατης και
φλογερής ελληνίδας δασκάλας στο Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου και της στάσης που
τηρεί απέναντί της ο Δεσπότης, ο Δραγούμης βρίσκει την ευκαιρία να καυτηριάσει
το συντηρητισμό της εκκλησίας και την ανηθικότητα ορισμένων λειτουργών της (64,
70-71). Ιστορικά οι αντίστοιχες περιπτώσεις πληθαίνουν στην επίμαχη περίοδο. Η
αυταρχική συμπεριφορά πολλών μητροπολιτών που αυθαιρετούν στα κοινοτικά ζητήματα και η "εισπρακτική" πολιτική που εφαρμόζουν ακόμα και με βίαια μέσα για
την καταβολή της αρχιερατικής επιχορήγησής τους, προκαλούν αντίθετα αποτελέσματα, αφού διευκολύνουν τη ροή του σλαβόφωνου στοιχείου προς την Εξαρχία.21
Δεν παραλείπει όμως να αναφερθεί σε φωτεινές εξαιρέσεις ιεραρχών, όπως αυτές
του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη (55-56) και του Αρχιμανδρίτη
Καβάλας (107-108).
Ο Δραγούμης, ψυχή του "Εκπαιδευτικού Ομίλου", οραματιζόταν μία εκπαιδευτική πολιτική που θα αντιπαρέρχονταν τη στείρα αναπαραγωγή της "Μεγάλης Ιδέας"
και την αρνητική λειτουργία της στην εξελικτική πορεία του έθνους. Ο δημοτικισμός
συνιστούσε γι' αυτόν τον τρόπο ενεργοποίησης των ηθικών δυνάμεων του ελληνισμού
και την αποκρυστάλλωση της εθνικής του ταυτότητας μακριά από τις αντιπαιδαγω-

20 Ο Δραγούμης θέτει έμμεσα με τον τρόπο αυτό ένα θέμα που μονάχα στις μέρες μας έχει από
μερικούς μελετητές αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής ιστορικής έρευνας, ότι δηλαδή η έννοια της εθνικής
απελευθέρωσης ήταν έξω από κάθε δυνατότητα σκέψης σε ορισμένους εκκλησιαστικούς άρχοντες.
21 Βλ. Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος, Ίων Δραγούμης Μαρτύρων και Ηρώων αίμα, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 149-150.
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γικές μεθόδους του σχολαστικισμού και του δασκαλοκεντρισμού. Τελικά, κατάφερε
να συνδέσει την προσπάθεια της γλωσσικής και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
με τα εθνικά όνειρα της εποχής του.22 Την πικρία του για το επίπεδο της παρεχόμενης ελληνικής εκπαίδευσης αποτυπώνει ο συγγραφέας μέσα από την αλγεινή εικόνα
του Έλληνα δάσκαλου στα χωριά των Πρεσπών (πενιχρός μισθός, κακές συνθήκες
εργασίας και διαμονής του, διαμαρτυρίες ακαταλληλότητας από τους κατοίκους των
χωριών-49) και του Νευροκοπίου, που τηρώντας κατά γράμμα το αναχρονιστικό αναλυτικό πρόγραμμα δεν προλαβαίνει ποτέ να διδάξει στους μαθητές του την ένδοξη
σύγχρονή ελληνική ιστορία. Αντίθετα, ο Βούλγαρος δάσκαλος προωθείται ακόμα και
σε ανώτερα αξιώματα (54),23 ενώ οι ομοεθνείς του "για να φτειάσουν έθνος έπλασαν
πρώτα ιστορία κλέβοντας απ' όλες τις μεριές και τη δίδαξαν στο λαό και στα παιδιά
τους" (116-117). Η κατάσταση που επικρατεί στο Παρθεναγωγείο στο Μοναστήρι
αποκαλύπτει τα συντηρητικά ήθη της εποχής, αλλά και την ολοκληρωτική εξάρτηση
των εκπαιδευτικών από τους τοπικούς πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες (64,
70-71).
Είναι γνωστό ότι στην κοσμοθεωρία του Δραγούμη ο θεσμός των Κοινοτήτων
συνιστά τη σπουδαιότερη προϋπόθεση για τη διατήρηση του ελληνικού έθνους, το
βασικότερο κύτταρο της ελληνικής φυλής. Ο αλύτρωτος ελληνισμός της Μακεδονίας
επιβίωνε μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία χάρη στην τοπική αυτοδιοίκηση που
λειτουργούσε ως προστατευτική ασπίδα σε κάθε λογής και προέλευσης προπαγάνδας. Η άποψη του ότι οι υπόδουλες ελληνικές κοινότητες έπρεπε να δημιουργήσουν
ένα δεύτερο ελληνικό κράτος μέσα στην Τουρκία, χωρίς να χρονοτριβούν προσδοκώντας τη βοήθεια της επίσημης ελληνικής πολιτείας, εκφράζεται από τον Αλέξη
μετά τη συνάντησή του με το Δεσπότη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη "πρέπει
όλες οι κοινότητες που έμειναν έξω από το Ελληνικό βασίλειο να πήξουν και να γίνουν
ένα κράτος". Οραματίζεται έναν απέραντο μυστικό οργανισμό μέσα σε ολόκληρη την
Τουρκία, "ένα δεύτερο ελληνικό κράτος, καμωμένο απ' όλες τις ελληνικές κοινότητες
και επαρχίες […] και να παλεύουν όλες μαζύ, την ίδια ώρα, με κάθε εχθρό" (56).
Καθώς η Ιστορία είναι καταδικασμένη να φτάνει πάντοτε σε μια σχετική αλήθεια,
οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί εξάρουν τη σπουδαιότητα της παρατήρησης της
καθημερινότητας των κοινωνικών ομάδων στην προσέγγιση της "αλήθειας" αυτής,

22 Α. Φωτιάδου, Ίων Δραγούμης. Οι απόψεις του για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό, Θεσσαλονίκη 1986.
23 Βλ. Σοφία Βούρη, Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, εκδ. Παρασκήνιο, σ. 164.
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για να αποφεύγεται η παγίδα της στατικής ιστορίας.24 Στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε μια ιστορική περίοδο, η μελέτη έργων μυθοπλασίας "που εδράζονται στην
περιφέρεια της Ιστορίας" μας αποκαλύπτουν τη δομή της αίσθησης προηγούμενων
εποχών και συμβάλλουν μέσω της αφήγησης στη μετάδοση της βιωμένης εμπειρίας.25
Οι συγγραφείς που αναπαριστούν στα πεζογραφήματά τους ιστορικές περιόδους είναι
ως ένα βαθμό και ιστορικοί, οι οποίοι επιλέγουν και ανασυνθέτουν τα γεγονότα που
παρουσιάζουν. Και ο Δραγούμης ανήκει στην κατηγορία αυτή. Δεν πρέπει βέβαια να
ξεχνάμε ότι στα έργα "ακούμε" να μιλούν αφηγητές και πρωταγωνιστές μέσα από ένα
σύστημα με σημασίες και κώδικες και όχι τα ίδια τα γεγονότα. Ελλοχεύει πάντοτε ο
κίνδυνος οι συγγραφείς να ενδιαφέρονται λιγότερο για την αναζήτηση της ιστορικής
αλήθειας μέσα από την προσωπική ερμηνεία των γεγονότων και περισσότερο για τον
τρόπο με τον οποίο τα θέματα που παρουσιάζουν θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού.
Τα κείμενα πάντως του Δραγούμη δε διαβάζονται σήμερα από το ευρύτερο κοινό,
χωρίς αυτό να συσχετίζεται με τις πεζογραφικές τους αρετές ή αδυναμίες. Ο εθνικιστικός λόγος που αρθρώνει σηματοδοτεί την ιστορία πρόσληψης του έργου του και δίνει
σε πολλούς το άλλοθι της περιθωριοποίησής του και σε άλλους τη δικαιολογία για
την προσπάθεια της ιδεολογικής του οικειοποίησης. Συμπερασματικά μπορεί κανείς
να υποστηρίξει ότι η λογοτεχνική αναπαράσταση των δεδομένων ιστορικών στιγμών
έχουν προφανείς, αλλά και βαθύτερους στόχους. Ο Δραγούμης αποσκοπεί βέβαια σ'
ένα προσκλητήριο εθνικής συσπείρωσης και κοινής δράσης των Ελλήνων του ελεύθερου κράτους για τους αλύτρωτους ομοεθνείς πληθυσμούς της Μακεδονίας απέναντι σε κάθε εχθρό. Όμως ταυτόχρονα οι συστηματικές αναφορές του συγγραφέα σε
ένδοξες περιόδους της ελληνικής ιστορίας (Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, επανάσταση
του 1821 - 63, 84, 105, 130) "δικαιώνουν" το όραμα του αλυτρωτισμού, πιστοποιώντας την ιστορική και πολιτισμική συνέχεια της φυλής και υπεραναπληρώνουν την
προσωρινά δυσχερή της θέση. Ο εθνικισμός του Δραγούμη δεν μπορεί πάντως να
συσχετιστεί με άλλες μορφές εθνικισμού, γιατί η ύπαρξη του έθνους και η εθνική αυτογνωσία συνιστούν γι' αυτόν μία μορφή ενέργειας και ζωής που στοχεύει στη δημιουργία πολιτισμού. Εθνικιστής είναι για το Δραγούμη ο δημιουργικός άνθρωπος που

24 Βλ. Pauline Schmitt – Pantel, "Collective Activities and the Political in the Greek City", The Greek
City. From Homer to Alexander, Oswyn Murray and Simon Price, Clarendon Press, Oxford, 1990, σ. 199.
25 Βλ. Βενετία Αποστολίδου, "Λαϊκή μνήμη και δομή της αίσθησης στην πεζογραφία για τον εμφύλιο: Από την Καγκελόπορτα στην Καταπάτηση", Επιστημονικό συμπόσιο : Ιστορική Πραγματικότητα και
Νεοελληνική Πεζογραφία (1945-1995), σ. 125.
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δίνει ένα διαρκή αγώνα για την ανανέωση της εθνικής και πολιτικής ζωής. 26 Σ' αυτόν
τον αγώνα η Μακεδονία δεν αποτελεί μονάχα το χώρο της βιωμένης εμπειρίας ή το
ηθογραφικό πλαίσιο, αλλά το χωροχρονικό σύμβολο, με τις πολλαπλές δυνατότητες.
Ο χώρος ενεργοποιείται διαρκώς μέσα από τις δηλώσεις, τις μυθικές συνδηλώσεις και
τις ποικίλες πολιτισμικές φορτίσεις για να μετατραπεί τελικά σ' ένα είδος παλίμψηστου και να αναδειχτεί στο πολυδιάστατο κέντρο του σύμπαντός του.

26 Έχει σωστά επισημανθεί ότι ο Barrès επηρέασε τον εθνικισμό του Δραγούμη, όχι όμως με τη μορφή της καθεαυτό επίδρασης, αλλά με την έμμεση επιρροή που προέκυψε από τη συνάντηση συγγενικών
ιδιοσυγκρασιών και ιδεών. Βλ. Κλέων Παράσχος, "Άνθρωπος του καιρού μας", Νέα Εστία, (1941) τεύχος
342, σ. 241-242.

Γιάννης Μπουνόβας
Η οργάνωση και διοίκηση των σχολείων
στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία:
ο κανονισμός λειτουργίας της Αστικής Σχολής Κοζάνης του 1900.

Εισαγωγή
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει τον κανονισμό λειτουργίας της
Αστικής Σχολής Κοζάνης που συντάχθηκε το 1900 από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και είχε ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα,
μέσα από το συγκεκριμένο κείμενο γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των θεμάτων
που το σχολείο θεωρεί σημαντικά προς εξέταση, των προβλημάτων που έχει και που
προσπαθεί να λύσει μέσω του κανονισμού σε τοπικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά,
μέσα από πρακτικά επόμενων ετών γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστούν θέματα
που αφορούν την εφαρμογή του.
Ο κανονισμός λειτουργίας της Αστικής Σχολής1.
1. Η σύνταξη του κανονισμού
Τη σχολική χρονιά 1900-1901 λειτουργούν στην Κοζάνη τρία εκπαιδευτικά ιδρύματα, η εξατάξια αστική σχολή (εξατάξιο δημοτικό σχολείο αρρένων) στην οποία υπάγεται
επιπλέον και μια τάξη στο επίπεδο νηπιαγωγείου με το όνομα ‘προκαταρκτική’, το παρθεναγωγείο (εξατάξιο δημοτικό σχολείο θηλέων) και το εξατάξιο πλήρες γυμνάσιο2.
Στην Αστική Σχολή, σύμφωνα με τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων, συνέρχεται στις 28-7-1900 ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεδρία όπου και γίνεται πρόταση
για τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας αφού θεωρείται ότι η έλλειψη του αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Ο κανονισμός που θα συντασσόταν θα αφορούσε, όπως
αναφέρει το πρακτικό, στα καθήκοντα των μαθητών, του διευθυντή, του υπόλοιπου
προσωπικού και εν γένει σε όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη σχολή. Ο
κανονισμός συντάχθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, (συγκεκριμένα από
τέσσερις δασκάλους οι οποίοι επιλέχθηκαν με ψηφοφορία από τους οκτώ του προσωπικού της σχολής και με την επίβλεψη του διευθυντή3).

1 Ο κανονισμός της Αστικής Σχολής Κοζάνης βρίσκεται στο βιβλίο πρακτικών του συλλόγου δασκάλων, 1899-1913, ΓΑΚ, Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης
2 Βλ. Μπουνόβας Γ., Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία: ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου στην Κοζάνη, 1880-1940, Κοζάνη 2000
3 Τη συντακτική επιτροπή αποτέλεσαν οι δάσκαλοι: Α. Γκανάτσιος, Ι. Ευαγγελίδης, Γ. Μουμουζιάς
και Κ. Τιτέλης. Διευθυντής της σχολής ήταν ο Ν. Βαλαγιάννης ενώ το προσωπικό συμπλήρωναν οι: Μ.
Παυλίδης, Ι. Αλεξίου Δ. Κανατσούλης και Ι. Κίτσιος.
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Η σύνταξή ολοκληρώθηκε στις 5-8-1900, ημερομηνία που υποβλήθηκε προς
έγκριση τόσο στον μητροπολίτη Κωνστάντιο όσο και στην τοπική Εφορία με την
παράκληση να γνωστοποιηθεί γρήγορα η απόφαση της έγκρισης του ώστε να τεθεί
σε λειτουργία από την επερχόμενη σχολική χρονιά 1900-1901. Πράγματι, επικυρώθηκε από τον τοπικό μητροπολίτη (στις 10-8-00 επιστράφηκε από τον μητροπολίτη
το κείμενο του κανονισμού εγκεκριμένο) και τέθηκε σε εφαρμογή από το νέο σχολικό
έτος.
2. Περιγραφή του κανονισμού
Τίτλος του κειμένου είναι «Κανονισμός της εν Κοζάνη Αστικής Σχολής». Αποτελείται από 40 άρθρα (α έως μ) τα οποία είναι θα λέγαμε χωρισμένα σε δύο υποενότητες
αφού μετά και το 15ο άρθρο, τα υπόλοιπα βρίσκονται κάτω από τον υπότιτλο «Γενικαί
διατάξεις του εσωτερικού οργανισμού της σχολής». Όσο αφορά το διαχωρισμό αυτό
θα λέγαμε ότι υπάρχουν αρκετά θέματα, της πρώτης ομάδας άρθρων (α-ιε) που επανέρχονται και στα επόμενα (ιστ - μ). Αυτό σημαίνει ότι δεν παρουσιάζουν απόλυτη
θεματική σειρά στην παρουσίασή τους. Τέλος, από ένα έλεγχο που κάναμε στο βιβλίο
πρακτικών όπου βρίσκεται και ο κανονισμός, κα το οποίο αφορά την περίοδο 18991913 πρέπει να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκε άλλος κανονισμός ούτε παρατηρήσαμε
τουλάχιστον άμεσα να υπάρχει κάποια αναφορά σε τροποποιήσεις του, στοιχείο που
πρέπει ωστόσο να αιτιολογείται ικανοποιητικά με βάση το τελευταίο άρθρο όπως θα
φανεί.
Τα πρώτα άρθρα αναφέρονται στον προσδιορισμό έναρξης της σχολικής χρονιάς,
τις ημερομηνίες εγγραφής και τον τρόπο εγγραφής καθώς και τα απαιτούμενα γι’
αυτήν έγγραφα. Συνεχίζει περιγράφοντας την αρχή της σχολικής ημέρας ενώ ακολουθούν θέματα πειθαρχίας στην τάξη και στα διαλείμματα αλλά και συμπεριφοράς
απέναντι στους δασκάλους εντός αλλά και εκτός σχολείου όπως και τη γενικότερη
συμπεριφορά των μαθητών έξω από το σχολείο. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα υγιεινής-καθαριότητας των μαθητών αλλά και στην καθαριότητα των βιβλίων και
τετραδίων τους. Ξεχωριστό άρθρο αναφέρεται στον εκκλησιασμό των μαθητών.
Όσο αφορά τα άρθρα της δεύτερης ενότητας, υπάρχουν κατ΄ αρχήν θέματα που
αναφέρονται και στα προηγούμενα άρθρα όπως οι εγγραφές, εδώ γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στους ‘ξένους’ μαθητές, αλλά και το ζήτημα των αργοπορημένων μαθητών.
Συνεχίζοντας, πέντε άρθρα (κα-κε) αναφέρονται στα καθήκοντα του προσωπικού
από τον επιστάτη (που παρουσιάζονται με λεπτομέρεια), το διδακτικό προσωπικό και
τους ρόλους του (διδάσκοντα, παιδονόμου, επιτηρητή, μέλος του συλλόγου) έως και
τον διευθυντή όπου και περιγράφονται επίσης με λεπτομέρεια τα καθήκοντα του. Τέλος, ένα σημαντικός αριθμός άρθρων αναφέρονται σε θέματα βαθμολογίας και εξετά-
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σεων (εννέα άρθρα), ακολουθεί άρθρο που αφορά τη διαγωγή (απλή αναφορά στους
χαρακτηρισμούς), τις απουσίες, τις τιμωρίες, τη σύνταξη του Α.Π και των βιβλίων,
τον ορισμό των αργιών και τελειώνει (άρθρο μ΄) αναφέροντας ότι για όσα δεν προβλέπει ο κανονισμός, αποφασίζει ο σύλλογος με πρακτικό (τα πρακτικά στέλνονται
στον μητροπολίτη) που έχει την ισχύ άρθρου.
3. Θεματική παρουσίαση ορισμένων σημείων του κανονισμού
που αφορούν τους μαθητές
α. Οι εγγραφές
Το πρώτο άρθρο αναφέρει την περίοδο λειτουργίας του σχολείου και την αριθμητικής κατανομή των τάξεων έτσι ώστε να δημιουργηθούν τμήματα ανάλογα με
τον αριθμό των μαθητών στην κάθε τάξη. Είναι ένα ζήτημα που ενώ εκ πρώτης
όψεως δεν φαίνεται τόσο σημαντικό είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο
σύλλογος διδασκόντων αρκετές φορές. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η κάθε μια
από τις 7 τάξεις (Α έως Στ και η προκαταρκτική) δεν μπορεί να έχει περισσότερους
από 45 μαθητές ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει η τάξη αυτή να χωριστεί σε
τμήματα για παιδαγωγικούς, όπως αναφέρεται, λόγους. Είναι ένα ζήτημα η εφαρμογή του οποίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι κυρίως ο αριθμός
του εκπαιδευτικού προσωπικού (αναφορά σε πρακτικό της 19-6-1901) αλλά και την
επίδοση και τις απουσίες που σχετίζονται με τον προβιβασμό στην επόμενη τάξη
ή την απόκτηση του απολυτηρίου. Για παράδειγμα, στην έκθεση πεπραγμένων της
σχολικής χρονιάς 1901-1902 μαθαίνουμε πως δεν έγινε πράξη το όριο των 45 μαθητών ανά τάξη. Έτσι η Α που είχε 111 μαθητές χωρίστηκε σε 2 τμήματα (55+56) στη
Β έγιναν δύο τμήματα (48+48), στη Γ έγινε κανονικός χωρισμός των 73 μαθητών
(37+36) ενώ στην Δ τάξη οι 55 μαθητές δεν χωρίστηκαν σε τμήμα παρά μόνο στο
μάθημα των Ελληνικών. Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλες εκθέσεις
πεπραγμένων όπως το σχολικό έτος 1904-1905, πρόβλημα που τελικά φαίνεται να
βρήκε τη λύση του όταν το 1905 δημιουργήθηκε η δεύτερη αστική σχολή, ως παράρτημα αρχικά της πρώτης
β. Καθαριότητα
Σύμφωνα με το άρθρο 9 (θ) οι μαθητές θα πρέπει να είναι καθαροί, να έχουν
κομμένα τα νύχια τους και κομμένα τα μαλλιά τους στοιχεία που συσχετίζονται με
την κοσμιότητα που πρέπει να υποδεικνύουν, ενώ για την καθαριότητα γενικότερα
αναφέρεται στην καθαριότητα των βιβλίων και των τετραδίων, στοιχείο στο οποίο το
άρθρο 8 (η) δίνει μεγάλη βαρύτητα
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γ. Εξετάσεις
Όσο αφορά τις εξετάσεις παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός πως οι μαθητές των
Στ, Ε και Δ, τάξεων, που δίνουν τόσο γραπτές όσο και προφορικές εξετάσεις, πριν από
τη διεξαγωγή των γραπτών, κάνουν επανάληψη στα μαθήματα με την επιτήρηση των
δασκάλων για τρεις μέρες πριν την έναρξη τους ενώ προφορικές εξετάσεις δίνουν όλοι
στα Ελληνικά και με κλήρο σε κάποια από τα υπόλοιπα μαθήματα αν και δεν αναφέρει
σε πόσα. Οι μικρές τάξεις εξετάζονται μόνο προφορικά και σε όλα τα μαθήματα.
δ. Προβιβασμός
Για τον προβιβασμό στην επόμενη τάξη χρειαζόταν, όπως ισχύει πάντα, ο βαθμός
5. Από την άλλη μεριά υπήρχαν ορισμένα σημεία διαφοροποίησης. Αν για παράδειγμα κάποιος μαθητής έχει γενικό βαθμό 5 αλλά όχι τουλάχιστον 5,5 στα Ελληνικά ή
ενώ έχει γενικό βαθμό 5 έχει κάτω του 5 στα Μαθηματικά και σε ένα ακόμη μάθημα,
τότε επαναλαμβάνει την τάξη. Το ίδιο θα συμβεί αν έχει κάτω του 5 σε 3 αλλά οποιαδήποτε μαθήματα εκτός και αν ένα είναι "τεχνικό". Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται
υπόψη το ήθος του για να κριθεί ο προβιβασμός του. Το θέμα του προβιβασμού
συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη στο οποίο έγινε ήδη αναφορά.
Σε πρακτικό της 4-6-1904 υπάρχει μια συζήτηση του προσωπικού που αφορούσε το
πρόβλημα των μαθητών εκείνων που είχαν ‘μείνει στην ίδια τάξη’ για δύο ήδη χρόνια και δε φαινόταν να βελτιώνεται η επίδοσή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
συσσωρευτούν πολλοί μαθητές στην Ε τάξη με αποτέλεσμα να θεωρείται αδύνατη η
κατάρτιση των μαθητών της τάξης αυτής γενικότερα και επιπλέον επηρεαζόταν και
η Στ τάξη. Θεωρείται πως η Δ τάξη θα πρέπει να γίνει φραγμός στην προαγωγή των
‘ανίκανων’. Πιο συγκεκριμένα θεωρείται πρόβλημα ότι είναι μεγάλες οι διαφορές
επιπέδου νοητικού και ηλικιακού, γεγονός που δημιουργεί ηθικό πρόβλημα. Αποφασίζεται έτσι να πάρει απολυτήριο μεγάλος αριθμός μαθητών. Εδώ τίθεται ένα θέμα
ευελιξίας του κανονισμού.
ε. Πειθαρχία
Υπάρχουν πολλά άρθρα που αφορούν σε θέματα τάξης και πειθαρχίας ή και που
αναφέρονται ως όροι σε κάθε ‘ευκαιρία’. Οι αναφορές αρχίζουν από την έγκαιρη
είσοδο στο σχολείο με το χτύπημα του κουδουνιού. Απαιτείται από τους μαθητές
να δείχνουν καλή συμπεριφορά προς τους δασκάλους στην αρχή της ημέρας, να κάθονται ήσυχα στις τάξεις τους4, να επικρατεί ησυχία μέσα στην τάξη την ώρα του

4

Θα πρέπει να σημειωθεί ένα ενδιαφέρον σημείο στο άρθρο αυτό (ι) σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές
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μαθήματος (απαγόρευση εξόδου εκτός σημαντικού προβλήματος) αλλά και στα διαλείμματα ακόμα στην ώρα της γυμναστικής! Το σχολείο απαιτεί καλή συμπεριφορά
και εκτός σχολείου που σημαίνει σεβασμός προς τους εκπαιδευτικούς έξω από το
σχολείο. Επίσης θα ελέγχονται οι σχέσεις των μαθητών με τους ‘εξωτερικούς παίδας’,
και αυτό είναι ένα καθήκον των εκπαιδευτικών. Προβλέπεται δε αποβολή μιας εβδομάδας σε όποιον είναι ‘ανήθικος’.
στ. Απουσίες
Σύμφωνα με το άρθρο λγ (33), ο ανώτατος αριθμός απουσιών είναι οι 125. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής έχει
λιγότερες από 125 απουσίες αλλά πάνω από 50 στα Ελληνικά ή πάνω από 25 στα
μαθήματα που διδάσκονται τρεις φορές την εβδομάδα, ή περισσότερες των 20 στα
μαθήματα που διδάσκονται δύο φορές την εβδομάδα ή περισσότερες των 10 σ’ αυτά
που διδάσκονται μια φορά, αποκλείεται όλων των εξετάσεων με απόφαση του συλλόγου. Αντίθετα όμως αν κάποιος ενώ έχει τι απουσίες που θα τον απέκλειαν, χαρακτηρίζεται με τον βαθμό 6 στα καθημερινά του μαθήματα (τα βασικά δηλαδή), ο
σύλλογος λαμβάνοντας υπόψη το ήθος και τους λόγους των απουσιών επιτρέπει την
εξέταση του Σεπτεμβρίου
ζ. τιμωρίες
Ήδη έχουν γίνει αναφορές σε τιμωρίες που επιβάλλονται για διάφορα θέματα, κυρίως την επίδοση ή τις απουσίες. Οι περισσότερες δεν αναφέρονται επακριβώς οπότε
φαίνεται πως επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του συλλόγου διδασκόντων ή αυστηρότητα τους αλλά και ο τρόπος επιβολής τους αφού είναι γενικές πολλές από αυτές.
η. Ο ρόλος των γονέων
Σε δύο άρθρα του κανονισμού, τόσο στο δ όσο και στο ε, αναφέρεται ότι οι γονείς
που προσέρχονται για να εγγράψουν τα παιδιά τους, με την εγγραφή στο μητρώο ή
στο μαθητολόγιο είναι σαν να ‘υπόσχονται’ για την τακτική φοίτηση των παιδιών στο
σχολείο. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον σημείο που δείχνει να υπάρχουν ενδεχομένως
προβλήματα τακτικής φοίτησης. Άλλωστε, σε πρακτικό του 1905 αναφέρεται ότι τα
παιδιά δεν προετοιμάζονται στο σπίτι όπως θα έπρεπε και πως ορισμένοι γονείς θεωρούν τη μάθηση πάρεργο!

κάθονται στις θέσεις τους στην τάξη χωρίς κοινωνική διάκριση
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Γιάννης Μπουνόβας

Ο κανονισμός της κοινότητας του 1895 και ο σχολικός κανονισμός
Ο κανονισμός λειτουργίας του 1900 θεωρούμε πως βασίστηκε στο κανονισμό
λειτουργίας της κοινότητας Κοζάνης του 18955 στον οποίο υπάρχουν άρθρα για τα
σχολικά ζητήματα. Αφορούν τα καθήκοντα και δικαιώματα της Εφορίας της κοινότητας και πρόκειται για τα άρθρα 55 έως 63. Σύμφωνα με αυτά, η εφορία διορίζει
δασκάλους, παιδονόμο, που κατά προτίμηση είναι δάσκαλος, και επιστάτες. Έχει δε
το δικαίωμα να παύσει δάσκαλο σπάζοντας το συμβόλαιο ακόμα και στο μέσο της
χρονιάς. Από την άλλη μεριά οφείλει να κάνει επισκέψεις στα σχολεία μεριμνώντας
για τη λειτουργία τους, να βοηθά τους δασκάλους σε θέματα διαγωγής των μαθητών
αλλά και να ζητά πληροφορίες για τους δασκάλους (βέβαια τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών αναφέρονται στον κανονισμό του σχολείου). Όταν δε αδρανεί η Εφορία,
τότε οι διευθυντές και ο σύλλογος διδασκόντων μπορούν να προβούν σε αποβολή
μαθητή.
Υπάρχουν και άρθρα τα οποία βρίσκονται στον κανονισμό της κοινότητας αλλά
αναφέρονται και στον σχολικό κανονισμό. Σύμφωνα με αυτά, η εφορία φροντίζει
ώστε τα προγράμματα να είναι έτοιμα ως την 1 Αυγούστου ημερομηνία που καλό
θα ήταν να είναι και το προσωπικό στη θέση του. Την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνεται η έναρξη των μαθημάτων, ο ορισμός των βιβλίων από το μητροπολίτη και το
προσωπικό. Επίσης η Εφορία φροντίζει να καταρτίζει κατάλογο άπορων μαθητών,
με τη βοήθεια της διεύθυνσης όπως αναφέρεται στο σχολικό κανονισμό, και βέβαια
η δυνατότητα αποβολής μαθητών που έχει πια τώρα και το σχολείο με βάση τον κανονισμό του.
Φαίνεται λοιπόν να είναι συμπληρωματικές οι σχέσεις σχολείου –Εφορίας στις
οποίες όμως οι σχέσεις εξουσίας είναι διακριτές αφού ο πρόεδρος της Εφορίας είναι
ο μητροπολίτης.6
Συμπεράσματα- Προβληματισμοί
Η σύντομη αυτή παρουσίαση ενός σχολικού κανονισμού λειτουργίας είχε ως στόχο να θέσει ερωτήματα και προβληματισμούς που αφορούν ζητήματα ενδεχόμενων
τοπικών ιδιαιτεροτήτων στα εκπαιδευτικά πράγματα.

5 Βλ. Παπαστάθης Χ., Οι κανονισμοί των ορθοδόξων κοινοτήτων του Οθωμανικού κράτους και της διασποράς, τ. Α, Αθήνα 1984 όπου υπάρχει ο κανονισμός της κοινότητας Κοζάνης του 1895 αλλά και του 1911
6 Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται τόσο ο
σχολικός κανονισμός όσο και φυσικά ο κανονισμός της κοινότητας σε όλα τα θέμα τα και τα εκπαιδευτικά
είναι οι κανονισμοί του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Ο κανονισμός λειτουργίας της Αστικής Σχολής Κοζάνης (1900)
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Όσο αφορά πιο συγκεκριμένα το κείμενο είναι σκόπιμο να θέσουμε ορισμένα
ζητήματα όπως ποιες είναι οι δυνατότητες αυτονομίας που έχει το σχολείο μέσω του
κανονισμού σε σχέση με το ανώτατο όργανο της κοινότητας, την Εφορία, δεδομένης
της άμεσης εμπλοκής της στον διορισμό των δασκάλων, αυτών που κλήθηκαν να
εφαρμόσουν έναν κανονισμό που οι ίδιοι συνέταξαν. Το στοιχείο αυτό φανερώνει τα
όρια του ως κείμενο απ τη μια, είναι ωστόσο σημαντικό από την άλλη πλευρά για τα
ήθη της εποχής. Είναι κυρίως σημαντικό για τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις, την
παιδαγωγική τους σκέψη. Ο όρος ‘ παιδαγωγικοί κανόνες’ αναφέρεται στο πρώτο κιόλας άρθρο και αφορά το θέμα της κατάτμηση των τμημάτων το οποίο προσεγγίζεται
με παιδαγωγικούς όρους και όχι χωροταξικούς. Σε άλλα σημεία χρησιμοποιείται ο
όρος ‘ήθος’ ή ‘οι ανίκανοι’ μαθητές, λέξεις που έχουν το δικό τους σημαινόμενο στη
συγκεκριμένη περίσταση. Είναι επίσης ενδεικτικό γενικότερα για όλο το κείμενο ότι
ορισμένα θέματα εξετάζονται λεπτομερειακά και ορισμένα όχι, στοιχείο που φανερώνει το είδος της αξιολόγησης και επιλογής των θεμάτων. Από την άλλη μεριά το
40ο και τελευταίο άρθρο αναφέρει ρητά ότι για όσα δεν έχει προβλέψει ο κανονισμός
συσκέπτεται ο σύλλογος και με πρακτικό προβαίνει σε αποφάσεις οι οποίες έχουν
την άξια άρθρου του κανονισμού. Φαίνεται λοιπόν να δίνεται μία ευελιξία ώστε να
μπορεί ανάλογα με τις περιστάσεις να εμπλουτίζεται αλλά και να τροποποιείται εν
μέρει στα σημεία τουλάχιστον που δημιουργεί -τις αρκετές- ασάφειες. Με βάση την
πιο πάνω προβληματική τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν τα κριτήρια με τα οποία
συντάχθηκε, αν ήταν ολοκληρωμένος με δεδομένο στοιχείο τη συντακτική του ομάδα, ποιες ανάγκες κάλυπτε και αν ήταν εφαρμόσιμος.
Ολοκληρώνοντας, τον προβληματισμό μας θα επισημάναμε πως είναι ένα θέμα
για συζήτηση το γιατί δημιουργήθηκε η ανάγκη να συνταχθεί ένας κανονισμός και
γιατί σε αυτή τη χρονική περίοδο. Άλλωστε κάθε πρακτικό του σχολείου στελνόταν
για έγκριση στον μητροπολίτη. Με την ύπαρξη του κανονισμού, θα άλλαζε κάτι; Τέλος, μερικά χρόνια αργότερα, (δεν είναι γνωστή η ακριβής χρονολογία), θα συνταχθεί
και κανονισμός λειτουργίας του γυμνασίου Κοζάνης.

Παρασκευή Γκόλια-Ιφιγένεια Βαμβακίδου-Αργύρης Κυρίδης
Οι «περί εθνικής αγωγής» λόγοι και παραινέσεις
στις εκπαιδευτικές εγκυκλίους (1924-1974)

Εισαγωγικά
Οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί υπό την επίνευση της κεντρικής εξουσίας είναι επιφορτισμένοι να εξασφαλίζουν τη συγκρότηση, την εδραίωση και την αναπαραγωγή
της εθνικής ταυτότητας μέσα από τα σχολικά μαθήματα, αλλά και δραστηριότητες
όπως οι σχολικές γιορτές, ο εορτασμός των εθνικών επετείων, οι παρελάσεις κλπ.
Παράλληλα, τα αναλυτικά προγράμματα λειτουργούν ως εργαλείο εθνικής διαπαιδαγώγησης, με στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας και της διατήρησης των
εθνικών κρατών καθώς και την παγίωση των πολιτικών εξουσιών1. Αποκαλύπτονται
κατ’ αυτόν τον τρόπο οι επιδιώξεις κάθε πολιτικής εξουσίας να διαμορφώσει άτομα,
τα οποία επιδέχονται τον κοινωνικό έλεγχο και τους θεσμικούς εξαναγκασμούς, χωρίς να αντιδρούν στη διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης, αποδεχόμενοι τα εθνικά
ιδεολογήματα και τη σχολική γνώση ως τα μόνα ορθά. Φαίνεται ότι έτσι η σχολική
γνώση αποτελεί χρηστικό εργαλείο για την εδραίωση της κυριαρχίας της εθνικής διαπαιδαγώγησης.
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση οργανώθηκε με το Ν. του 18342, αλλά ο σκοπός των
δημοτικών σχολείων καθορίστηκε αργότερα με εγκυκλίους, οι οποίες όριζαν ως σκοπό
των δημοτικών σχολείων την ηθική και θρησκευτική μόρφωση των μαθητών3. Αυτός
ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός θα ισχύσει μέχρι το 1880, όπου προστίθεται στο
σκοπό και «η προπαρασκευή των μαθητών για την ζωή». Στα νομοσχέδια του 18894,

1 Α. Δημαράς, Υπουργείο Παιδείας και Κυβερνητική Πολιτική. Σύγχρονα Θέματα 1979, σ. 4, 5 & 8.
2 Ν. «Περί δημοτικών σχολείων», 6/18 Φεβρουαρίου 1834, ο οποίος καταρτίσθηκε επί τη βάσει
του Γαλλικού νόμου της 28 Ιουλίου 1833. ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 8207/9-10-1878. Στην εγκύκλιο αυτή, ο
Υπουργός Παιδείας συμβούλευε τα εξής: «Δεν πρέπει να αγνοείτε δε, ότι η δια της διαδόσεως των στοιχειωδών γνώσεων πνευματική ανάπτυξις και ηθική μόρφωσις των παίδων, των μετ΄ ου πολύ πολιτών, είναι η
αμεσωτάτη οδός, η ταχύτερον πάσης άλλης φέρουσα προς επίτευξιν του υψίστου της πολιτείας και της κοινωνίας σκοπού της εν αυταίς του αγαθού πραγματώσεως, αφ΄ ης η τε του ατόμου ευημερία και του Κράτους
ευεξία και ισχύς».
3 Χρ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942, σ. 13-14. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του
ΥΠΕΠΘ, 7876/ 7-9-1880 «σκοπός του δημοτικού σχολείου σήμερον είναι ουχί η μετάδοσις των μηχανικών
εμπειριών της ασυνειδήτου αναγνώσεως, της γραφής και της έξεως του εκτελείν αλανθάστως….αλλά η ηθική
και θρησκευτική του παιδιός μόρφωσις».
4 Νομοσχέδιο «Περί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» Νοέμβριος/1899. «Σκοπός του δημοτικού σχολείου σήμερον είναι η ηθική και θρησκευτική μόρφωσις των παίδων και η διδασκαλία των εις τον βίον
χρησίμων στοιχειωδών γνώσεων».
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του 19135 και του 19296 εντοπίζουμε το διττό σκοπό της δημοτικής εκπαίδευσης,
όπου μνημονεύεται ρητά ή υπόρρητα η εθνική αγωγή. Ειδικότερα, ο Ν. 4397/1929
μνημονεύει πρώτα την προπαρασκευή των μαθητών για τη ζωή και ακολουθεί η
παροχή των απαραίτητων γνώσεων για τη μόρφωση του «χρηστού πολίτου», αλλά
η εθνική αγωγή δεν αναφέρεται μεταξύ των σκοπών, παρά μόνο ως «συστηματική
καλλιέργεια του εθνικού ιδανικού»7. Η συζήτηση για την εθνική αγωγή θα διαρκέσει ως το 1957 και παράλληλα θα προτείνονται μεθοδολογικές οδηγίες με εγκύκλιες
διαταγές. Στο αναλυτικό πρόγραμμα του 19698, που αποτελεί εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της στρατιωτικής δικτατορίας, περιλαμβάνονται μεθοδολογικές
οδηγίες αντίστοιχες με αυτές του 1957. Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1974, προϊόν
της μεταπολίτευσης και της συγκυρίας για την προοπτική ένταξης της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα9, εισάγει αφενός την ευρωπαϊκή διάσταση χωρίς να τροποποιεί το βασικό σκοπό της εθνικής διαπαιδαγώγησης. Τα Αναλυτικά Προγράμματα που
ισχύουν μέχρι σήμερα στο δημοτικό σχολείο δεν διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνο
του 1977, ενώ ελάχιστες τροποποιήσεις έγιναν από την πολιτική εξουσία που προέκυψε μετά τις εκλογές του 198110 και οι οποίες διευρύνθηκαν λίγα χρόνια αργότερα.
Με την έννοια ότι η σχέση ανάμεσα στην αποκτώμενη γνώση και την εθνική διαπαιδαγώγηση είναι ιεραρχική και η γνώση αποκτά νόημα μόνο ως διαδικασία εθνικής
συνειδητοποίησης.
Η Εθνική αγωγή ως μάθημα του ελληνικού δημοτικού σχολείου έχει και αυτό τη
δική του ιστορία. Οι ώρες διδασκαλίας, η διδακτέα ύλη και οι σκοποί των μαθήμα-

5 Νομοσχέδιο «Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως»/1913: Το νομοσχέδιο αναφέρει: «την
αρμονικήν ανάπτυξιν των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων των παίδων, την θρησκευτικήν, ηθικήν και
εθνικήν μόρφωσιν αυτών και την μετάδοσιν των εις τον βίον απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων».
6 Ν. 4397/16-8-1929 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως». Σκοπός του δημοτικού σχολείου «είναι η
στοιχειώδης προπαρασκευή των μαθητών δια την ζωήν και η παροχή εις αυτούς των απαραιτήτων προς
μόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων».
7 Χρ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942, σ. 17.
8 Β. Δ. 702, ΦΕΚ 218, 31/10/1969. τ. Α΄, 1527 «Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος
των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου».
9 Π. Δ. 1034, ΦΕΚ 347, 12/11/1977, τ. Α΄, 3191 «Περί των διδασκομένων μαθημάτων και του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου». Το πρόγραμμα που συντάσσεται από
το ΚΕΜΕ, ορίζει ως σκοπό την κατανόηση των πολιτικών γεγονότων και των πολιτιστικών στοιχείων που
συνθέτουν το ιστορικό παρελθόν και παρόν του έθνους, την ανάπτυξη του αισθήματος της φιλοπατρίας και
την προετοιμασία για ενσυνείδητη και ελεύθερη συμμετοχή στη ζωή του ελληνικού λαού και της ευρύτερης
κοινότητας των λαών.
10 Π. Δ. 954, ΦΕΚ 240, 25/8/1981, τ. Α΄, 3278 «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 4 του Π. Δ.
1034/77, ΦΕΚ 347, 12/11/1977, τ. Α΄ «Περί των διδασκομένων μαθημάτων και του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου».
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τος αλλάζουν μέσα στο χρόνο, ακολουθώντας τη διαδικασία με την οποία συγκροτήθηκε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη θέση που αποκτά σε κάθε περίοδο
η εθνική αγωγή στο εσωτερικό του αναλυτικού προγράμματος. Τους σκοπούς και
το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζουν νόμοι και εγκύκλιοι των εκπαιδευτικών αρχών, οι οποίες μαρτυρούν το πνεύμα των αλλαγών ή της μεταρρύθμισης αλλά και
την εκπαιδευτική φιλοσοφία της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας σε άμεση συνάρτηση
με τη γενικότερη πολιτική της.
Σκοπός, δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσουμε τις μεταβολές στο περιεχόμενο της εθνικής αγωγής ως μαθήματος σε συνάρτηση με το εκάστοτε πολιτικό και εκπαιδευτικό
συγκείμενο. Διερευνούμε δηλαδή τη σχέση ανάμεσα στην επίσημη εθνική ιδεολογία
και τους διαύλους που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της εθνικής αγωγής, όπως
αυτά καταγράφονται στις εγκύκλιες διαταγές των εκπαιδευτικών αρχών από το 1924
ως το 1974. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 191 εγκύκλιες διαταγές των επίσημων
φορέων της αγωγής. Επιλέξαμε τις εγκυκλίους ως πρωτογενές ερευνητικό υλικό, διότι
αφενός το πλήθος των εγκυκλίων, που αποστέλλεται στα σχολεία αναδεικνύει τη λειτουργική και δεσμευτική τους «ισχύ», αφετέρου αποτυπώνει τις επικρατούσες κάθε
φορά αντιλήψεις των φορέων/πομπών.
Στην ιστορική έρευνα, για να εντοπίσουμε συστηματικά και αντικειμενικά τις
μαρτυρίες για τα γεγονότα του παρελθόντος11, αναζητούμε αναφορές και ντοκουμέντα, δηλαδή επαρκή στοιχεία για την πράξη της ιστορικής αναδόμησης. Η συγκεκριμένη επιλογή των εγκυκλίων διαταγών, που είναι συνταγμένες και γραμμένες με
βάση τα συμφραζόμενα και το λεξιλόγιο της εποχής, εντάσσεται στον προβληματισμό
των ερευνητών/τριών για την αναπαραγωγή της ορολογίας του παρελθόντος, την
αναζήτηση των σημαινόντων και τον εντοπισμό των συμφραζόμενων της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από την επιλογή λέξεων και σύνταξης12. Στο πεδίο αυτό, το εγχείρημά μας στηρίζεται αρχικά στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου13
και σε δεύτερη φάση σε μια κοινωνιοσημειωτική14 ανάλυση για το λεξιλογικό υλικό

11 W.R. Borg, Educational research, London 1963.
12 M. Bloch, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, Μεταφ. Κ. Γαγανάκης, Αθήνα
1994, σ. 167 κ.ε.
13 I. De Sola Pool, Trends in Content Analysis, Urbana University: Illinois Press 1959.
14 Κατανοούμε τη σημειωτική ως επιστημονική περιοχή που μελετά την ιδεολογία και την κουλτούρα σε
μια κοινωνιολογική σύλληψη, σε αντιπαραβολή με τη θετικιστική και ουδετεροποιητική διατύπωσή της ως
περιοχή που μελετά το νόημα. Στο πεδίο του δομισμού επιχειρήθηκε μια άρθρωση ανάμεσα στη σημειωτική
και την ιστορία που υπερπηδά το ιστορικό υποκείμενο. Βλ. Αλ. Φ. Λαγόπουλος, Σημειωτική και Ιστορία: Η
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πρωτογενούς γραπτής ιστορικής πηγής με μονάδα ανάλυσης την πρόταση.
Ως μονάδα της ανάλυσης περιεχομένου ορίστηκε το θέμα15, το οποίο αναλύθηκε
σε δύο θεματικές, όπως αυτές προέκυψαν από τα δεδομένα. Το περιορισμένο του
δείγματος δεν επιτρέπει τη γενίκευση, ωστόσο θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει τη
βάση για συζήτηση και έρευνα, όσον αφορά στα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα της
εθνικής αγωγής ως ορίζουσας της εθνικής ή και συλλογικής ταυτότητας.
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή των αναφορών ανά θεματική και κατηγορία
Θεματικές κατηγορίες

Ν

%

1. Το μάθημα της εθνικής αγωγής

847

54,8

11. Σκοπός του μαθήματος

258

16,7

12. Περιεχόμενα του μαθήματος

314

20,3

13. Ωρολόγιο πρόγραμμα

275

17,8

2. Δίαυλοι επικοινωνίας

699

45,2

83

5.5

22. Σχολικές γιορτές / Ομιλίες

185

11.9

23. Σύσταση βιβλίων

107

6.9

24. Εκμάθηση εθνικών, πατριωτικών και δημοτικών
τραγουδιών/μουσικοί δίαυλοι

178

11.5

21. Σχολικό εγχειρίδιο

25. Εμφάνιση μαθητών
Σύνολο

146

9.4

1546

100

Επισημαίνουμε ότι το υλικό της ιστορικής έρευνας και το οποίο διαθέτει ποιοτικά, γλωσσικά ή άλλα συμβολικά γνωρίσματα δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στο παρελθόν και προϋποθέτει τη συλλογή, την ταξινόμηση, τη σύνθεση, την αξιολόγηση,
την ερμηνεία. Η σημειωτική προσπαθεί να αναλύσει κείμενα επικοινωνιακών μέσων
ως δομημένα σύνολα και να διερευνήσει σιωπηρές, συμπαραδηλωτικές έννοιες, και
για το λόγο αυτό σπάνια είναι ποσοτική. Όπως υποστήριξε ο Olivier Burgelin δεν
υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι το πράγμα που εμφανίζεται συχνότερα είναι το σημαντικότερο ή το πιο σπουδαίο, διότι ένα κείμενο αποτελεί σαφώς ένα δομημένο σύνολο,
και η θέση που παίρνουν τα διάφορα στοιχεία του είναι πιο σημαντική από τον αριθμό

Δυναμική των Σημείων, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 41-61.
15 Lasswell & Leites 1965. Lasswell, Merner & De S. Pool 1952. Veron 1981. Bandin 1977, Grawitz
1981,
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των φορών που επανέρχονται16.
Η ανάλυση περιεχομένου επικεντρώνεται στο εμφανές περιεχόμενο και τείνει να
υποθέσει ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια μοναδική σταθερή σημασία, αλλά οι μελέτες
σημειωτικής επικεντρώνονται στο σύστημα κανόνων που διέπουν το «διάλογο»,
που περιέχεται σε κείμενα επικοινωνιακών διαύλων, υπογραμμίζοντας το ρόλο του
σημειωτικού πλαισίου στη διαμόρφωση εννοιών17. Ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον
έχει ο συνδυασμός των δύο μεθόδων.
Ο σκοπός και ο ρόλος της εθνικής αγωγής στο λόγο των εκπαιδευτικών αρχών
εντοπίζεται σε 1546 αναφορές. Από αυτές οι 847 (54,8) ανήκουν στη θεματική Το
μάθημα της εθνικής αγωγής, ενώ οι 699 (42,5) στη θεματική Δίαυλοι επικοινωνίας.
1η θεματική κατηγορία: Το μάθημα της εθνικής αγωγής
11. Σκοπός του μαθήματος
Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει 258 αναφορές (16,7%) και αναφέρεται στην εθνική αγωγή των μαθητών, η οποία «δέον ν΄ αποτελή ένα εκ των κυριωτέρων στόχων της
όλης αγωγής της παρεχομένης εν τοις Σχολείοις», διότι «δι΄ αυτής πρέπει να επιδιώκεται
η διάπλασις του νέου συμφώνως προς τας ιδιοτυπίας της φυλής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Έθνους, ώστε να δύναται ούτος να ενσωματωθή εις την εθνικήν
του ομάδα». Σύμφωνα με τις εγκυκλίους, προτείνεται «η διδασκαλία ιδίου μαθήματος
εθνικής και ηθικής αγωγής», διότι «επιβάλλεται η ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως
των νέων να συντελήται επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού»18. Έτσι η Εθνική αγωγή ως μάθημα πρέπει να συμπεριληφθεί «εις
το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων πάντων των σχολείων του Κράτους, δημοσίων
και ιδιωτικών, θα διεξάγεται κατά τα καθωρισμένας δια το μάθημα τούτο ώρας του προγράμματος και θα βαθμολογήται ως και τα λοιπά μαθήματα του σχολείου»19. Επίσης,
υπογραμμίζεται ότι την υποχρέωση αυτή «επιβάλλει εις ημάς η εθνική ιστορία, η γεωγραφική θέσις της χώρας και το ένδοξον παρελθόν της ελληνικής φυλής»20.

16 O. Burgelin, Structural Analysis and Mass Communication, in: McQuail D. Sociology of Mass
Communications, Harmondsworth 1972.
17 Glasgow University Media Group, More Bad News. London, 1980. Kegan P., Leiss, W., Kline, S.
Jhally, S., Social Communication in Advertising: Persons, Products and Images of Well-Being (2nd Edn.)
London 1990.
18 ΥΠΕΠΘ, Διαταγή 11988/4-12-1953
19 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 118174/180/20-11-1939
20 Εγκύκλιος 1492/24-9-1973, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Στ΄ Αν. Εκπ. Περ.),
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12. Περιεχόμενα του μαθήματος
Η κατηγορία Περιεχόμενα του μαθήματος συγκεντρώνει 314 αναφορές (20,3%).
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδιώξουν «την ανάπτυξιν εις τους μαθητάς των εννοιών περί Πατρίδος, περί Έθνους, περί θρησκείας, περί
Κοινωνίας, οικογενείας κλπ», διότι ο απόφοιτος του δημοτικού σχολείου πρέπει «να
γνωρίζη εκ παραλλήλου τον τρόπον της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, τα είδη
των πολιτευμάτων, την σύνθεσιν των Δικαστηρίων και γενικώς τον τρόπον της Διοικήσεως»21. Η εθνική διαπαιδαγώγηση είναι «κυρίως έργον του Σχολείου», το οποίο
οφείλει: «να ενημερώνη τους νέους επί της ιστορίας της περιοχή των, διότι τούτο, είπερ
τι και άλλο, θα συμβάλλη εις τον εθνικόν φρονηματισμόν των μαθητών, καθ΄ όσον,
ως γνωστόν, αι ψυχαί των νέων συγκινούνται κατ΄ εξοχήν από τα κατά τόπους γεγονότα και από τας γενναίας πράξεις των επιχωρίων ηρώων», «να εξάρη εις τους μαθητάς σπουδαία εθνικά γεγονότα και κατορθώματα των προγόνων των. Τα πρόσωπα
και τα επιτεύγματα του παρελθόντος - ιδίως όταν αυτά έχουν καταστεί θρύλος - είναι
το στέρεον έδαφος και η ρίζα των ανθρώπων». Εκτιμάται ότι «το ένδοξον παρελθόν
είναι εκείνο, το οποίον ρυθμίζει την συμπεριφοράν ενός λαού και οδηγεί εις ανδρείαν»
και, επομένως, θεωρεί ότι «η αρετή της ανδρείας έχει πρωταρχικήν σημασίαν», διότι
«υπήρξεν αύτη εις των κυριωτέρων συντελεστών δια την δημιουργίαν των ωραιοτέρων
σελίδων της εν γένει Ελληνικής ιστορίας» 22. Τα μηνύματα που απορρέουν κατευθύνουν την εθνική διαπαιδαγώγηση στο ένδοξο παρελθόν, καθώς σύμφωνα με την εγκύκλιο «είναι ανάγκη η αγωγή παρ΄ ημίν, δια της προβολής σπουδαίων κατορθωμάτων
των πατέρων ημών, να αποσκοπή εις την μόρφωσιν ανδρείων Ελληνοπαίδων, καθόσον
μόνον δια της ανδρείων το Ελληνικό Έθνος, όπως κατά το παρελθόν, θα επιζήση και
εις το μέλλον»23.
13. Ωρολόγιο πρόγραμμα
Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει 275 αναφορές (17,8%) σχετικές με τις ώρες διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Αναφέρεται ότι για τη διδασκαλία του μαθήματος της εθνικής αγωγής «προστίθενται τέσσαρες επί πλέον διδακτικαί ώραι μηνιαίως, ήτοι μία καθ΄ εκάστην εβδομάδα, κατά τάξιν ή τμήμα τάξεως»24. Αν και «η Εθνική Αγωγή δεν διδάσκηται ως υποχρεωτικόν μάθημα»25, ωστόσο καταλαμβάνει χώρο

21 Επιθεωρητής Αμυνταίου, Εγκύκλιος 2360/2/31-9-1957.
22 Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Στ΄ Αν. Εκπ. Περ.), Εγκύκλιος 1492/24-9-1973
23 Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Στ΄ Αν. Εκπ. Περ.), Εγκύκλιος 1492/24-9-1973
24 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 118174/180/20-11-1939.
25 Επιθεωρητής Αμυνταίου, Εγκύκλιος 3949/13/10-12-1957.
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στο ωρολόγιο πρόγραμμα: «όσοι εκ των Διευθυντών των Σχολείων δεν υπέβαλλον
εισέτι ωρολόγια προγράμματα προς έγκρισιν να υποβάλωσι τοιαύτα εντός πέντε ημερών
από της λήξεως της παρούσης αναγράφοντας εν αυτώ και μίαν ώραν διδασκαλίας του
μαθήματος της Εθνικής Αγωγής δια τας ανωτέρας τάξεις (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄)»26. Με
άλλες εγκυκλίους διευκρινίζεται ότι το μάθημα της εθνικής αγωγής δεν πρέπει «να
διδάσκηται εις τακτικήν ώραν ως ιδιαίτερον μάθημα, αλλά προαιρετικώς και υπό τύπον
ευκαιριακού μαθήματος»27.
2η Θεματική κατηγορία: Δίαυλοι διδασκαλίας
2.1. Σχολικό εγχειρίδιο
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους, το μάθημα της εθνικής αγωγής δεν συνιστά αυτοτελές
μάθημα, αλλά «συνισταμένη των φρονηματιστικών μαθημάτων Ιστορίας, Θρησκευτικών και άλλων αναφερομένων στο επίσημον Αναλυτικόν Πρόγραμμα, δέον να εξάγηται
εκ της διδ/λίας των μαθημάτων τούτων». Έτσι, για τη διδασκαλία του μαθήματος το
Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει έντυπο υλικό, ουσιαστικά οδηγίες «αι οποίαι καταρτιζόμεναι υπό της Κεντρικής Διοικήσεως της Ε.Ο.Ν.» θα χρησιμεύσουν ως βάση για
τη διδασκαλία του μαθήματος. Αναφέρεται, επίσης, ότι «εις την περίπτωσιν καθυστερήσεως παραλαβής υπό των σχολείων των αναγκαίων δια την διδασκαλίαν του ως άνω
μαθήματος εντύπων οδηγιών, θα γίνεται προσωρινώς διδασκαλία ετέρων μαθημάτων
εκ των μάλλον σχετιζομένων με τον εθνικόν φρονηματισμόν ήτοι Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Θρησκευτικά»28. Ο επιθεωρητής Αμυνταίου ενημερώνει τους δασκάλους ότι κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο «σχετικά βιβλία και εγχειρίδια περιέχοντα ανάλογον
ύλην, τα οποία δύνασθε να προμηθευτήτε τοιαύτα παρά των βιβλιοπωλείον»29.
2.2. Σχολικές γιορτές
Οι σχολικές γιορτές γενικότερα θεωρούνται μέσο υποδεέστερης σημασίας όσον
αφορά στη εθνική διαπαιδαγώγηση των μικρών μαθητών σε σύγκριση με τα «φρονηματιστικά» μαθήματα. Παρόλα αυτά, στις εγκυκλίους διαβάζουμε ότι οι σχολικές
γιορτές «αποτελούσαι, κατά τας νεωτέρας παιδαγωγικάς αντιλήψεις, αναπόσπαστον

26 Επιθεωρητής Φλωρίνης, Εγκύκλιος 1420/9/21-10-1943, Επιθεωρητής Αμυνταίου, Εγκύκλιος
2360/2/31-9-1957.
27 Επιθεωρητής Αμυνταίου, Εγκύκλιος 3949/13/10-12-1957.
28 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 118174/180/20-11-1939
29 Επιθεωρητής Αμυνταίου, Εγκύκλιος 2360/2/31-9-1957
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τμήμα της σχολικής εργασίας ένεκα της μορφωτικής αξίας αυτών και δέον να λαμβάνωσι την αρμόζουσαν θέσιν εν τω σχολείω». Ο Υπουργός Παιδείας εκτιμά ότι οι
εκδηλώσεις αυτές είναι «χρήσιμον να παρακολουθώνται και υπό των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών ίνα καθίστανται δημιουργοί και γενικώτερον εις το Κοινόν, σταθερών αισθητικών και ηθικών εικόνων χρησιμωτάτων εις την καθόλου προσπάθειαν καλλιεργείας του λαού»30. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι επετειακοί
λόγοι, διότι ως σκοπός τους ορίζεται «η ψυχική έξαρσις των μαθητών επί τω τέλει,
όπως αποκτήσουν ούτοι εντονώτερον το αίσθημα της εθνικής ευθύνης και λάβουν
- όταν πλέον ενηλικιωθούν - την πρέπουσαν θέσιν έναντι της ενδόξου ιστορίας της
Ελληνικής Πατρίδος». Οι εκπαιδευτικές αρχές αποφασίζουν «όπως ανά 15/ήμερον
πραγματοποιούνται δεκάλεπτοι (10΄) ομιλίαι προς τους μαθητάς με θέμα σπουδαίον
τι εθνικόν γεγονός, όπερ κατά προτίμησιν δέον να λαμβάνηται εκ της ιστορίας της
περιοχής εκάστου Σχολείου ή και της εν γένει Ελληνικής ιστορίας»31.
23. Σύσταση βιβλίων
Η συγκέντρωση 107 αναφορών στην κατηγορία αυτή, υπογραμμίζει τη διάθεση
από την πλευρά της πολιτείας για έλεγχο του περιεχομένου των εντύπων που κυκλοφορούν στα σχολεία. Η εισαγωγή και η χρήση βοηθητικών βιβλίων ή ελευθέρων
αναγνωσμάτων στο σχολείο επιτρέπεται μόνο αν έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο
Παιδείας, διότι μπορεί να περιέχουν ή να υποβάλλουν έμμεσα ιδέες «αντεθνικές»,
«αντικοινωνικές» και «αντιχριστιανικές». Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι συνιστάται
η συνδρομή στο βιβλίο «Η Ελλάς προ της 4ης Αυγούστου και μετ΄ αυτήν του Υποστρατήγου Γ. Φεσοπούλου»32, η ανάγνωση του βιβλίου «Εθνικά Λάβαρα του Θ. Παπασπυροπούλου υπό των μαθητών των σχολείων σας ως και την προμήθειαν τούτου
παρά των σχολικών βιβλιοθηκών, διότι το βιβλίον τούτο είναι εθνικού περιεχομένου
και λίαν κατάλληλον δια την τόνωσιν του εθνικού φρονήματος των ελληνοπαίδων και
ελληνοπρεπή διαπαιδαγώγησιν αυτών»33. Επίσης, η αγορά των βιβλίων «Το νόημα της
28ης Οκτωβρίου 1940 και τα ελληνικά νειάτα του Σήφη Κόλλια»34, ο «Ύμνος προς την
Α.Β.Υ. τον Διάδοχον του Γ. Μαύρου», ο «Κομμουνισμός, Χριστιανισμός και Δημοκρατία του Μ. Πανάγιου» και η «Πολιτική Αγωγή των Νέων του Γ. Σιδέρη»35. Σημειώνου-

30
31
32
33
34
35

ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 27287/66/13-3-1961.
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Στ΄ Αν. Εκπ. Περ.), Εγκύκλιος 1492/24-9-1973
ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 39/14-3-1939
ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 65483/13-8-1949
ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 152122/471/29-12-1960
ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 16565/2-3-1961
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με ότι την περίοδο 1950-1960 οι εγκύκλιες διαταγές αναφέρονται στην εξάπλωση
του κομμουνισμού και ζητούν από τους εκπαιδευτικούς, καθώς «ενετάθη εσχάτως η
κομμουνιστική προπαγάνδα ενταύθα και κυκλοφορούν εις προσιτάς τιμάς βιβλία και
περιοδικά φιλοκομμουνιστικού και φιλοσοβιετικού περιεχομένου μεταξύ των οποίων
και η Νέα Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια και η Διάπλασις των Παίδων κλπ.» να λάβουν κατάλληλα μέτρα και «συστήσητε εις τους γονείς και μαθητάς τα δέοντα, ίνα μη
πίπτωσιν ούτοι θύματα του φθοροποιού σκοπού τούτων»36. Συνιστάται επίσης «όπως
άπαντα τα σχολεία προμηθευτούν το άρτι εκδοθέν Πατριωτικόν δράμα «Το θαύμα της
Σημαίας του καθηγητού κ. Β. Σαχίνη», διότι «το έργον τούτο είναι πολύ διδακτικόν,
αλλά και αναγνωστικώς διδασκόμενον εις τους μαθητάς θα συντελέση πολύ, ίνα διατηρηθή άσβεστη η Εθνική φλόγα εις τας καρδίας των Ελληνοπαίδων ή να αναζωπυρωθή
εκεί που ήρχισε να τρεμοσβύνη από τα ρεύματα αντιξόων βορείων ανέμων»37, και η
«προμήθειαν παρά των κ. Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ταμείων, του άρτι εκδοθέντος
βιβλίου υπό τον τίτλον "Ο βούρκος του κομμουνισμού" του εν Θεσσαλονίκη δικηγόρου
κ. Δήμου Παναγιωτοπούλου», διότι η«ανάγνωσις του βιβλίου και η διάδοσις τούτου θέλει συντελέσει εις την ανατροπήν των καταστρεπτικών και ανατρεπτικών θεωριών του
κομμουνισμού και εις την διαφώτησιν του πολλού κοινού του ευχερώς παρασυρομένου
από τας παρά των κομμουνιστών διδασκομένας δελεαστικάς θεωρίας»38. Επιπρόσθετα το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύει την κυκλοφορία πολλών βιβλίων, ιδιαίτερα
ιστορικού ή κοινωνικού περιεχομένου, επειδή κρίνει ότι εκφράζουν «κομουνιστικές
απόψεις, αντεθνικές ιδέες με στόχο την ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης». Σύμφωνα με τις εγκυκλίους, ορίζεται η διακοπή της χρήσης του έργου του Παπαρρηγόπουλου «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», διότι είναι έργο κομμουνιστών συγγραφέων και εκφράζει κομουνιστικές απόψεις για τα γεγονότα39, καθώς και η «Μεγάλη
Εγκυκλοπαίδεια των Νέων» του Χ. Πάτση, γιατί εκφράζει κομουνιστικές απόψεις40.
Οι συστάσεις δεν αφορούν μόνο στην αγορά βιβλίων, αλλά και στη συνδρομή σε
περιοδικά. Οι εκπαιδευτικές αρχές συνιστούν την εγγραφή των σχολικών ταμείων ως
συνδρομητών: στην εικονογραφημένη επιθεώρηση «Στρατιωτική και Ναυτική Ηχώ»,
όργανον εθνικής κρατικής και κοινωνικής αναδημιουργίας με περιεχόμενον ηθικοπλαστικόν και τονωτικόν του εθνικού φρονήματος και την κυκλοφορίαν του μεταξύ του

36 Επιθεωρητής Φλωρίνης, Εγκύκλιος 8/5-2-1957, ΤΕΑ, Εγκύκλιος Εμπ. 3191/1957
37 Γενική Διεύθυνσις Δυτικής Μακεδονίας, Εγκύκλιος 14031/1946, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης, Εγκύκλιος 1536/5/20-9-1946
38 Γενική Διοίκησις Βορείου Ελλάδος, Διαταγή 14701/10-12-1947
39 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 680/6/26-2-1959
40 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 737/8/23-3-1959
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διδακτικού προσωπικού των σχολείων»41, στο περιοδικό «"Εθνική Νεολαία", ως εθνικόν δημοσίευμα ίνα αναγνωσθή υπό των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού των
σχολείων»42, στο περιοδικό «Μαθητής» του Αριστ. Κεσσοπούλου και «"Βωμοί" του
Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821»43. Κάθε έντυπο ή βιβλίο, που
θεωρείται ότι δεν καλλιεργεί το εθνικό φρόνημα και αντιτίθεται στις ελληνοχριστιανικές ηθικές αξίες, απαγορεύεται. Οι επιτροπές όμως που συστήνονται στις περιφέρειες
για τον έλεγχο των εντύπων, από φόβο μην τους ξεφύγει κανένα, απαγορεύουν την
κυκλοφορία όλων των εντύπων44.
24. Εκμάθηση εθνικών, πατριωτικών και δημοτικών τραγουδιών/μουσικοί δίαυλοι
Τα εθνικά και πατριωτικά τραγούδια βοηθούν να αναπλαστεί η ατμόσφαιρα της
εποχής και ενισχύουν τα αισθήματα ισχυροποίησης και εξάρτησης με την πολιτική
εξουσία45. Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη μιας κοινότητας πετυχαίνουν υψηλούς βαθμούς ενσωμάτωσης με το κοινωνικό σώμα. Στις εγκυκλίους αναφέρεται ότι «κατά την
ώραν της επανόδου εις τας τάξεις, να συντάσσωνται εν τω προαυλείω οι μαθηταί και να
άδωσιν εν χορώ διάφορα εμβατήρια ή άλλα διδαχθέντα πατριωτικά άσματα παρουσία
πάντων των διδασκάλων του σχολείου»46. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, απαγορεύει
«όπως οι μαθηταί κατά τας εκδρομάς των ψάλλωσιν άσματα ξένα προς την σχολικήν
ζωήν των και την πατρίδα, διότι τούτο εμποιεί εις την κοινήν γνώμην την χειρίστην
εντύπωσιν ως προς την διαπαιδαγώγησιν της μαθητιώσης νεότητος»47. Άλλοτε τονίζεται «όπως εφεξής μη άδωσι οι μαθηταί υμών άσματα θίγοντα το φίλον και σύμμαχον
Τουρκικόν Κράτος ή Πόλεις υπ΄ αυτού κατεχομένας αλλ΄ αντ΄ αυτών άσματα γενικού
Εθνικού περιεχομένου»48. Ο δίαυλος της φύσης επίσης αναδεικνύεται σε εκπαιδευτικό κώδικα, όταν επισημαίνεται η ανάγκη «να καλλιεργήσουν εις τους Ελληνόπαιδας
την αγάπην προς την πατρίδα, να ενισχύσουν την πίστιν προς τας εθνικάς αξίας και να

41 Γενικός Επιθεωρητής, Εγκύκλιος 204/29-1-1950
42 Γενικός Επιθεωρητής, Εγκύκλιος 191/29-1-1950
43 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος Φ. 396.1/154/58703/1-7-1974
44 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 126484/289/14-11-1960. Τα μόνο περιοδικά που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα σχολεία είναι το περιοδικό «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νεότητος». Ένα χρόνο αργότερα θα
επιτραπεί η κυκλοφορία των περιοδικών «Ζωή του Παιδιού» και «Προς την Νίκην» (ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 58371/158/28-5-1961). Η ανάκληση των παραπάνω απαγορεύσεων θα γίνει μόλις το 1964 (ΥΠΕΠΘ,
Εγκύκλιος 11506/6/23-1-1964).
45 R. Hess, & J. Torney. The Development of Political Attitudes in Children. Chicago 1967, σ. 107.
46 ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 73157/205/13-10-1937
47 ΥΠΕΠΘ, Διαταγή 61234/14-9-1953
48 Νομαρχία Φλωρίνης, Εγκύκλιος 7072/21-3-38, Επιθεωρητής Φλωρίνης, Εγκύκλιος 852/18/5-4-1938
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πληρούν υπερηφανείας τας ψυχάς αυτών», οφείλουν «να φέρωμεν τους μαθητάς εις
άμεσον επαφήν με την ωραιοτάτην Ελληνικήν φύσιν, διδάσκοντες συνάμα εις αυτούς
ότι ουχί μόνον η προστασία αλλά και η βελτίωσις του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδος ημών ενέχει μεγίστην σημασίαν και αποτελεί ύψιστον καθήκον παντός Έλληνος»49.
Ο κύριος μουσικός δίαυλος είναι ο εθνικός ύμνος: το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι:
«ο Εθνικός ημών Ύμνος δέον ν΄ αποτελή την κατακλείδα της ημερησίας σχολικής εργασίας, ως η πρωϊνή προσευχή την έναρξιν αυτής»50. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται
«μετά την λήξιν των απογευματινών μαθημάτων εκάστης ημέρας, να συγκεντρώνονται
πάντες οι μαθηταί μετά των διδασκάλων οι έχοντες απογευματινάς ώρας εργασίας, εν
τω προαυλείω ή σχολική τινι αιθούση και άδωσιν εν χορώ τον Εθνικόν Ύμνον, άπαξ δε
του μηνός και προ της Σημαίας του σχολείου, ήτις πρέπει προς τούτο να αναρτάται κατά
την άνω συγκέντρωσιν»51. Ορίζεται επίσης το σύμβολο/σημαία ως κώδικας μυθοποιητικής λειτουργίας: «η στιγμή της επάρσεως της Σημαίας εν τοις Σχολείοις δύναται
να αποτελέση αφορμήν δια την τόνωσιν του εθνικού φρονήματος της μαθητιώσης νεολαίας, αρκεί οι μαθηταί να συνειδητοποιήσουν την ιερότητα της στιγμής ταύτης». Στο
παραπάνω πλαίσιο, τα εθνικά και πατριωτικά τραγούδια δεν αναδεικνύουν μόνο τους
ήρωες και το ιστορικό γεγονός, αλλά γίνονται αφορμή για να διοχετευτούν ιδεολογικές κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις απόψεις των κυρίαρχων τάσεων που επικρατούν
στις κοινωνικές δομές. Αφορούν δηλαδή μόνο στο εθνικό κομμάτι της εκπαίδευσης
και στοχεύουν στο τελικό προϊόν, αν αυτό μπορεί να μετρηθεί, με την έννοια της
εκμάθησης ή αποδοχής της έννοιας της «συνέχειας», της έννοιας της «συνεχούς παρουσίας» και του «εθνικού χαρακτήρα».
25. Εμφάνιση μαθητών /ενδυματολογικός κώδικας
Το 1948, η εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται στην καθιέρωση «ως έμβλημα των πηλικίων των μαθητών των σχολείων Μέσης και Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως η Γλαυξ, άνευ ουδενός ετέρου σήματος (π.χ. αστέρος)» και προτείνεται
«να αντικαταστήσωσιν τα τυχόν υπάρχοντα εις τα πηλήκιά των έτερα εμβλήματα»52.
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Ε. Παπανούτσος53, κατ΄ εντολήν
του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι: «η αμφίεσις αντανακλά και εκφράζει τον ψυχικόν κόσμον του

49
50
51
52
53

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος (Στ΄ Αν. Εκπ. Περ.), Εγκύκλιος 1492/24-9-1973
ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 73157/205/13-10-1937
ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 73157/205/13-10-1937
ΥΠΕΠΘ, Διαταγή 16332/3-4-1948
ΥΠΕΠΘ, Εγκύκλιος 61917/63/11-5-1965

456

Παρασκευή Γκόλια- Ιφιγένεια Βαμβακίδου-Αργύρης Κυρίδης

ανθρώπου. Μαυροφορεμένα κορίτσια και αγόρια, τα οποία κρύπτουν το κουρεμένο
κεφάλι των με ένα άχαρι και τσαλακωμένο πηλήκιον, δεν ημπορούν να αισθάνωνται
ελεύθερα ούτε και να έχουν ευψυχίαν και αισιοδοξίαν». Σε εγκύκλιο του 1965 αναφέρεται ότι στο εξής οι μαθητές «θα φέρουν υποχρεωτικώς μικρόν διακριτικόν σήμα
«κονκάρδα»54. Η επιλογή της κονκάρδας ή του χαρακτηριστικού σήματος κάθε σχολείου ανήκει στα σήματα αναγνώρισης και χρησιμοποιείται για τη διάκριση ή την
αναγνώριση της σχολικής ομάδας. Το 1967 διαβάζουμε ότι «μακρά κόμη και φαβορίτες δέον να εξαλειφθώσι» και η εμφάνιση των εκπαιδευτικών να είναι «από πάσης
απόψεως η ενδεδειγμένη»55, ενώ το 1970 τονίζεται ότι και «η αμφίεσις του διδακτικού
προσωπικού δέον να είναι η πρέπουσα εις το λειτούργημα, το οποίον ασκούν»56. Παράλληλα, απαγορεύεται «η εκκεντρική κόμμωσις των μαθητριών και μαθητών κατά
τας παρελάσεις»57. Το 1982, το Υπ.Ε.Π.Θ. με τηλεγραφική εγκύκλιο ζητά οι μαθητές
και οι μαθήτριες «να εμφανιστούν με ομοιόμορφη ενδυμασία κατά την πρακτική που
έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα στις εθνικές επετείους»58.
Επίσης, η επιλογή της κονκάρδας ή του χαρακτηριστικού σήματος κάθε σχολείου
ανήκει στα σήματα αναγνώρισης και χρησιμοποιείται για τη διάκριση ή την αναγνώριση της σχολικής ομάδας. Η περιοχή εφαρμογής τους δεν είναι καθορισμένη με σαφήνεια καθώς σήμερα δεν είναι υποχρεωμένα να τη χρησιμοποιούν όλα τα σχολεία.
Σε εγκυκλίους όμως προηγουμένων ετών, διαβάζουμε ότι π.χ. το 1935 ο Υπουργός
Παιδείας Θ. Τουρκοβασίλης διατάζει «όπως τα πηλήκια των μαθητών φέρωσιν επί
κεφαλής Βασιλικόν Στέμμα και πέριξ λέξεις Βασίλειον της Ελλάδος», για να «καλλιεργηθή παρά τη κοινωνία ο σεβασμός και η αγάπη προς τας κλονισθείσας εσχάτως πατροπαραδότους ηθικάς αξίας της Θρησκείας, Πατρίδος και Οικογενείας»59. Το 1948, με
εντολή του Υπουργείου Παιδείας «καθιερούται ως έμβλημα των πηλικίων των μαθητών η Γλαυξ, άνευ ουδενός ετέρου σήματος (αστέρος κλπ)»60, ενώ το 1974 επιβάλλεται
«όπως αφαιρεθή το σήμα της 21ης Απριλίου 1967»61. Παρατηρούμε ότι από την πλευρά
του σημαινόμενου, τα σήματα αναγνώρισης έχουν κοινά μέρη με τις κατηγορίες της
εθνικής ταυτότητας, της ένδειξης, της καταγωγής, της κυριότητας και της κοινωνικής
ιεράρχησης. Όταν τα σήματα αναγνώρισης αποκτούν γενική αξία και φορτίζονται με

54
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Υπ.Ε.Π.Θ., Εγκ. 61917/63/11-5-1965.
Νομαρχία Β. Ελλάδος, Εγκ. Φ. 90/52/257/21-10-1967.
Υπ.Ε.Π.Θ., Εγκ. 61201/113/7-5-1970.
Υπ.Ε.Π.Θ., Εγκ. 165081/18-11-1969.
Υπ.Ε.Π.Θ., Εγκ. 23615/2/Γ2/99/12-3-1982.
Υπ.Ε.Π.Θ., Εγκ. 78282/21-10-1935.
Υπ.Ε.Π.Θ., Εγκ. 16332/3-4-1948.
Υπ.Ε.Π.Θ., Εγκ. Φ.3092/192/81007/14-9-1974.
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συγκίνηση ή με υπερβατικό περιεχόμενο, γίνονται σύμβολα, όπως εμβλήματα, σημαίες, εθνόσημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ενδυματολογικός κώδικας φαίνεται κυρίαρχος
για πομπούς και δέκτες που μετέχουν σωματικά, αλλά και προσλαμβάνουν επίσης
οπτικά τη δράση.
Κοινωνιοσημειωτική ανάλυση και συζήτηση
Το γλωσσικό υλικό στο δείγμα που παρουσιάζουμε χαρακτηρίζεται από συστήματα λεξιλογικών επιλογών: αυτή η διαδικασία επιλογής αποτελεί μια σημειωτική
διαδικασία. Η συστημική θεωρία αντιμετωπίζει τη σημασία ως επιλογή και έτσι η
γλώσσα ερμηνεύεται ως δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων επιλογών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στη γραμματική εκτός από συστημική ονομάζεται και λειτουργική, επειδή
κάθε γλωσσικό στοιχείο ερμηνεύεται από την άποψη της λειτουργίας του στο σύνολο
του γλωσσικού συστήματος62. Ενδεικτικά επιχειρούμε να αναλύσουμε το γλωσσικό
υλικό που περιγράφει το σκοπό του μαθήματος της Εθνικής αγωγής: «δέον ν’ αποτελή
ένα εκ των κυριωτέρων στόχων της όλης αγωγής της παρεχομένης εν τοις Σχολείοις,
διότι δι΄ αυτής πρέπει να επιδιώκεται η διάπλασις του νέου συμφώνως προς τας ιδιοτυπίας της φυλής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Έθνους, ώστε να δύναται
ούτος να ενσωματωθή εις την εθνικήν του ομάδα».
Ειδικότερα σημειώνουμε ότι η (ανα)παραστατική λειτουργία αφορά στο περιεχόμενο της πρότασης στην οποία αναπαριστάται η κοινωνική και φυσική πραγματικότητα, έτσι όπως καταγράφεται στη συνείδηση εκείνου/-ης που την παραγάγει63. Στο
πεδίο αυτό η (ανα)παραστατική λειτουργία του δείγματος είναι να δηλώσει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα σχετικά με τους στόχους όλης της αγωγής, που συνεκδοχικά αποδίδονται στην εθνική αγωγή. Η χρήση των ρημάτων/διαδικασιών64 «δέον να
αποτελή» και «πρέπει να επιδιώκεται» δηλώνει ενέργεια/δράση. Η επιλογή του τρίτου

62 Δίνουμε έμφαση στην (ανα)παραστατική λειτουργία των προτάσεων έτσι ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό πώς συγκεκριμένες επιλογές στο λεξικογραμματικό επίπεδο κατασκευάζουν συγκεκριμένα
νοήματα. Συναντούμε κυρίως λειτουργικές ονομασίες κατηγοριών, όπως Δράστης, Διαδικασία, Θέμα, Σχόλιο. Βλ. Μ.Α.Κ. Halliday, Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μελβούρνη, 1978. Μ.Α.Κ. Halliday, An introduction to functional grammar.
Λονδίνο, Μελβούρνη, 1994 2η εκδ. Halliday, & Hasan. Language, context and text. Aspects of language in
a social semiotic perspective, Οξφόρδη 1989.
63 Είναι η λειτουργία με την οποία η γλώσσα κωδικοποιεί την πολιτισμική εμπειρία και ο ομιλητής/τρια κωδικοποιεί τη δική του/της ατομική εμπειρία ως κοινωνικό υποκείμενο. Εκφράζει τα φαινόμενα του
περιβάλλοντος: τα πράγματα –έμψυχα πλάσματα, αντικείμενα, πράξεις, γεγονότα, ιδιότητες και σχέσεις–
του κόσμου και της συνείδησής μας.
64 Στη συστημική λειτουργική προσέγγιση ονομάζεται διαδικασία.
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ενικού σε απρόσωπη σύνταξη με
υποκείμενο όλη τη δευτερεύουσα πρόταση δίνει έμφαση στην
αναγκαιότητα των μέτρων για
την πραγμάτωση των στόχων
της εθνικής αγωγής από «εμάς»/
τους εκπαιδευτικούς. Η επιλογή των λεξιλογικών στοιχείων
«κυριωτέρων στόχων/της όλης
αγωγής» επιτείνει το μέγεθος της
ευθύνης των δασκάλων/δεκτών.
Η πραγματικότητα, δηλαδή, που
δημιουργείται καθιστά υπεύθυνους/-ες για την πραγμάτωση
των στόχων «εμάς», οι οποίοι/-ες
πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα
μέτρα.
Σχήμα 1: Σχέση σημασιολογικού και
Η διαπροσωπική λειτουργία
λεξικογραμματικού επιπέδου
αφορά στο ρόλο που έχουμε στις
σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και τις στάσεις μας απέναντί65: «δέον ν΄ αποτελή ένα εκ των κυριωτέρων στόχων
της όλης αγωγής της παρεχομένης εν τοις Σχολείοις». Παρατηρούμε ότι η πρόταση
αυτή κατασκευάζει συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ των ομιλητών/-τριών. Η χρήση
της δεοντικής τροπικότητας δέον να δηλώνει ότι ο/η ομιλητής/-τρια είναι σε θέση να
υπαγορεύει στους/στις άλλους/-ες ό,τι πρέπει να κάνουν, γεγονός που υπογραμμίζει
την εξουσία που έχει έναντι των άλλων. Η χρήση του απρόσωπου τριτοπρόσωπου
δηλώνει ότι ο/η ομιλητής/-τρια θεωρεί τον εαυτό του/της μέρος της ομάδας, αλλά
επιπρόσθετα ότι κατέχει θέση ισχύος, γιατί μπορεί να επιβάλει τη γνώμη του/της.
Έτσι στην πρόταση αυτή κατασκευάζεται μια άνιση σχέση μεταξύ των ομιλητών/τριών. Στην κατακλείδα πρόταση περιγράφεται δηλωτικά ο τελικός σκοπός της εθνικής αγωγής «ώστε να δύναται ούτος να ενσωματωθή εις την εθνικήν του ομάδα», όπου
οι σχέσεις εντοπίζονται στην εθνική ομάδα.

65 Είναι η λειτουργία μέσω της οποίας ο/η ομιλητής/-τρια παρεισφρέει στο καταστασιακό περιβάλλον εκφράζοντας τις δικές του/της συμπεριφορές και κρίσεις και προσπαθώντας να επηρεάσει τις συμπεριφορές και απόψεις των άλλων.
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Η κειμενική λειτουργία αφορά στον τρόπο με τον οποίο το κείμενο το ίδιο οργανώνεται ως προϊόν γραπτού ή προφορικού λόγου καθώς και το δυναμικό του/της
ομιλητή/-τριας να δημιουργεί κείμενο66. Έτσι στην πρότασή μας «δέον ν' αποτελή
ένα εκ των κυριωτέρων στόχων της όλης αγωγής της παρεχομένης εν τοις Σχολείοις»
το θέμα (κατά την ορολογία της ΣΛΓ) αφορά στους δράστες, δηλαδή στο «εμείς», οι
οποίοι πρέπει να λάβουμε μέτρα για την πραγμάτωση των στόχων της αγωγής. Υπάρχει, δηλαδή, σαφής απόδοση των ευθυνών. Στη συνέχεια στην αιτιολόγηση «διότι δι΄
αυτής πρέπει να επιδιώκεται η διάπλασις του νέου συμφώνως προς τας ιδιοτυπίας της
φυλής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Έθνους», το θέμα αφορά στους
νέους, στη φυλή και στο έθνος, ως υποκείμενα συλλογικά σε ιεραρχική ταξινόμηση
γενεαλόγησης.
Στις αναλύσεις που προτείνονται αναδεικνύεται η ταύτιση του μαθήματος της
εθνικής αγωγής με το σκοπό της αγωγής στο σύνολό της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τόσο το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα περιεχόμενα του μαθήματος, οι δίαυλοι επικοινωνίας (εορταστικές εκδηλώσεις, εξωσχολικά έντυπα, μουσική) που προωθούνται
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/δέκτες, αλλά και το ίδιο το γλωσσικό ύφος, η δομή
της γραμματικής και σύνταξης που επιλέγεται στις εγκυκλίους αποκαλύπτουν και
ανασυνθέτουν την εκπαιδευτική πολιτική στον άξονα της εθνικής διαπαιδαγώγησης.
Επιπρόσθετα παρατηρούμε την άμεση εξάρτηση του μαθήματος της εθνικής αγωγής με την εθνική ιστοριογραφία, αλλά και με τα μαθήματα των θρησκευτικών, της
γεωγραφίας/πατριδογραφίας, με τις σχολικές εορτές και με συγκεκριμένα ιστορικά/
πολιτικά γεγονότα/πρόσωπα της αρχαίας, αλλά και της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Έτσι η εκπαιδευτική πολιτική ορίζεται στον άξονα της εθνικής ιστοριογραφίας, η
οποία από τον 18ο αιώνα που τη γέννησε «ουδέποτε εμφανίστηκε ως πολιτικά ουδέτερη ή συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, καθώς προνομιακό της αντικείμενο είναι
το διιστορικό συλλογικό υποκείμενο-έθνος που τείνει να οργανώνεται σε κυρίαρχη
πολιτική εξουσία, να αναπαράγει τον αποκλειστικό και ομοιογενή εθνικό πολιτισμό
και να φέρει τα κοινά προτάγματα»67.

66 Εκφράζει τη σχέση της γλώσσας με το περιβάλλον της, και το ρηματικό, ό,τι έχει ειπωθεί ή γραφτεί
και το μη-ρηματικό, δηλαδή το καταστασιακό περιβάλλον.
67 Κ. Τσουκαλάς, Η γραφή της ιστορίας και η «απόλυτη αλήθεια», 2007. Εφημ. Το Βήμα/1/5, 83.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η μελέτη των εκλογικών αναμετρήσεων από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών στηρίχτηκε στην ξεχωριστή σημασία που αυτές επιτελούσαν στο επίπεδο της
νομιμοποίησης της εξουσίας. Το επιστημονικό πεδίο της εκλογικής κοινωνιολογίας
διαμορφώθηκε μέσα από τις σχολές της εκλογικής γεωγραφίας που θεμελίωσε το 1913
ο Αντρέ Σιγφρίντ1 με σκοπό να μελετήσει τις πολιτικές τάσεις και απόψεις εξετάζοντας τη διάρκεια και τη συνέχειά τους ανιχνεύοντας τις πολιτικές ιδιοσυγκρασίες των
φυλών και των τάξεων και της πολιτικής οικολογίας που άρχισε να αναπτύσσεται την
περίοδο του μεσοπολέμου στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ,2 η οποία είχε ως μεθοδολογικό εργαλείο τη σύγκριση των στατιστικών κατανομών και των στατιστικών συσχετίσεων και τη σύζευξή τους με τα οικονομικοπολιτικά στατιστικά δεδομένα. Και οι δύο
σχολές επιχειρούσαν να καταγράψουν την εκλογική συμπεριφορά των κοινωνικών
στρωμάτων και ομάδων μέσα από τη μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς των επί
μέρους γεωγραφικών ενοτήτων. Τα επόμενα χρόνια όμως αναπτύχθηκε μια ακόμα
σχολή, η οποία χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών,
δηλαδή τις ατομικές συνεντεύξεις ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη διερεύνηση των
ατομικών επιλογών.3 Η κριτική που ασκήθηκε στη σχολή αυτή των ατομικών συνεντεύξεων επικεντρώθηκε κυρίως στη δυνατότητα του μεθοδολογικού τους εργαλείου να συλλαμβάνει τις συγχρονικές διακυμάνσεις των συμπεριφορών και να στερεί
την έρευνα από το διαχρονικό της βάθος.4 Σε διαλεκτική αντίστιξη με τη σχολή των
εμπειρικών κοινωνικών ερευνών αναπτύχθηκε το μοντέλο των Rokkan-Lipset που
δίνει έμφαση στην ιστορική πορεία συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων και στις
σχέσεις τους με τις ιστορικές τομές που σημάδεψαν την παρουσία και την εξέλιξη των
κοινωνικο-πολιτικών σχηματισμών.5
Στην Ελλάδα καθοριστική στο πεδίο αυτό είναι η σημασία του έργου του Ηλία Νι-

1 Andre Siegfried, Tableau Politique de l France de l Ouest sous la troisieme Republique, Paris 1913
2 H. Tingsten, Political Behavior. Studies in election statistics, London 1937.
3 P. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet, The people’s choise. How the voter makes up his mind in a
presidential campaign, Νέα Υόρκη 1944
4 Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Πατάκης 2005., σ. 15.
5 S. M. Lipset & St Rokkan, “Cleavage structures, party systems and voter Alignments an introduction”, στο έργο τους Party systems and voter Alignments: cross-national prospectives, Νέα Υόρκη-London
1967, s.1-64
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κολακόπουλου, ο οποίος παρακολουθεί το μοντέλο των Rokkan-Lipset και επιχειρεί την
αναγωγή των παραταξιακών διαφοροποιήσεων στις διαιρετικές δομές που σημάδεψαν
τη διαμόρφωση των κοινωνικών σχηματισμών. Εφαρμόζοντας μάλιστα το συγκεκριμένο
μοντέλο στην Ελλάδα συμπεραίνει ότι οι πολιτικές-παραταξιακές διαιρέσεις παγιώθηκαν μέσα στις εμφύλιες συγκρούσεις που προκάλεσε ο Εθνικός Διχασμός από τη μια και
ο Εμφύλιος από την άλλη.6
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί τη μεταφορά του μοντέλου που εφάρμοσε ο Νικολακόπουλος στην ελληνική πολιτική επιστήμη στο πεδίο της τοπικής ιστορίας. 7 Επομένως δίνει έμφαση στην ιστορική πορεία της συγκρότησης, αλλά και της απήχησης
των πολιτικών κομμάτων, σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή και επομένως:
α) παρακολουθεί τη διαδικασία εθνικής και κρατικής συγκρότησης στην περιοχή
β) εστιάζει στη διαδικασία πολιτικής ανόδου της αστικής τάξης αλλά και στις
αντιδράσεις που αυτή προκαλεί και επομένως ασχολείται με τις αντιθέσεις ανάμεσα
στην κυρίαρχη κουλτούρα που αποσκοπεί στην εθνική ομογενοποίηση και στις τοπικές αντιστάσεις, καθώς και στις αντιθέσεις κέντρου-περιφέρειας.8
γ) αναφέρεται στη διαδικασία συγκρότησης των τάξεων στον ιστό των τοπικών
κοινωνιών.9

1. Στόχοι και μεθοδολογία της έρευνας
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στη θεματική περιοχή της τοπικής πολιτικής ιστορίας και από την άποψη αυτή πρωτοτυπεί σε σχέση με άλλες έρευνες των εκλογικών
αποτελεσμάτων της ίδιας περιόδου που εστιάζουν στα πανελλήνια αποτελέσματα,10
με εξαίρεση ίσως τη μελέτη για την εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης του Δ.
Δώδου11 και την εστιασμένη στις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1956-1964 με-

6 Νικολακόπουλος, ό.π., σ.25, Ν. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974.Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, Αθήνα 1983
7 Το αρχειακό υλικό για την παρούσα έρευνα προσκόμισαν, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ, οι μεταπτυχιακές μας φοιτήτριες Πιπίνη Ελευθερίου, Μπαλή Ξανθίππη και
Κωτσαλίδου Ευδοξία, τις οποίες και ευχαριστούμε.
8 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του
Μακεδονικού Ζητήματος, Αθήνα: Gutenberg, 2006, Ν. Μαραντζίδης, Γιασασίν μιλλέτ, Αθήνα 2001
9 Β. Γούναρης, (1993): «Εθνοτικές ομάδες και πολιτικές παρατάξεις στη Μακεδονία ση διάρκεια των
Βαλκανικών πολέμων», στο Η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους 1910-1914, Αθήνα ΕΛΙΑ.
10 G.Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 19221936, University of California Press, 1983, Νικολακόπουλος, ό.π.
11 Δ. Δώδος, Η εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κόμματα και υποψήφιοι, διδ. Διατριβή, ΑΠΘ, 1989
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λέτη για την περιφέρεια Ιωαννίνων του Σταύρου Δαμιανάκου. 12 Στην κατηγορία της
τοπικής πολιτικής ιστορίας με την ευρεία έννοια θα μπορούσαμε ακόμα να εντάξουμε
μελέτες που αφορούν στην πολιτική συμπεριφορά των αγροτικών πληθυσμών μιας
ορισμένης περιοχής, όπως η μελέτη της Μ. Κομνηνού, 13 ή μελέτες που εστιάζουν
στην εκλογική συμπεριφορά φυλετικών ομάδων όπως οι τουρκόφωνοι, μελέτη που
οφείλουμε στο Ν. Μαραντζίδη.14
Οι κύριες επιλογές που προσδιόρισαν το αντικείμενο και τη δομή της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι εξής:
- το χρονικό εύρος στο οποίο εκτείνεται είναι η περίοδος 1915-1928, επειδή το πλαίσιο αυτό αναφέρεται στη σοβούσα διαμάχη βενιζελικών και μη.
- η γεωγραφική έκταση που καλύπτει η μελέτη είναι η περιορισμένη σε εύρος περιοχή
της Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως αντί για μια γενική ανάλυση σε εθνικό επίπεδο
επιλέγεται η λεπτομερής και συστηματική διερεύνηση σε τοπικό επίπεδο. Η εστίαση
των εκλογικών αναμετρήσεων στο γνωστικό πεδίο της τοπικής ιστορίας αποσκοπεί
στην ερμηνεία των εκλογικών συμπεριφορών των πληθυσμιακών ομάδων που τις
αποτελούν.
- Για να εξεταστούν οι εκλογικές συμπεριφορές των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στην περίοδο 1915-1928 επιλέχτηκε η μακροκοινωνική ανάλυση
σε συνδυασμό με τη μέθοδο της μικροϊστορικής εστίασης. Έτσι η έρευνα εστίασε σε
τρεις συνολικά εκλογικές αναμετρήσεις τις εξής:
α) τις εκλογικές αναμετρήσεις της 31ης Μαϊου 1915 & της 6ης Δεκεμβρίου 1915
β) την εκλογική αναμέτρηση της 1ης Νοεμβρίου 1920
γ) την εκλογική αναμέτρηση της 19ης Αυγούστου 1928
Τα κριτήρια μα τα οποία επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις εστιασμένες στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο της Δυτικής Μακεδονίας είναι η σχέση τους με
τη δημογραφική εξέλιξη της περιοχής, αλλά κι η ξεχωριστή σημασία τους για την
εθνική ιστορία.
Έτσι οι αναμετρήσεις του 1915 σε εθνικό επίπεδο θεωρήθηκε ότι εκφράζει τις απαρχές της διαμάχης βενιζελικών-αντιβενιζελικών που θα οδηγήσει στον εθνικό διχασμό,
ενώ στο πεδίο της τοπικής ιστορίας αποτελεί την πρώτη αποτύπωση των εκλογικών
συμπεριφορών αλλόγλωσσων και αλλόθρησκων πληθυσμιακών ομάδων που περνάν

12 St. Damianakos, «Les fiefs electoraux en Epire. Une analyse quantitative des elections dans le department de Jannina entre 1956 et 1964», Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, 1981, σ.49-92
13 Μ. Κομνηνού, «Αγρότες και πολιτική: η πολιτική πρακτική των αγροτών σε δύο νομούς, Αιτωλοακαρνανίας και Καβάλας, 1952-1964», Σύγχρονα Θέματα, τ. 11 (Ιούλιος 1981), σ. 6-76
14 Ν. Μαραντζίδης, ό.π.
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από τις δομές του μιλλέτ σε εκείνες της ένταξης στον κορμό ενός εθνικού κράτους
Από την άλλη η εκλογική αναμέτρηση του 1920 κρίθηκε ότι αποτυπώνει την κατασταλαγμένη πλέον συμπεριφορά των αλλόγλωσσων και αλλόθρησκων με φόντο
τις καταλυτικές επιπτώσεις του Α παγκοσμίου πολέμου που σοβεί στην περιοχή, λίγο
πριν από την προσφυγική εγκατάσταση. Η εμπλοκή επομένως της εθνικής ιστορίας
(Α Παγκόσμιος, επικράτηση του Βενιζέλου) με την τοπική ιστορία και τις συγκυρίες
της (έλευση των προσφύγων της Πελαγονίας, ανασφάλειες των Μουσουλμάνων της
περιοχής, πωλήσεις γης σε γηγενείς που δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμες από το ελληνικό κράτος) καθιστούν το έδαφος μέσα στο οποίο διαμορφώνονται τα εκλογικά
αποτελέσματα εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Ακόμα η εκλογική αναμέτρηση του 1928 εκτιμήθηκε ως κομβική όχι μόνο γιατί
διεξάγεται σε μια Δυτική Μακεδονία τελείως διαφορετική εξαιτίας της αποχώρησης
των Μουσουλμάνων και της εγκατάστασης των προσφύγων του 1923 (τομή της εθνικής ιστορίας), αλλά επειδή διεξάγεται σε ένα κλίμα φορτισμένο από τις νωπές αντιπαραθέσεις των πληθυσμιακών ομάδων αναφορικά με τη νομή των αγαθών και της γης
που εγκατέλειψε η μουσουλμανική κοινότητα. Η δυναμική επομένως των υποψηφίων
είναι ευθέως ανάλογη των στάσεων που αυτοί επιλέγουν να διαμορφώσουν σε συναφή ζητήματα, επενδύοντας σε συγκεκριμένες ομάδες.
Για την εμβάθυνση στο ζήτημα των εκλογικών συμπεριφορών θεωρήθηκε ότι η
έρευνα έπρεπε να φωτίσει εκείνες τις πτυχές της τοπικής πολιτικής ιστορίας οι οποίες
δεν απασχόλησαν την μακροϊστορική ανάλυση, με σκοπό να αναδειχθεί η πολυμορφία των τοπικών κοινωνιών που αποτελούσαν το πεδίο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκαν
οι κοινωνικές συγκρούσεις και μορφοποιήθηκαν οι κομματικές ταυτίσεις. Διαμορφώθηκαν επομένως τα εξής ερευνητικά ερωτήματα-πλαίσια και αναζητήθηκαν απαντήσεις σε αυτά:
α) Οι τοπικές κοινωνίες των νομών της Δυτικής Μακεδονίας παρακολουθούσαν
τις πανελλαδικές τάσεις ή εκφράζονταν μέσα από παραδοσιακά δομημένα στερεότυπα
που αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις ή να τις αποκωδικοποιήσουν;
β) Η συμπεριφορά των κατοίκων των τριών νομών ήταν συγκλίνουσα και μας
επιτρέπει να την παρακολουθήσουμε σε επίπεδο νομού ή ακόμα να την κατηγοριοποιήσουμε; Ή ήταν διαφορετική από νομό σε νομό και επομένως πρέπει να προσδιορίσουμε τις ιδιάζουσες συνθήκες που την καθόρισαν;
γ) Η εκλογική συμπεριφορά των κατοίκων καθορίστηκε από τη φυλετική τους
προέλευση, την ταυτότητα του γηγενή ή του πρόσφυγα ή ακόμα από τις συγκυρίες
όπως οι στάσεις που διαμορφώθηκαν ένθεν και ένθεν στη Δυτική Μακεδονία απέναντι στις διαδικασίες της προσφυγικής αποκατάστασης ή απέναντι στο φαινόμενο των
παράνομων δικαιοπραξιών;
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δ) Οι εκλογικές διαδικασίες αποτέλεσαν παράλληλα με την εκπαίδευση μηχανισμούς ομογενοποίησης των εθνοτικών διαφορών15 και μετέθεσαν το επίπεδο της αντιπαράθεσης από το πεδίο των πολιτισμικών διαφορών σε εκείνο των πολιτικών παρατάξεων επιταχύνοντας την αφομοίωση των αλλόγλωσσων στην κοίτη του έθνους
κράτους;

2. Στη σκιά του Εθνικού Διχασμού: Η ιστορική πορεία της συγκρότησης
και της απήχησης των πολιτικών κομμάτων στη Δυτική Μακεδονία
2.1. Το πολιτικό συγκείμενο
Είναι αποδεκτό από τη νεότερη έρευνα πως η παγίωση των πολιτικώνπαραταξιακών διαιρέσεων έχει ως αφετηρία της την περίοδο του Εθνικού Διχασμού
και τη συνακόλουθη της Μικρασιατικής τραγωδίας.
Οπωσδήποτε την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις μιας εθνικής κρίσης η οποία αφορούσε στη διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης και είχε δύο διαστάσεις:
την ανταγωνιστική διάσταση, η οποία εκφραζόταν στο πολιτικό επίπεδο με τις αντιπαραθέσεις των επί μέρους τμημάτων του Ελληνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας
συγχώνευσής τους σε ένα ενιαίο εθνικό κράτος. Και μια διάσταση ταξική η οποία σχετιζόταν με τις ηγεμονικές τάσεις που εκδήλωναν τα κοινωνικά στρώματα ή οι κοινωνικές συμμαχίες που δρούσαν μέσα ή έξω από τα όρια του περιορισμένου σε έκταση
ελληνικού βασιλείου.16
Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε σήμερα ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Διχασμού
καταλύθηκαν οι παραταξιακές διαιρέσεις του 19ου αιώνα17 και διαμορφώθηκε ένα νέο
διπολικό πολιτικό σύμπαν, το οποίο ανταποκρινόταν στις δύο διαστάσεις που προαναφέρθηκαν. Μηχανισμοί έκφρασης αυτού του πολιτικού σύμπαντος ήταν οι δύο
παρατάξεις, αυτή των βενιζελικών και εκείνη των αντιβενιζελικών, η οποία συσπείρωσε όλο το πολιτικό οικοδόμημα του 19ου αιώνα σε μια συντηρητική σύμπραξη
συμφερόντων.
Η πόλωση αυτή είχε διαστάσεις γεωγραφικές και κοινωνικο-ταξικές. Οι γεωγραφικές ανταποκρίνονταν στη διαίρεση του ελληνικού κόσμου σε παλιές και νέες χώ-

15 Το επίθετο εθνοτικός είναι μετάφραση του γαλλικού όρου ethnique και αντιστοιχεί στην εθνότητα
(Νικολακόπουλος, ό.π., σ. 14)
16 Mavrogordatos, ό. π, Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 18801909, Αθήνα 1977.
17 Γρ. Δαφνής, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα 1821-1961, Αθήνα 1961, Γ. Σωτηρέλης, Σύνταγμα και
εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909. Ιδεολογία και πράξη της κθολικής ψηφοφορίας, Αθήνα 1991, G. Hering,
Die politischen parteien Griechenlands 1821-1936, Μόναχο 1992.
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ρες, ένα δίπολο που συμπεριφερόταν ανταγωνιστικά και αντανακλούσε τη διαπάλη
εντός του ελληνικού κράτους και πάντα στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης
περιοχών με διαφορετική κουλτούρα, πολιτισμικές καταβολές και ταξική σύνθεση.
Θεωρημένη από τη σκοπιά αυτή είναι εύκολο να ερμηνευτεί η ταύτιση των Νέων
Χωρών με το βενιζελισμό και η συμπόρευση των Παλιών Χωρών με τους αντιβενιζελικούς.18
Η πόλωση όμως αυτή είχε και διαστάσεις ταξικές, αφού ο βενιζελισμός ταυτίστηκε
με τα συμφέροντα της ανερχόμενης αστικής τάξης η οποία στήριξε στο όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης τη στρατηγική της για οικονομική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό.19
Αντίθετα οι αντιβενιζελικοί ήταν η παράταξη της άρχουσας τάξης του 19ου αιώνα και
είχε τα πολιτικά της ερείσματα στα μεσοαστικά στρώματα των νοικοκυραίων, τα οποία
δεν επιθυμούσαν καμία μεταβολή στο πλαίσιο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.20 Στο
πολιτικό τοπίο που προαναφέρθηκε η πόλωση ήταν δυνατή εξαιτίας της απουσίας της
αριστεράς από το πολιτικό παιχνίδι τουλάχιστον ως τη Μικρασιατική καταστροφή.
Ειδικότερα η συγκρότηση και η παγίωση των παραταξιακών διαιρέσεων στη Δυτική
Μακεδονία προϋποθέτει τη συνεξέταση δύο παραμέτρων: της πληθυσμιακής της ανομοιογένειας η οποία δυσχέραινε τη διαδικασία συγκρότησης του εθνικού κράτους και
επομένως την επικυριαρχία της εθνικής ιδεολογίας, αλλά και την προσφυγική εγκατάσταση η οποία συντέλεσε στη διαμόρφωση της ταυτότητας του πρόσφυγα και του γηγενή και αποτέλεσε κριτήριο για την εκλογική συμπεριφορά των φυλετικών ομάδων.
2.2. Οι εκλογικές συμπεριφορές των πληθυσμιακών ομάδων και η ερμηνεία τους
2.2.1. Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην πανελλήνια εκλογική τάση και σε αυτή των
νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Διαφορές στην εκλογική συμπεριφορά των νομών
Στις εκλογές του 1915 η εκλογή του αντιβενιζελικού Ίωνα Δραγούμη σε μια περίοδο κυριαρχίας του Βενιζέλου στην κεντρική πολιτική σκηνή θα μπορούσε να μας
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι εκλογικές προτιμήσεις της περιφέρειας της Φλώρινας πήγαιναν κόντρα στο ρεύμα που επικρατούσε, αν δεν συνυπολογίζαμε και τη

18 Κ. Τσουκαλάς, Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην Ελλάδα,
Αθήνα 1981, Ν. Μουζέλης, «Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην Ημιπεριφέρεια», Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική, Αθήνα 1987, Ν. Διαμαντούρος, «Η εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού στην
Ελλάδα και η λειτουργία του κατά τον 19ο αιώνα « στο Δ. Τσαούσης (επιμ). Όψεις της ελληνικής κοινωνίας
κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1984, σ. 55-71.
19 Ηλ. Νικολακόπουλος, Ν. Οικονόμου, «Το εκλογικό βάπτισμα του βενιζελισμού. Εκλογές 19101912», στο ΕΛΙΑ, Μουσείο Μπενάκη, Συμπόσιο για τον Ελ. Βενιζέλο, Αθήνα 1988, σ. 45-73.
20 Γ.Θ. Μαυροκορδάτος, Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, Αθήνα-Κομοτηνή 1982, σ.
180-181.
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γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στη Μακεδονία. Γιατί η τάση της αμφισβήτησης του Βενιζέλου φαίνεται ότι επικράτησε σε ολόκληρη τη Μακεδονία, η οποία
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν κατοικούνταν εκείνη την περίοδο από ομογενείς γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά πληθυσμούς.21 Μια προσεκτικότερη επομένως
έρευνα θα μπορούσε να αποδώσει την εκλογική συμπεριφορά της Φλώρινας, αλλά
και του μακεδονικού χώρου γενικότερα, στην αρνητική ψήφο των Μουσουλμάνων
προς τον Βενιζέλο. Πραγματικά οι Μουσουλμάνοι της Μακεδονίας, μετά τους βαλκανικούς πολέμους, θεωρούσαν το όραμα που εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος ιδιαίτερα
απειλητικό για τη δική τους επικυριαρχία στην περιοχή.
Η εκλογική συμπεριφορά των κατοίκων στις περιοχές Φλώρινας, Καστοριάς και
Κοζάνης την 1η Νοεμβρίου 1920 δεν διαφοροποιήθηκε από αυτήν της επικράτειας.
Οι συγκυρίες και τα γεγονότα του πανελλήνιου κλίματος καθόρισαν τη δράση των
υποψηφίων και τις επιλογές των ψηφοφόρων και σε αυτές τις περιοχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας το εκλογικό αποτέλεσμα στις
περιοχές Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης οδήγησε στη νίκη των αντιβενιζελικών. Δεν
εκλέχτηκε ούτε ένας υποψήφιος των Φιλελεύθερων. Στη Φλώρινα η Ηνωμένη Αντιπολίτευση κέρδισε εννιά βουλευτικές έδρες και στην Κοζάνη έντεκα.
Στις εκλογές του 1928 η αξιολόγηση των τάσεων που κυριάρχησαν οδηγεί στα
εξής συμπεράσματα:
Στην περιοχή της Φλώρινας η μεταστροφή του πολιτικού κλίματος υπέρ των προοδευτικών δυνάμεων (46% βενιζελικοί και 6% το Ενιαίο Μέτωπο) υπήρξε γεγονός αδιαμφισβήτητο. Για πρώτη φορά στην αντιβενιζελική περιοχή της Φλώρινας παρατηρήθηκε μια διαφορά της τάξης του 2% υπέρ των προοδευτικών. Παρόλα αυτά η περιοχή
της Φλώρινας - Καστοριάς, αν οι αντικυβερνητικοί συνδυασμοί δεν ήταν διαιρεμένοι,
θα ήταν η μοναδική περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που θα εξέλεγε βουλευτές της
αντικυβερνητικής παράταξης. Εκλογικά σημαντικό ήταν ακόμα το ποσοστό του Ενιαίου Μετώπου που κατέβηκε με εκπροσώπους δύο καθαρόαιμους κομμουνιστές το (Θέο
και Σεχίδη) σε μια αντιβενιζελική περιοχή όπως η Φλώρινα. (Γράφημα 1)
Οι υποψήφιοι της Καστοριάς που εκλέχτηκαν ήταν οι Ιωάννης Βαλαλάς και Ιωάννης Ζάχος από το συνδυασμό των Φιλελεύθερων. Η διαφορά των δύο παρατάξεων
υπήρξε οριακή (γράφημα 3) υπέρ των Φιλελεύθερων. Από την άλλη οι μεμονωμένοι
(αριστεροί) έλαβαν 1% του συνόλου των ψήφων. (Γράφημα 2)
Αντίθετα με την ισοδυναμία βενιζελικών και αντιβενιζελικών ψήφων στους δύο

21 G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republik, Social Coalitions and party Strategies in Greece, 19221936, University of California Press, Berkley 1984, s.283
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Γράφημα 1: εκλογικά ποσοστά Φλώρινας 1928
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Γράφημα 2: Εκλογικά ποσοστά Καστοριάς
1928
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προηγούμενους νομούς, στην Κοζάνη ο επίσημος βενιζελικός συνδυασμός υπερψηφίστηκε και κατέκτησε και τις 4 βουλευτικές έδρες, με ποσοστό 74%. Το γράφημα παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή των ψήφων και τη μεγαλειώδη επιτυχία του Βενιζέλου
στην Κοζάνη. Ήταν τόσο ξεκάθαρη η εκλογική νίκη των βενιζελικών, ώστε ακόμα και
αν ο επίσημος συνδυασμός είχε διασπαστεί, πάλι οι βενιζελικοί θα κέρδιζαν τις εκλογές,
σε αντίθεση με τη Φλώρινα και την Καστοριά. (Γράφημα 3)
Οι βενιζελικοί προηγήθηκαν και στα Γρεβενά με ποσοστό 56% έναντι των αντικυβερνητικών, οι οποίοι κατέλαβαν το 33% των ψήφων. Ο Γεώργιος Μπούσιος, αν και
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

25%

1%
Βενιζελικοί
Αντιβενιζελικοί
Μεµονωµένοι
74%

Γράφημα 3: Εκλογικά ποσοστά Κοζάνης 1928
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Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή συνδυασμών (Κοζάνη)

ανήκε σε ένα από τα σταθερά πολιτικά τζάκια της περιοχής, δεν κατάφερε να δώσει
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
την νίκη στον συνδυασμό του. Κράτησε όμως την πρωτιά και τους ψηφοφόρους του.
Ο Γεώργιος Βαρβούτης, που11%ήταν υποψήφιος και στην Κοζάνη, παρότι ήταν γνωστός
δικηγόρος της περιοχής, πήρε σχετικά λίγους ψήφους,
Βενιζελικοί διατήρησε όμως την πρωτιά
Αντιβενιζελικοί
του συνδυασμού του.
(Γράφημα 5)
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Γράφημα 5 : Ποσοστά εκλογών Γρεβενών 1928
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ
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τοίκων, και η εκκρεμότητα των παράνομων δικαιοπραξιών, του φαινομένου δηλαδή
της άρνησης του ελληνικού κράτους να αναγνωρίσει την εξαγορά γαιών από τους
γηγενείς, λίγο πριν από την αποχώρηση των Τούρκων, εξαγορά που έγινε με χρυσό.
Αντιμέτωποι με τα διλήμματα αυτά και προσβλέποντας πάντα στο πολιτικό τους όφε-
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λος οι πολιτικοί στρατεύονταν συχνά με τη μια ή με την άλλη πληθυσμιακή ομάδα,
ταυτίζοντας τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα των ομάδων και εντείνοντας ή
ακόμα παγιώνοντας την πόλωση, η οποία αφορούσε πλέον στη διαμάχη των παλιών
και των νέων κατοίκων.
Το ίδιο διάστημα η δημογραφική σύνθεση της περιοχής μεταλλασσόταν με γρήγορους ρυθμούς: Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ο πληθυσμός των προσφύγων
που εγκαταστάθηκε αποτυπώνεται στον πίνακα 2 στη στήλη του 1928, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η σύγκριση του πληθυσμού με εκείνον της απογραφής του 1920,
η οποία αποτυπώνει το άθροισμα των Μουσουλμάνων και των γηγενών πριν από την
εγκατάσταση των προσφύγων.
Πίνακας 2. Πληθυσμός 1920-192822
Πόλεις
Κοζάνη
Καστοριά
Φλώρινα

1920
10.334
6.280
12.518

1928
12.702
10.308
10.585

Στην περιοχή της Φλώρινας ελάχιστη ήταν η συμμετοχή του προσφυγικού πληθυσμού στις εκλογές του 1928 και βάσει των δεδομένων δεν υπήρξε εκπροσώπησή τους
στην περιοχή. Η Φλώρινα υπήρξε μια από τις περιοχές με τη μικρότερη συγκέντρωση
προσφύγων,23 και ο προσφυγικός πληθυσμός αποτελούσε μειοψηφία. Σύμφωνα με
νεότερες έρευνες οι γηγενείς της πόλης αποτελούσαν το 45,49% του πληθυσμού της
Φλώρινας, ενώ οι Μοναστηριώτες πρόσφυγες, το 17,81%, οι Μικρασιάτες το 15,16%
και οι Πόντιοι μόνο το 7,48%.24 Τελικά στις εκλογές του 1928 από τους 17 υποψήφιους βουλευτές Φλώρινας, μόνο δύο ήταν προσφυγικής καταγωγής, εκ των οποίων ο
ένας δεν ψηφίστηκε καθόλου (Μανδρατζής) και ο δεύτερος (Σεχίδης) πήρε ψήφους
ως κομμουνιστής και όχι ως πρόσφυγας (στον τόπο αποκατάστασης της οικογένειάς
του, την Κολχική, πήρε ελάχιστους ψήφους).
Στην περιοχή της Καστοριάς κατά τις εκλογές του 1928 από 9 υποψήφιους βουλευτές, μόνο ένας ήταν προσφυγικής καταγωγής (ο Χαρισιάδης) και πολιτεύτηκε με
τους αντιβενιζελικούς.

22 Πελαγίδης, ό.π., σ.105, όπου και οι πίνακες με τα απογραφικά δεδομένα της Δυτικής Μακεδονίας.
23 Κωστής Α. Τσιούμης, «Πολιτικές δυνάμεις και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην εκλογική
περιφέρεια της Φλώρινας (1923-1936)», περιοδικό Εταιρία, τ. 19, σ.26
24 Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, «Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της
πόλης της Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα», στο Φλώρινα 1912-2002, Φλώρινα 2004
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Στην περιοχή της Κοζάνης το 1928 ο προσφυγικός πληθυσμός επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του Βενιζέλου, σε αντίθεση με τα Γρεβενά, όπου τον πρώτο
λόγο είχαν οι γηγενείς κάτοικοι. Στην Κοζάνη, το ποσοστό των βενιζελικών αυξήθηκε
και ξεπέρασε το 91% σε αμιγή προσφυγικά εκλογικά τμήματα25, ενώ παρατηρήθηκε
το φαινόμενο, σε αρκετά εκλογικά τμήματα να μην ψηφίζονται καθόλου οι αντικυβερνητικοί και σε άλλα οι βενιζελικοί να λαμβάνουν και το 99%.26
Από τους 19 υποψήφιους βουλευτές της Κοζάνης οι πέντε ήταν προσφυγικής
(ποντιακής) καταγωγής,. Οι τέσσερις ανήκαν στον πολιτικό χώρο των προοδευτικών
δυνάμεων, οι δύο στους Φιλελεύθερους (Παπαδόπουλος & Ανδρεάδης), οι οποίοι και
εκλέχτηκαν και οι άλλοι δύο στους αντάρτες βενιζελικούς (Προκοπίδης & Πολάτογλου), οι οποίοι πήραν περισσότερους ψήφους από τους άλλους δύο συνυποψήφιούς
τους. Μόνο ένας πρόσφυγας πολιτεύτηκε με τους αντιβενιζελικούς (Αντωνιάδης) και
έλαβε αρκετά καλό ποσοστό ψήφων 18,40%.
Από τους 10 υποψήφιους βουλευτές στα Γρεβενά, μόνο ένας ήταν προσφυγικής
καταγωγής (Καραμάνογλου) και πολιτεύτηκε με τους αντάρτες Βενιζελικούς27

25 Στην Κοζάνη και στα χωριά Βαθύλακος, Πετρανά, Δρέπανον, Τετράλοφος, Πολύμυλος και Άγιος
Δημήτριος παρατηρείται μεγάλος αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων. Ενώ στα χωριά: Ξηρολίμνη, Σκήτη,
Σιδηρά, Πρωτοχώρι, Βελβενδός, Εράτυρα, Νεάπολη και Τσοτύλι οι ψηφοφόροι «ρίχνουν» συνειδητά
ΛΕΥΚΟ, προφανώς εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή τους απέναντι στα κυβερνητικά
κόμματα και ενάντια στην πρόθεση που αυτά έχουν να μονοπωλήσουν τις εκλογές. Τα Σέρβια και ο
Αυλώνας είναι τα μοναδικά χωριά της επαρχίας Κοζάνης, τα οποία στηρίζουν καθαρά το Ενιαίο Μέτωπο
(κομμουνιστές). Στην πόλη της Πτολεμαΐδας, καθώς και στα χωριά της αντίστοιχης επαρχίας, Περδίκας,
Φιλώτας, Πύργοι, Περαία, Ποντοκώμη, Μαυροδένδρι, Αρδάση και Αναρράχη εμφανίστηκε ενισχυμένο
το Ενιαίο Μέτωπο, αλλά ενισχυμένος ήταν και ο αριθμός των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων ο οποίος
υπήρξε αρκετά μεγάλος συγκριτικά με τον αριθμό των ψήφων.
26 Παρατηρώντας τον πίνακα των αποτελεσμάτων ανά εκλογικό κέντρο εντοπίζουμε περιοχές που ήταν
καθαρόαιμες Βενιζελικές και στις οποίες οι συντηρητικοί συνδυασμοί καταψηφίστηκαν. Στον Πολύμυλο
και στα Κομνηνά οι αντικυβερνητικοί δεν πήραν καμιά ψήφο, ενώ στα εκλογικά τμήματα Δρέπανο,
Τετράλοφο, Καπνοχώρι, Ξηρολίμνη, Βατερό, Βαθύλακος, Κλείτος, Χαραυγή, Περαία και Γούλες, οι ψήφοι
ήταν ελάχιστοι. Στα δύο εκλογικά τμήματα του Πολύμυλου και των Κομνηνών το ποσοστό υπέρ του
Βενιζέλου ανερχόταν στο 99%. Η πλειοψηφία των παραπάνω εκλογικών τμημάτων ανήκε σε προσφυγικούς
πληθυσμούς. Οι Πύργοι και τα Κομνηνά υπερψήφισαν τους αντάρτες του Βενιζέλου και καταψήφισαν τον
επίσημο συνδυασμό, β) το Λειβαδερό (Μόκρος), ο Τρανόβαλτος, η Καστανιά, ο Βελβεντός, το Καταφύγιο,
η Στάνιτσα (Σιάτιστα), η Γαλατινή, η Σέλιτσα (Εράτυρα), το Σκαλοχώρι προτίμησαν και υπερψήφισαν
τον επίσημο συνδυασμό των Φιλελεύθερων και το συνδυασμό των Λαϊκών, γ) το εκλογικό τμήμα του
Κριμινίου ήταν το μοναδικό στο οποίο υπερείχαν οι αντικυβερνητικοί δ) Ο αμοραλισμός των πολιτευτών
και οι αλλαγές κομμάτων ήταν συχνές. Έτσι ο Γεώργιος Βαρβούτης, παρότι υπήρξε προσωπικός φίλος του
Βενιζέλου, εν τούτοις πολιτεύτηκε με τους Ελευθερόφρονες.
27 Τα χωριά των Γρεβενών, όπως και όλα τα υπόλοιπα χωριά του νομού, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, όπως άλλωστε φαίνεται και από τα συνολικά αποτελέσματα, ψήφισαν τα κυβερνητικά κόμματα.
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ΑΜΙΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
0%

9%
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Αντιβενιζελικοί
ΑΜΙΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
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91%
0%
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Αντιβενιζελικοί
συνδυασµοί
Μεµονωµένος

91%

Γράφημα 10. Ποσοστιαία κατανομή ψήφων σε αμιγή προσφυγικά εκλογικά τμήματα28
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
154;

1%

ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
154;

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ

1%

15.029; 99%

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ

Γράφημα 11. Βενιζελικοί-αντιβενιζελικοί σε αμιγή προσφυγικά τμήματα
15.029; 99%

Τέλος, σπάνιες και υπαινικτικές ήταν οι αναφορές του τοπικού τύπου στην
εκλογική συμπεριφορά των σλαβόφωνων στην πλειοψηφία τους αλλόγλωσσων,
γηγενών πληθυσμών της Δυτικής Μακεδονίας. Μόνο ο Μόδης, περιγράφοντας ένα
μεμονωμένο επεισόδιο στην Αυτοβιογραφία του, αποτύπωνε την αρνητική στάση
προς το Βενιζέλο μιας σλαβόφωνης (ξενόφωνης κατά τον Μόδη) στο Βατοχώρι.
Μια ακόμα μαρτυρία για την πολιτική συμπεριφορά των σλαβόφωνων και τη πολιτική εκμετάλλευσή της από τους ελληνοφρονούντες σλαβόφωνους μας παρέχει
το Αρχείο Δραγούμη. Σε επιστολή του προς τον Φίλιππο Δραγούμη ένας επίδοξος
σλαβόφωνος πολιτευτής, ο Χατζής, γόνος Μακεδονομάχων από το Αμύνταιο ενίσχυε την εκδοχή του ότι έπρεπε να συμπεριληφθεί στο συνδυασμό των λαϊκών με
το επιχείρημα ότι προερχόταν από σλαβόφωνη περιοχή και ότι η προαγωγή του
ως υποψήφιου βουλευτή του λαϊκού κόμματος θα ευαισθητοποιούσε τους άλλους

Εξαίρεση αποτέλεσαν η πόλη των Γρεβενών, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, το Καρπερό και ο Αιμιλιανός, τα οποία
ψήφισαν τους ανεξάρτητους.
28 Βατερό, Καπνοχώρι, Ξηρολίμνη, Πολύμυλο, Τετράλοφος.
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σλαβόφωνους θετικά υπέρ του ελληνικού κράτους και θα επιτάχυνε την ένταξή
τους σε αυτό, εγχείρημα στο οποίο υποσχόταν τη συνδρομή του. Οι δύο αυτές
μαρτυρίες πιστοποιούν την ύπαρξη δύο ρευμάτων στους γηγενείς σλαβόφωνους,
πριν από την προσφυγική αποκατάσταση: του ρεύματος που ήταν επιφυλακτικό
απέναντι στην εξουσία του ελληνικού κράτους. Και από την άλλη του ρεύματος
που ήταν πρόθυμο να συνεργαστεί με το ελληνικό κράτος για να επιταχύνει την
ένταξη και των λοιπών σλαβόφωνων στον εθνικό κορμό. Οπωσδήποτε και τα δύο
αυτά ρεύματα φαίνεται ότι είχαν αντιβενιζελική κατεύθυνση, αφού ο Βενιζέλος
εξέφραζε για τους αγρότες σλαβόφωνους την αστική τάξη και την εθνική ιδεολογία της, που τους ήταν ξένη. Η αντίθεσή τους όμως στο Βενιζέλο έγινε φανερή
κυρίως μετά την αποκατάσταση των προσφύγων, οπότε οι γηγενείς σλαβόφωνοι συμπαρατάχθηκαν με τα αντιβενιζελικά κόμματα, επιλέγοντας το αντίθετο
από εκείνο που ψήφιζαν οι πρόσφυγες.29 Η πολιτική αυτή ένταξή τους στο λαϊκό
στρατόπεδο θα πρέπει να εκληφθεί ως έκφραση δυσαρέσκειας για την εύνοια που
έδειξαν οι βενιζελικές κυβερνήσεις στους προσφυγικούς πληθυσμούς της περιοχής. Τέλος η αντιβενιζελική τοποθέτηση των γηγενών σλαβόφωνων ενίσχυσε το
συντηρητικό αντιβενιζελικό ρεύμα στους νομούς Φλώρινας και Καστοριάς όπου
αυτοί διέθεταν άνετη πληθυσμιακή υπεροχή.
2.2.3. Η εκλογική συμπεριφορά των αλλοεθνών
Με τον όρο αλλοεθνείς εννοούμε όλους εκείνους οι οποίοι στην οθωμανική αυτοκρατορία είχαν διαφορετικό θρήσκευμα και ανήκαν σε ένα δικό τους μιλέτ, με ξεχωριστό θρησκευτικό αρχηγό. Στην παρούσα μελέτη και αποκλειστικά για την περίοδο
που προαναφέρθηκε, στους αλλοεθνείς συμπεριλαμβάνονται οι Μουσουλμάνοι και
οι Εβραίοι.
Στις εκλογές του 1915 η ψήφος των αλλοεθνών στο Βενιζέλο υπήρξε αρνητική.
Τεκμήρια για την εκλογική συμπεριφορά των μουσουλμάνων μας παρέχουν οι περιγραφές του τοπικού τύπου. Έτσι σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας Καστοριά λίγο μετά τις εκλογές, το εκλογικό αποτέλεσμα των Νομών Καστοριάς και
Φλώρινας επηρεάστηκε από την καταψήφιση των βενιζελικών από τους Τούρκους
και τους Ισραηλίτες.30 Αλλά και ο Δραγούμης αναφερόμενος σε έγγραφό του στο
εκλογικό αποτέλεσμα των 28 τμημάτων περιέγραφε τη χαρά των Μουσουλμάνων και

29 Τσιούμης, ό.π.
30 Εφ. Καστοριά, Αν επί της πλάστιγγος εβάρυνεν η παρασπόνδυσις των Τούρκων δι΄αυτό δεν πταίουν
οι χριστιανοί Εις την Φλώρινα το αποτέλεσμα δια τον φιλελεύθερον συνδυασμό υπήρξε δυσμενές. Διότι και
εκεί οι Τούρκοι και αυτοί ακόμη οι Βούλγαροι απέδειξαν την αυτήν απάτην».
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των Ισραηλιτών για την καταψήφιση του Βενιζέλου.31 Επιπλέον και ο Μαυρογορδάτος ισχυρίζεται ότι οι αλλοεθνείς καθόρισαν το εκλογικό αποτέλεσμα σε όλες τις
περιφέρειες της Μακεδονίας την περίοδο 1915-1920.
Προκειμένου για τις εκλογές του 1920 οι βενιζελικοί της περιοχής αισιοδοξούσαν
σύμφωνα με τον τύπο32 ότι θα είχαν την υποστήριξη των Τούρκων και των αμόρφωτων ξενόφωνων αγροτικών πληθυσμών. Η προσδοκία αυτή ενισχυόταν από τις
συγκεντρώσεις των Τούρκων με ζουρνάδες και πανηγυρισμούς στα εκλογικά τμήματα του Αμυνταίου.33 Αισιοδοξία δημιούργησε και η υποψηφιότητα του Μεχμέτ Αλή
εφέντη στην περιφέρεια της Καστοριάς. Το κλίμα αισιοδοξίας επέτειναν και οι διαβεβαιώσεις των Μουσουλμάνων για υπερψήφιση των βενιζελικών, διαβεβαιώσεις
που εκφράζονταν στους υποψηφίους που τους επισκέπτονταν.34 Παρόλα αυτά τόσο
στη Φλώρινα όσο και στην περιφέρεια της Καστοριάς, οι Ισραηλίτες και οι Τούρκοι
καταψήφισαν το Φιλελεύθερο συνδυασμό.35 Ακόμα και η κίνηση επαναφοράς του
Μουφτή Φλώρινας Χουλουσή Εφέντη, ο οποίος είχε απολυθεί πιθανόν τον Ιούνιο
του 1917 και είχε εξοριστεί από τους βενιζελικούς για δυόμισι χρόνια στο Δρέπε των
Καϊλαρίων απηχεί την ύπαρξη αντιβενιζελικών αισθημάτων στη μουσουλμανική κοινότητα της Φλώρινας.36

31 Αρχείο Φιλίππου Δραγούμη, «Σύσσωμος λαός Φλώρινας (…), χριστιανοί, μουσουλμάνοι και ισραηλίται, συνήλθον σήμερον αυθόρμητον διαδήλωσιν μεγαλοπρεπώς πανηγυρίζων κατάλυσιν τυραννίας και
ανάπτυξιν δια θριαμβευτικής επιτυχίας αντιπολιτεύσεως
32 Εφ. Καστοριά, οι Μουσουλμάνοι της Φλώρινας που είναι εξίσου Έλληνες σεβόμενοι τον εαυτό τους
κατακεραύνωσαν τους αντιδραστικούς του Βενιζέλου και δεν εύρον ένα, ένα καν Τούρκο δια να προσλάβουν
εις τον συνδυασμόν των»
33 Εφ. Καστοριά, «Τόσον η Μουσουλμανική, όσον και η Ισραηλιτική κοινότης Φλώρινας ετάχθησαν
σύσσωμοι παρά το πλευρόν του Συλλόγου»
34 Ο Μόδης την τελευταία εβδομάδα των εκλογών με γράμματα του Μουφτή και της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας της Φλώρινας πήγε στα Τουρκαλβανικά χωριά Ράκιτσκα, Βίνιανι και Λευκώνα, όπου
τον διαβεβαίωναν ότι θα υποστηρίξουν την παράταξη του Βενιζέλου. Βέβαια ένας συγγενής Μουσουλμάνου συνυποψηφίου του, όπως αναφέρει, του εμπιστεύτηκε ότι ψεύδονται
35 Εφ. Καστοριά, « Εις την Φλώρινα το αποτέλεσμα δια τον Φιλελεύθερον συνδυασμόν υπήρξε δυσμενές» όχι γιατί έφταιξαν οι χριστιανοί, αλλά «Διότι και εκεί οι Τούρκοι και αυτοί ακόμη οι Βούλγαροι επέδειξαν την αυτήν απάτην». Την ίδια άποψη είχαν και για την περιφέρεια της Φλώρινας «Την ίδια τύχη υπέστη
ο φιλελεύθερος συνδυασμός και εις όλα τα χωριά της περιφέρειας της Φλώρινας εις τα οποία υπερτερεί το
μουσουλμανικόν στοιχείον»
36 Ανδρέου, Α.Π. (2004). «Οι Μουσουλμάνοι της Φλώρινας στο πεδίο σύγκρουσης Βενιζελικών
και Αντιβενιζελικών. Η αποκατάσταση του μουφτή Φλώρινας το 1920». Στο: Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός, (2004). Φλώρινα: Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας και Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών
Α.Π.Θ.,105-130.
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3. Ο ρόλος των παρατάξεων στη διαδικασία εθνικής ομογενοποίησης.
Οι εκλογικές διαδικασίες αποτέλεσαν στη Δυτική Μακεδονία παράλληλα με την
εκπαίδευση μηχανισμούς ομογενοποίησης των εθνοτικών διαφορών, αφού μια από
τις σημαντικότερες λειτουργίες τους ήταν το γεγονός ότι μετέθεσαν το επίπεδο της
αντιπαράθεσης, από το πεδίο των πολιτισμικών διαφορών, σε εκείνο των πολιτικών
παρατάξεων, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την αφομοίωση των αλλόγλωσσων
πληθυσμών της Μακεδονίας στην κοίτη του έθνους- κράτους. Η παραταξιακή συνείδηση ή ο παραταξιακός πατριωτισμός διαμορφώθηκε, με την υποβολή που άσκησαν
στους ψηφοφόρους τους τα πολιτικά κόμματα της περιόδου, μέσα από ένα πλασμένο
φαντασιακό ιδεολογικό σύμπαν. Συστατικά στοιχεία αυτού του κόσμου ήταν ο χαρισματικός αρχηγός, τα παραταξιακά σύμβολα, οι αξίες της παράταξης, αλλά και οι πελατειακές σχέσεις που συνιστούσαν μηχανισμό πρόσβασης στο κράτος. Ενταγμένος
μέσα σε αυτό το ιδεολογικό τοπίο ο αλλόγλωσσος ή ξενόφωνος ή ο αλλοεθνής ψηφοφόρος ή οπαδός ένιωθε προστατευμένος, ισχυρός και αλληλέγγυος, με προσβάσεις
στο κράτος και στην εξουσία. Αν μάλιστα η περιφερειακή ελίτ που τον προστάτευε
είχε προσβάσεις στην κεντρική ελίτ, ο οπαδός ένιωθε πολίτης του κράτους.
Σημαντικός, επομένως, προς την κατεύθυνση της ομογενοποίησης ήταν ο ρόλος
των περιφερειακών πολιτικών τζακιών που λειτουργούσαν ως μηχανισμοί μύησης
στην εθνική ιδεολογία και ως πρότυπα της μακροθυμίας του κράτους για τους λοιπούς πληθυσμούς της εκλογικής τους περιφέρειας.
Σε σχέση με τους άλλους νομούς μάλιστα η Φλώρινα ευτύχησε να εκπροσωπείται
στο Κοινοβούλιο από τους γιους του Πρωθυπουργού. Πραγματικά ο πρώτος βουλευτής που εκλέχτηκε το 1915 ήταν ο Ίων Δραγούμης, 37 γιος του πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη καταγόμενος από το Βογατσικό της Καστοριάς. Η μεγαλοαστική του
προέλευση τον έκανε αποδεκτό στα αναδυόμενα μικροαστικά μεσοστρώματα και κυρίως στους γηγενείς αστούς και τους νεοεγκατεστημένους αστούς από το Μοναστήρι που είχαν αρχίσει να διαδραματίζουν πολιτικό ρόλο στην περιοχή της Φλώρινας,
εξαιτίας της πρόσβασής τους στην ελληνική παιδεία. Η σχέση του Δραγούμη με το
Μακεδονικό Αγώνα εξ αγχιστείας αλλά και η προηγούμενη εμπλοκή του στη συνωμοτική δράση του Προξενείου Μοναστηρίου, σε συνδυασμό με τη συγγραφική του
δουλειά που αφορούσε στη Μακεδονία του εξασφάλιζαν τις ψήφους των αστών των

37 Για τη νίκη που κατήγαγε σε έγγραφο του αρχείου του ο Φίλιππος Δραγούμης αναφέρει στους
παραλήπτες: Λαϊκόν Πολιτικόν Σύλλογον Καστοριάς, Ταχυδρόμον Θεσσαλονίκης, Ηνωμένην Αντιπολίτευσιν, Καθημερινήν, Πολιτεία, Νέα Ημέρα-Αθήναι «Κατά αποτελέσματα είκοσι οκτώ τμημάτων τελευταίος
ημετέρου συνδυασμού υπερτερεί πρώτου φιλελεύθερων κατά δύο χιλιάδας εξακοσίας ψήφους (…).
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περιοχών Φλώρινας και Καστοριάς. Ο Δραγούμης ήταν σε θέση να αλιεύει ψήφους
και από το σλαβόφωνο στοιχείο των ευρύτερων περιοχών Φλώρινας και Καστοριάς,
το οποίο εξέφραζε διά της στήριξής του σε αυτόν την ένταξή του στη νομιμότητα του
ελληνικού εθνικού κράτους.
Η αντιβενιζελική του, μάλιστα, πολιτική τοποθέτηση σε μια αντιβενιζελική περιοχή όπως η Φλώρινα και η Καστοριά τον βοηθούσαν να συμπορευτεί με το ρεύμα που
επικρατούσε, αφού η ταύτιση των προσφύγων με τον Βενιζέλο συσπείρωνε υπέρ του
Δραγούμη τους γηγενείς και τους αλλοεθνείς Τούρκους ή Εβραίους. Έτσι η πολιτική
πελατεία του Δραγούμη, ευρύτατη το 1915, αποτελούσε μια πολυσυλλεκτική πολιτική παράταξη, πρόθυμη να αποβάλει τις προηγούμενες πολιτισμικές ιδιαιτερότητές
της και να λάβει ως αντάλλαγμα την πολιτική πατρωνία ενός βουλευτή προερχόμενου
από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Στην περίπτωση μάλιστα του
Δραγούμη η σχέση της περιφερειακής ελίτ που αντιπροσώπευε ως βουλευτής Φλώρινας-Καστοριάς με τις κεντρικές ελίτ στις οποίες μετείχε ως μεγαλοαστός και γιος
Πρωθυπουργού αποτελούσαν ένα επιπλέον κίνητρο για την υπερψήφισή του, αφού
αυτό διασφάλιζε τη διαβίβαση των προβλημάτων των ψηφοφόρων του στο κέντρο
και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για τη γρήγορη επίλυσή τους.
Ο Ίωνας δολοφονήθηκε αμέσως μετά από την απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου
στο Παρίσι, δηλαδή στις 31.7/13.8.1920, από τα φιλοκυβερνητικά τάγματα ασφαλείας, γεγονός που του προσέδωσε διαστάσεις ήρωα στην εκλογική του περιφέρεια και
μαζί συμβόλου της αντιβενιζελικής παράταξης. Η δολοφονία του δημιούργησε ένα
σταθερό ρεύμα ψηφοφόρων των Δραγούμηδων στην περιοχή Καστοριάς-Φλώρινας,
ένα είδος περιφερειακής ελίτ που αναδείκνυε βουλευτές και Δημάρχους στην περιοχή Φλώρινας-Καστοριάς φίλα προσκείμενους προς την οικογένεια και οπωσδήποτε
εχθρούς των βενιζελικών.
Τη σκυτάλη στην εκπροσώπηση της περιοχής πήρε ο αδερφός του Ίωνα, ο Φίλιππος Δραγούμης, ο οποίος αξιοποιώντας το ρεύμα υπέρ της οικογένειας πετύχαινε να εκλεγεί άλλοτε ως συνεργαζόμενος με αντιβενιζελικά κόμματα και άλλοτε ως
ανεξάρτητος, σε μια σειρά διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων (1926, 1932, 1933,
1935,1946). Τα χρόνια αυτά ο Φίλιππος Δραγούμης με τους σταθερούς προσωπικούς
ψηφοφόρους του αναδείχτηκε σε ένα είδος «Μακεδονάρχη». Η αδιαμφισβήτητη πολιτική επικυριαρχία του είχε ως συνέπεια να του ανατεθούν άτυπα και για μακρά
περίοδο οι επιλογές των υποψηφίων βουλευτών αλλά και των λοιπών τοπικών αρχόντων38 από τους αρχηγούς των κεντρικών πολιτικών κομμάτων.

38

Αρχείο Φ. Δραγούμη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
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Εκτός από την οικογένεια Δραγούμη και πολλές φορές στη σκιά των όποιων επιλογών της κινούνταν ελάσσονες πολιτευτές διαφόρων αποχρώσεων. Τα πρόσωπα αυτά
είχαν ένα κοινό σημείο: την ιδιότητα του μακεδονομάχου ή εκείνη των συγγενών ή
των απογόνων των Μακεδονομάχων, ιδιότητα που αποτελούσε εγγύηση για την ένταξη στα περιφερειακά ψηφοδέλτια των εθνικών κομμάτων. Οι Μακεδονομάχοι και οι
συγγενείς τους που μπορεί να κατάγονταν ή να μη κατάγονταν από την περιοχή της
Φλώρινας-Καστοριάς αντιπροσώπευαν την πολιτική και εθνική νομιμοποίηση και με
τη σειρά τους εγγυόνταν την εθνική νομιμότητα των ψηφοφόρων τους. Σε αυτή την
κατηγορία εντάσσονταν ο Ιωάννης Καραβίτης, ο Γεώργιος Τσόντος Βάρδας39, ο Γεώργιος Μόδης, ο Μιχάλης Χατζητάσης, ο Σίμος Λιούμπης, ο Αργύρης Εξάρχου, ο
Δημήτριος Κύρου.
Αντίθετα με ότι συνέβαινε στη Φλώρινα και στην Καστοριά, στην περιοχή της
Κοζάνης οι διαδικασίες διαμόρφωσης των τοπικών πολιτικών τζακιών δεν επηρεάστηκαν από το βαθμό συμμετοχής στο Μακεδονικό Αγώνα. Εδώ η παρουσία ελάχιστων αλλόγλωσσων και πολλών προσφύγων οδήγησε σε κρίση τις παραδοσιακές
κοινωνικές ιεραρχήσεις, οι οποίες αντιστάθηκαν στη διείσδυση των νεοαφιχθέντων σε θέσεις και αξιώματα. Παρά τις αντιστάσεις όμως, το μικροαστικό τοπίο
της παραδοσιακής πόλης μετασχηματίστηκε με γρήγορους ρυθμούς και συμπεριέλαβε σταδιακά και τους κινητικότερους εκπροσώπους των αστικοποιημένων
προσφύγων στις τοπικές πολιτικές ελίτ. Έτσι στη περίπτωση της Κοζάνης οι εκλογικές αναμετρήσεις παρακολουθούσαν τις πανελλαδικές τάσεις και απηχούσαν
περισσότερο από ότι στη Φλώρινα και στην Καστοριά κοινωνικές και πολιτικές
συγκρούσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Δυτική Μακεδονία μας οδηγεί
στα εξής συμπεράσματα:
Οι τοπικές κοινωνίες των νομών της Δυτικής Μακεδονίας δεν παρακολουθούσαν
πάντα τις πανελλαδικές τάσεις. Ειδικά η Φλώρινα και η Καστοριά εκφράζονταν μέσα
από παραδοσιακά δομημένα στερεότυπα όπως η συμμετοχή στο Μακεδονικό Αγώνα
και εξέφραζαν με την ψήφο τους κυρίως μια αντιβενιζελική διάθεση. Το γεγονός αυτό
μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία μικρού μόνο αριθμού προσφύγων στη Φλώρινα
και στην Καστοριά, σε σχέση με την Κοζάνη, η οποία εμφανίζεται φιλοβενιζελική.

39

Εφ. Καστοριά.
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Και είναι αποδεδειγμένο ότι η ψήφος των γηγενών της περιοχής ενίσχυε το αντίθετο
ρεύμα από εκείνο που ενίσχυαν οι πρόσφυγες, επειδή η προσφυγική εγκατάσταση δημιούργησε αγεφύρωτες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επομένως η συμπεριφορά των κατοίκων καθορίστηκε από τη φυλετική τους προέλευση, την ταυτότητα του
γηγενή ή του πρόσφυγα ή ακόμα από συγκυρίες όπως οι στάσεις που διαμορφώθηκαν
στη Δυτική Μακεδονία απέναντι στις διαδικασίες της προσφυγικής αποκατάστασης
ή απέναντι στο φαινόμενο των παράνομων δικαιοπραξιών. Ακόμα θα πρέπει να τονιστεί ότι η κοινωνική δομή στη Φλώρινα και στην Καστοριά ήταν μικροαστική και
επομένως συντηρητική.
Ακόμα κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση των εκλογικών αποτελεσμάτων έπαιξαν οι
προσωπικότητες των υποψηφίων που διεκδίκησαν την ψήφο των εκλογέων στους τρεις
νομούς, και κυρίως το δίκτυο πελατειακών σχέσεων που αυτοί είχαν διαμορφώσει. Η
δύναμή τους μάλιστα ήταν ευθέως ανάλογη των προσβάσεων που αυτοί διέθεταν στην
κεντρική εξουσία. Τέλος, όπως αποδείχτηκε, οι εκλογικές διαδικασίες στη Δυτική Μακεδονία αποτέλεσαν μηχανισμούς ομογενοποίησης και επιτάχυναν την αφομοίωση των
αλλόγλωσσων πληθυσμών του χώρου στην κοίτη του έθνους κράτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Εκλεγέντες βουλευτές Φλώρινας το 192040
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

Φίλιππος Δραγούμης

11730

Σίμος Λιούμπης

11592

Ιωάννης Χρηστάκης

11546

Μεν. Μπατρίνος

11418

Ιωάννης Χατζής40

10928

Παντελής - Παπαθανασίου Παπαϊωάννου

10881

Ασμή Βέης Ιμβραήμ Βέης

10872

Ευάγγελος Φιλιππίδης

10308

Μ. Τυπάλδης

10137

Καταγόταν από το Αμύνταιο
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Πίνακας 2. Οι εκλεγέντες βουλευτές Κοζάνης το 19204142
Β.

Β. Βύζας

Α.

Αρ. Ζάχος, Ιωάνν. Αντωνιάδης, Γ. Μπούσιος,41 Αλ. Ιωαννίδης,
Χρ. Γουλόπουλος, Κ.Τσισελίκης, Γ. Βαρβούτης,42 Ραμαδάν Ναδέρ

Πίνακας 3. Στατιστική των βουλευτικών εκλογών της 19ης Αυγούστου 1928 στη Φλώρινα43444546
Ονοματεπώνυμο υποψήφιων

Ψήφοι

Αναλογία

1. Μόδης Χ. Γεώργιος43

4.364

46,56%

2. Χατζητάσης Μιχαήλ44

3.964

42,29%

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ ΜΕΤ’ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ
1. Λιούμπης Β. Σίμος45 (Ελευθερόφρων)

2.636

28,12%

2. Χάσος Στ. Νικόλαος (Ανεξ. Βασιλόφρων)

2.572

27,44%

46

→

41 Ο Γ. Μπούσιος ο οποίος γεννήθηκε στα Γρεβενά, το 1875. Βουλευτής στο οθωμανικό κοινοβούλιο
το 1908, μέλος της «Οργανώσεως Κωνσταντινουπόλεως», εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής Κοζάνης
στο ελληνικό κοινοβούλιο το 1915, ως ηγετικό στέλεχος του ανεξάρτητου συνδυασμού του Ίωνα Δραγούμη. Μετά τη δολοφονία του Ίωνα ανέλαβε την ηγεσία του συνδυασμού. Υπήρξε βουλευτής την περίοδο 1915-1922, 1926-1928, ήταν φιλοβασιλικός αλλά αντίθετος του Γούναρη και αρνήθηκε την πρόταση
να σχηματίσει κυβέρνηση το Μάρτιο του 1922. Ανέλαβε ωστόσο υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση
Τριανταφυλλάκου, μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου. (Αρχείο Μπούσιου, Φάκελος 1.3.
«Βουλευτής οθωμανικού Κοινοβουλίου (1908-1910)- Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο).
42 Βαρβούτης Γεώργιος (1891-1975). Κοζανίτης νομικός και δικηγόρος. Στέλεχος του κόμματος
των φιλελεύθερων, στενός συνεργάτης του Βενιζέλου, κατ’ επανάληψη βουλευτής του νομού ΚοζάνηςΓρεβενών και υπουργός βιομηχανίας. Μετά την αποχώρηση του από την πολιτική σκηνή της χώρας, έστρεψε το ενδιαφέρον του στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της δυτικής Μακεδονίας και ίδρυσε τη μονάδα εξόρυξης λιγνίτη στη Βεύη του νομού Φλώρινας.
43 Μόδης Γεώργιος (1888-1975). Δικηγόρος Φλωρινιώτης και πολιτευτής, βουλευτής και υπουργός
κατ' επανάληψιν από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, είναι ο ιστορικός του Μακεδονικού Αγώνος..
(http://www.mani.org.gr/istor/mak/eis.htm)
44 Χατζητάσης Μιχαήλ. Φλωρινιώτης πολιτευτής, που επί τουρκοκρατίας είχε ως επάγγελμα τη
συλλογή των φόρων της δεκάτης (δεκατιστής). Και ο αδερφός του Πέτρος, ασχολούνταν με τα πολιτικά
δρώμενα της Φλώρινας και το όνομά του απαντάται στους καταλόγους των δημοτικών συμβουλίων της
Φλώρινας στα έτη: 1919, 1921-22 (δήμαρχος), 1923, και 1925-29 (Εταιρία, Περιοδική Έκδοση Εταιρίας
Γραμμάτων και Τεχνών, τ.11., σελ.51-54, Φλώρινα, Οκτώβρης 1992)
45 Λιούμπης Σίμος. Πολιτευτής σε Φλώρινα και Καστοριά, εκλέγεται το 1926 με το κόμμα των Ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά. Κατά πάσα πιθανότητα είναι αδερφός του μακεδονομάχου και συμπολεμιστή του Παύλου Μελά Λιούπτση από το Ανταρτικό Φλώρινας.
46 Χάσος Νικόλαος. Από το Πισοδέρι Φλώρινας, γιατρός και πολιτευτής, που ασχολήθηκε ενεργά με τα
πολιτικά δρώμενα της Φλώρινας. Διετέλεσε δήμαρχος στη Φλώρινα επί σειρά ετών, από το 1934 έως το 1943
(Εταιρία, Περιοδική Έκδοση Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών, τ.11., σελ.51-54, Φλώρινα, Οκτώβρης 1992
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Πίνακας 3. Συνέχεια495051

4748

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ
1. Δραγούμης Στεφ. Φίλιππος47 (Αγροτικός)

2.075

22,14%

2. Αριστείδου Γεώργιος (Λαϊκός)

1.832

19,55%

524

5,59%

519

5,54%

1.Παπαϊωάννου Παντελής

-

-

2. Μανδρατζής Παντελής

-

-

3. Παπακωνσταντίνου Στέφανος

-

-

4. Εξάρχου Χρ. Μηνάς

-

-

5. Κώττας Κ. Δημήτριος

-

-

6. Δάϊκος Π. Τάκης

-

-

Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
1. Θέος Ιω. Κων/νος48
2. Σεχίδης Γ. Χρήστος

49

Ε΄ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

50

-

-

8. Ταουσάνης Μιχαήλ52

-

-

9. Τσούπτσης Ευαγ. Κωνσταντίνος

-

-

7. Εξάρχου Χρ. Αργύρης

51

47 Δραγούμης Φίλιππος. Αδερφός του Ίωνα Δραγούμη, από το Βογατσικό Καστοριάς και γιος του
Στέφανου Δραγούμη. Εκλέγεται πρώτη φορά ως ανεξάρτητος πολιτευτής, συνεργαζόμενος με την Ενωμένη Αντιπολίτευση το 1920 και στη συνέχεια ως ανεξάρτητος φιλοαγροτικός βουλευτής το 1926, ως
συνεργαζόμενος με το λαϊκό κόμμα το 1932 και το 1933, ως ανεξάρτητος πληρεξούσιος Φλώρινας στην
Ε΄ Εθνική Συνέλευση το 1935 και ως βουλευτής με το Λαϊκό κόμμα το 1946. Το 1952 αποχώρησε από την
πολιτική. Διετέλεσε κατ΄ επανάληψη υπουργός των Εξωτερικών και υπουργός Στρατιωτικών. Διετέλεσε
επίσης υπαρχηγός της αντιπροσωπείας στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι το 1946. Διετέλεσε Υπουργός
Βορείου Ελλάδος (1932-1933) και (1933-1934).
48 Θέος Κωνσταντίνος. Φλωρινιώτης κομμουνιστής
49 Σεχίδης Χρήστος. Κομμουνιστής, αγρότης από την Φλώρινα. Εγκαταστάθηκε στην πόλη της Φλώρινας, παρότι η υπόλοιπη οικογένεια εγκαταστάθηκε στο χωριό Κολχική. Κυνηγήθηκε και καταδικάστηκε
μάλιστα σε ισόβια από το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης και αυτός και ο υιός του. Πέθανε γύρω στο 1975
στη Θεσσαλονίκη (Προσωπική συνέντευξη του συνταγματάρχη Λάζαρου Σεχίδη).
50 Κώττας Δημήτριος. Γιος του μακεδονομάχου καπετάν Κώττα. Δικηγόρος και πολιτευτής. Το όνομά του απαντάται στους καταλόγους των δημοτικών συμβούλων της Φλώρινας στα έτη 1941-43. Ο Ν.
Σπανός αναφέρει ότι φρόντισε ο Δημήτριος και ο αδερφός του Σωτήριος, να σπουδάσουν στην Αθήνα, να
φοιτήσουν στη Σχολή Ευελπίδων και να γίνουν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. (Αντρέας Π. Ανδρέου,
Κώττας (1863-1905), Πρέσπες 2002, χορηγός εκδ. οργανισμός Λιβάνη)
51 Έξαρχος Μηνάς & Αργύρης. Αδέρφια, δικηγόροι, καταγόμενοι από τη Δροσοπηγή Φλώρινας, γιοι
του Χρήστου και ανίψια του Διονυσίου Εξάρχου. Ο πατέρας και ο θείος τους απαντώνται στα δημοτικά
συμβούλια του Δήμου Φλώρινας στα έτη: 1914-16 (Διονύσιος), 1919 (Χρήστος), 1921-22 (Χρήστος). Ο
Αργύριος ήταν δικηγόρος και διδάκτορας του Δικαίου του πανεπιστημίου Αθηνών. Εκτελέστηκε από τους
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Πίνακας 4. Στατιστική των βουλευτικών εκλογών
της 19ης Αυγούστου 1928 στην Καστοριά
Ονοματεπώνυμο υποψήφιων

Ψήφοι

Αναλογία

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
1. Βαλαλάς Δ. Ιωάννης

3.750

52,82%

2. Ζάχος Ζ. Ιωάννης

3.514

49,50%

1. Λιούμπης Σίμος

2.517

35,46%

2. Παπαζήσης Γεωργ. Πασχάλης

2.071

29,17%

1.400

19,72%

726

10,23%

1. Βασάρας Κύρου Κύρος (Κομμουνιστής)

91

1,28%

2. Τουτουτζής Σωτήριος (Λαϊκός)

14

0,20%

-

-

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ
1. Τσόντος Βάρδας Γεώργιος53
2. Χαρισιάδης Χαρις. Αριστοτέλης
Δ΄ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

3. Κύρου Κοσμά Δημήτριος54

Γερμανούς –ύστερα από υπόδειξη του Βούλγαρου συνδέσμου στο γερμανικό Φρουραρχείο της Φλώρινας
Αντωνίου Κάλτσεφ- στις 23 Αυγούστου 1944 μαζί με άλλους 19 Φλωρινιώτες (Στράτος Δορδανάς, «Τα
αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στο νομό Φλώρινας: Η εκτέλεση της 23ης Αυγούστου 1944»,
στο Φλώρινα 1912-2002, Φλώρινα 2004
52 Μ. Ταουσάνης, οφθαλμίατρος, στη Φλώρινα. (Εταιρία, Περιοδική Έκδοση Εταιρίας Γραμμάτων
και Τεχνών, τ.11., σελ.51-54, Φλώρινα, Οκτώβρης 1992).
53 Τσόντος Βάρδας Γεώργιος, ψευδώνυμο του σφακιώτη αξιωματικού του πυροβολικού καπετάν Βάρδα. Έδρασε στη δυτική Μακεδονία ως γενικός αρχηγός των ελληνικών αντάρτικών σωμάτων μετά το
θάνατο του Παύλου Μελά. Αργότερα έλαβε μέρος στους βαλκανικούς πολέμους και στον αγώνα για την
απελευθέρωση της βόρειας Ηπείρου. Έφτασε στο βαθμό του αντιστράτηγου και κατ’ επανάληψη εκλέχτηκε βουλευτής στον νομό Καστοριάς. (Συνέντευξη του Λάζαρου Μέλλιου στη Μπαλλή Ξανθίππη στις
29/1/2007).
54 Κύρου Δημήτριος. Μακεδονομάχος και αδερφός του γνωστού μακεδονομάχου και συνεργάτη του
Παύλου Μελά, Παύλου Κύρου από το Ανταρτικό Φλώρινας.
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Ανδρέας Ανδρέου - Σοφία Ηλιάδου-Τάχου
Πίνακας 5. Στατιστική των βουλευτικών εκλογών
της 19ης Αυγούστου 1928 στην Κοζάνη

Ονοματεπώνυμο υποψήφιων

Ψήφοι

Αναλογία

1. Κουπαρούσος Νικόλαος

9.119

49,05%

2. Παπαδόπουλος Ηλίας

8.974

48,27&

3. Ανδρεάδης Λάζαρος

8.742

47,03%

4. Κοντοδίνας Κίμων

8.483

45,63%

1. Προκοπίδης Κοσμάς (Δημ. Ένωσης)

5.580

30,02%

2. Πολάτογλου Χαρίτων (Δημ. Ένωσης)

4.889

26,30%

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ
55

3. Πιπιλιάγκας Χρυσόστομος (φιλελεύθερος)

3.923

21,10%

4. Κωτούλας Θεόδωρος (φιλελεύθερος)

3.754

20,19%

3.692

29,86%

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ
1. Γκορτσούλης Στέφανος
2. Χριστοδούλου Ευστάθιος

3.480

18,72%

3. Αντωνιάδης Ιωάννης

3.420

18,40%

4. Κατρανάς Θεόδωρος

3.102

16.69%

1. Βαρβούτης Γεώργιος

2.048

11,02%

2. Βύζας Βασίλειος

1.000

5,38%

Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ

3. Γκιουλέκας Νικόλαος

892

4,80%

4. Βίσκος Ιωάννης

776

4,17%

Ε΄ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1. Παπανικολάου Βάϊος (κομμουνιστής)
2. Χατζημίχος ή Τζίμας Ιωάννης (προοδευτικός)
3. Τσολάκης Αθανάσιος

362

1,95%

23

0,12%

-

-

55 Πολάτογλου Χαρίτων. Πολιτευτής προσφυγικής καταγωγής. Ο ίδιος δηλώνει στις εφημερίδες ως
Μικρασιάτης, αλλά προφορικές μαρτυρίες Κοζανιτών μας πληροφορούν ότι ήταν ποντιακής καταγωγής
(κρυπτοχριαστιανός-τουρκόφωνος). Δικηγόρος και εκδότης της τουρκόφωνης εφημερίδας «Προσφυγική
Φωνή» (Προσωπική συνέντευξη του καθηγητή Θεόδωρου Κωνσταντινίδη).
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Πίνακας 6. Στατιστική των βουλευτικών εκλογών
της 19ης Αυγούστου 1928 στα Γρεβενά
Ονοματεπώνυμο υποψήφιων

Ψήφοι

Αναλογία

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
1. Ζωγράφος Πέτρος

4.079

52.42%

2. Ποντίκας Γεώργιος

3.563

45,79%

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ
1. Βουλγαρόπουλος Κων/νος

519

6,67%

2.Καραμάνογλου Ισαάκ

424

5,45%

1. Μπούσιος Γεώργιος

2.117

27,21%

2. Μπιτόπουλος Κων/νος

1.909

24,53%

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ

Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ
1. Βαρβούτης Γεώργιος

597

6,52%

2. Λιάκος Ιωάννης

341

4,38%

1.006

12,93%

602

7,74%

Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
1. Ματούσιος Νικόλαο;
2. Ευαγγελόπουλος Δημήτριος

Χρήστος Καρδαράς
H στρατιωτική δράση του Αλέξανδρου Παπάγου1
κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου

Η περίοδος του Μεσοπολέμου1υπήρξε αναμφισβήτητα καθοριστική για την πολιτική και οικονομική και ζωή του ελληνικού κράτους. Μετά τις περιπέτεια της Μικρασιατικής εκστρατείας και της επακόλουθου ξεριζωμού 1.5 εκατομμυρίου προσφύγων,
το ελληνικό κράτος έπρεπε να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να αναδιοργανωθεί
πολιτικά και στρατιωτικά. Μέσα σ΄ αυτή την περίοδο απογοήτευσης και αβεβαιότητας ο Αλέξανδρος Παπάγος, που υπηρέτησε σε σημαντικότατες επιτελικές θέσεις,
αλλά και ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και υπουργός Στρατιωτικών,
συνέβαλε αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση του στρατού και τελικά στη νίκη του
ελληνικού στρατού στο πόλεμο του 1940.
Με την παρούσα ανακοίνωση, που στηρίζεται σε ανέκδοτο υλικό του Αρχείου
Αλ. Παπάγου, που φυλάσσεται στην Εταιρεία των Φίλων του Λαού, θα αναφερθώ
αποκλειστικά στην στρατιωτική δράση του κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και
στην πρωτοβουλία του για την ίδρυση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η ανάμειξη του
Παπάγου στα πολιτικά πράγματα του Μεσοπολέμου, αν και είναι σοβαρή2, δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνάς μου. Προηγουμένως όμως κρίνω απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στην στρατιωτική του σταδιοδρομία.
Ο Αλ. Παπάγος τελείωσε το Γυμνάσιο στο Βαρβάκειο. Παρακολούθησε ένα έτος
Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε στο Βέλγιο, στη
στρατιωτική Σχολή των Βρυξελλών (1902-1904) και στη Σχολή Εφαρμογής Ιππικού

1 Παπάγος Αλ. (Αθήνα, 1883-1955). Ανώτατος στρατιωτικός και πολιτικός. Αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού κατά την ιταλική επίθεση 1940-1941 και κατά την τελευταία περίοδο (1949-1951) του εμφυλίου πολέμου. Πρωθυπουργός της χώρας την περίοδο 1952-1955. Ο μόνος Έλληνας στρατιωτικός στον
οποίο απονεμήθηκε το αξίωμα του στρατάρχη, με νομοθετικό διάταγμα του Οκτωβρίου 1949. Παραιτήθηκε από την αρχιστρατηγία στις 30 Μαΐου 1951, με στόχο να πολιτευτεί. Σχετικά βλ. Αντ. Μακρυδημήτρης,
Οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος 1828-1997, Αθήνα 1997, σ. 390-394, Π.Β.Λ., Εκδοτική Αθηνών, 1991, τομ.
8, σ. 133-134, και Τ. Παπαγιαννόπουλου, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, ο εκλεκτός της ιστορίας, Αθήνα
1987. Επίσης σημαντικές πληροφορίες για την προσωπικότητά του βλ. Λ. Παπάγος, Σκιαγραφία προσωπικότητας Αλεξάνδρου Παπάγου, στο έργο του Αλ. Παπάγου, Δύο χρόνια στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως
της Γερμανίας, Αθήνα 1945 επανέκδοση Ε.ΦΙ.Λ , Αθήνα 2006, σ. 113-116.
2 Ο Αλ. Παπάγος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν το βενιζελικό
κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935. Με τον ναύαρχο Οικονόμου και τον πτέραρχο Ρέππα, ηγήθηκε του πραξικοπήματος της 10ης Οκτωβρίου 1935, που ανέτρεψε την κυβέρνηση του Π. Τσαλδάρη και το πολίτευμα της
Αβασίλευτης Δημοκρατίας και έφερε την παλινόρθωση του βασιλιά Γεωργίου Β΄. Ανάλυση των σχετικών
εξελίξεων βλ Γρ. Δαφνή, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, 1923-1940, Αθήνα 1997, τ. 2, σ. 368-373 και Ι.
Κολιόπουλος, Η παλινόρθωση της μοναρχίας, Ι. Ε. Ε, Εκδοτική Αθηνών, 1978, τ. ΙΕ΄, σ. 365- 372.
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στην Ypres (1904-1906). Στις 15 Ιουλίου 1906 κατετάγη στον ελληνικό στρατό με
τον βαθμό του ανθυπίλαρχου. Το 1910 διετέλεσε υπασπιστής του υπουργού Στρατιωτικών και παρέμεινε στη θέση αυτή έως τις παραμονές της κήρυξης του Βαλκανικού πολέμου. Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων υπηρέτησε συνεχώς
στο μέτωπο, όπου διακρίθηκε για την ανδρεία του ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις στο
Μπιζάνι (Φεβρουάριος 1913). Το 1917, κατά την διάρκεια του εθνικού διχασμού, ήδη
επίλαρχος, εκδιώχθηκε από το στράτευμα και εκτοπίστηκε σε νησιά των Κυκλάδων
και στην Κρήτη. Ανακλήθηκε το 1920 με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και πήρε
μέρος στις επιχειρήσεις του Μικρασιατικού πολέμου3. Υπηρέτησε στο μέτωπο, ως
επιτελάρχης στην Ταξιαρχία και στη συνέχεια στη Μεραρχία Ιππικού, με διοικητή
τον υποστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη. Διακρίθηκε στις μάχες του Ούτς-Σεράι και του
Σαλιχλή, που ήταν η τελευταία νικηφόρα μάχη του ελληνικού στρατού. Κατά την
κατάρρευση του Μετώπου, η Μεραρχία Ιππικού του Παπάγου εξασφάλισε την υποχώρηση και την διάσωση του Α΄ Σώματος στρατού. Το 1923 διώχθηκε για δεύτερη
φορά από τον στρατό, από την Επαναστατική κυβέρνηση. Το 1926 η Οικουμενική
Κυβέρνηση τον επανέφερε στην ενεργό υπηρεσία με τον βαθμό του συνταγματάρχη,
λαμβάνοντας υπόψη της τιμητικό του φάκελο και αναγνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε
κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την παραμονή του εκτός του στρατεύματος.
Την ίδια χρονιά φοίτησε, για έξι μήνες, στη «Σχολή Ανωτέρων Σπουδών» της
Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής, υπό τον στρατηγό Ζεράρ, ο οποίος εκτίμησε ιδιαίτερα τον Παπάγο και τον χαρακτήρισε «διακεκριμένο αξιωματικό». Μετά την αποφοίτησή του τοποθετήθηκε διαδοχικά στις εξής θέσεις:
α. Από το 1927-1931 ως συνταγματάρχης, διοικητής της Ταξιαρχίας ιππικού στη
Λάρισα. Εν τω μεταξύ προήχθη σε υποστράτηγο,
β. Το 1931 Επιθεωρητής Ιππικού στην Αθήνα και ταυτόχρονα Πρόεδρος της επιτροπής Αναθεωρήσεως των κανονισμών του Στρατού,
γ. Την ίδια χρονιά με πρόταση του αρχηγού του ΓΕΣ αντιστράτηγου Θ. Μανέτα,
τοποθετήθηκε υπαρχηγός στο Γενικού Επιτελείου Στρατού, με τον βαθμό του υποστράτηγου και
δ. Το 1934 προήχθη σε αντιστράτηγο και ανέλαβε την διοίκηση του Γ΄ Σώματος
Στρατού και στη συνέχεια του Α΄ Σώματος.
Κατά την διετία, 1935-1936, μετά την παλινόρθωση του βασιλιά Γεωργίου Β΄,
στην οποία είχε πρωτοστατήσει, ο Αλ. Παπάγος ανέλαβε το Υπουργείο Στρατιωτικών

3 Αλ. Δεσποτόπουλος, Η Μικρασιατική καταστροφή, Ι.Ε.Ε, Εκδοτική Αθηνών, 1978, τ. ΙΕ΄, σ. 201,
όπου καταγράφεται αναλυτικά η κατάσταση της Στρατιάς Μικράς Ασίας.
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στην κυβέρνηση του Γ. Κονδύλη, από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 1935
και στην κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή, από τις 19 Δεκεμβρίου 1935 έως τις 5 Μαρτίου
1936. Τον διαδέχθηκε ως υπουργός Στρατιωτικών ο Ι. Μεταξάς, ο οποίος ύστερα από
ένα μήνα περίπου, μετά τον θάνατο του Κ. Δεμερτζή, δηλαδή στις 13 Απριλίου 1936
σχημάτισε την δική του κυβέρνηση. Στη συνέχεια ο Παπάγος ανέλαβε την Γενική
Επιθεώρηση του Στρατού.
Την 1 Αυγούστου του 1936 ο δικτάτορας Μεταξάς του ανέθεσε την αρχηγία του
Γενικού Επιτελείου Στρατού4. Ο Μεταξάς εξακολούθησε να είναι υπουργός Στρατιωτικών, ενώ ως υφυπουργό τοποθέτησε τον Νικόλαο Παπαδήμα. Η επιλογή του Παπάγου
από τον Μεταξά για την θέση αυτή δεν ήταν τυχαία. Σε μια εποχή κατά την οποία το
φάσμα ενός νέου παγκοσμίου πολέμου έκανε απειλητικά την εμφάνισή του και τα κράτη της Ευρώπης έσπευδαν να προετοιμαστούν στρατιωτικά αλλά και να ανασυγκροτηθούν, ο Παπάγος κρίθηκε ο καταλληλότερος από τους ανώτατους αξιωματικούς για
την αποστολή.
Πράγματι από τη νέα του θέση, ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο
Παπάγος επιδόθηκε από την πρώτη στιγμή στο έργο της ανασυγκρότησης των Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής προετοιμασίας της χώρας, με επιμονή και σύστημα5. Παρόλα αυτά τα κυριότερα εμπόδια που είχε να αντιμετωπίσει ήταν: α) η λεπτή
διεθνής διπλωματική θέση της Ελλάδος και β) οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες της
χώρας. Τελικά ο Παπάγος, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, κατάφερε να υπερπηδήσει τα εμπόδια αυτά και να φέρει σε πέρας την δύσκολη αποστολή του.
Κατά την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου6, ο Αλ. Παπάγος, επιλογή του Ι.
Μεταξά ήδη από το 1936, διορίστηκε αρχιστράτηγος του στρατού ξηράς και από την
θέση αυτή συνέβαλε αποφασιστικά στην αίσια έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων

4 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 14, όπου σημείωνε: «Την 1ην Αυγούστου 1936 ανέλαβον
την Αρχηγίαν του Γενικού Επιτελείου Στρατού, και την υψηλήν και υπεύθυνον ταύτην θέσιν ανέλαβον με
πνεύμα να συνεχίσω ό,τι από του 1935 καλώς ηκολουθήθη, ως πρόγραμμα εργασίας και όχι ευθύς αμέσως να
ανατρέψω αυτό, ως έπραξαν δυστυχώς οι πλείστοι των αρχηγών του Επιτελείου, από το 1923 μέχρι το 1935,
καθ’όσον φρονώ ότι μόνον με τοιούτον πνεύμα επέρχεται βελτίωσις και όχι οπισθοδρόμησις κατά τας εκάστοτε αλλαγάς των διοικούντων». Είναι φανερό ότι κατηγορούσε τους περισσότερους αρχηγούς Επιτελείου
της Αβασίλευτης Δημοκρατίας (1924-1935) για ανακολουθία και ασυνέπεια.
5 Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος (1936-1975), τ. 1, (1936-1944), Αθήνα
1994, σ. 42-44.
6 Ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική για τον πόλεμο του 1940-1941 είναι η μελέτη του Αλ. Παπάγου, Ο
πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941, Αθήνα 1945, όπου αποδίδει ευθύνες για την ήττα της Ελλάδας από τους
Γερμανούς τον Απρίλιο του 1941 και στους χειρισμούς των Βρετανών. Όσο για την συμμετοχή της Ελλάδας στο πόλεμο του 1940-1941, δεν έτρεφε αυταπάτες και ανέφερε ότι : « Η Ελλάς είναι μόνο ένα πιόνι στο
παιχνίδι των Μεγάλων», βλ. Λ. Παπάγος, Σκιαγραφία προσωπικότητας Αλ. Παπάγου, ό.π., σ. 115.
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και στη συντριβή της εαρινής επίθεσης των Ιταλών7.
Μετά την κατάρρευση του μετώπου τo 1941, ο Παπάγος αποδοκίμασε τις πρωτοβουλίες του στρατηγού Γ. Τσολάκογλου για συμβιβασμό με τους Γερμανούς. Παράλληλα αρνήθηκε επίμονα να ακολουθήσει τον βασιλιά στην Κρήτη και να δεχθεί την πρότασή του για την προεδρία της κυβέρνησης. Αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα,
συμμεριζόμενος τις τύχες του ελληνικού λαού.
Τους πρώτους μήνες της Κατοχής ο Παπάγος, τέθηκε σε τρίμηνο περιορισμό από
τους Γερμανούς. Αντιμετωπίζοντας με περιφρόνηση την κατοχική «κυβέρνηση» αρνήθηκε να δεχθεί την ειδική σύνταξη που του απονεμήθηκε και γενικότερα να έχει
κάθε επαφή μαζί της. Αποφασίστηκε προς στιγμήν η εξορία του στο Καρπενήσι, απόφαση όμως που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Συνεργάστηκε με τις κυριότερες οργανώσεις εθνικής αντίστασης. Το σχέδιο του για την οργάνωση ένοπλου αγώνα και η πρόθεσή του να συγκεντρώσει γύρω του όλους τους πατριώτες και να τεθεί επικεφαλής
τους, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Οι Γερμανοί τον συνέλαβαν στις 16 Ιουλίου
1943 και τον μετάφεραν με άλλους ανώτατους αξιωματικούς στη Γερμανία και τον
έκλεισαν διαδοχικά σε διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεως (Οράνιεμπουργκ, Φλαίσελμπουργκ, Νταχάου και Νίντερντορφ)8. Παρέμεινε κρατούμενος έως τα τέλη του
πολέμου στην Ευρώπη ( Μάιος 1945).
«Ο ελληνικός στρατός και η προς πόλεμον προπαρασκευή του.
Aπό Αυγούστου 1923 μέχρις Οκτωβρίου 1940»
Βασική πηγή πληροφοριών για την περίοδο του Μεσοπολέμου αποτελεί η μελέτη
του Παπάγου, που εκδόθηκε το 1945, με τίτλο «Ο ελληνικός στρατός και η προς πόλεμον προπαρασκευή του από Αυγούστου 1923 μέχρις Οκτωβρίου 1940»9. Στην εισαγωγή, ο Παπάγος ανέφερε ότι έκρινε σκόπιμη και ταυτόχρονα απαραίτητη την έκθεση
της πολεμικής προετοιμασίας του στρατού Ξηράς από την υπογραφή της Συνθήκης
της Λωζάνης (1923) μέχρι τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, για να κατανοήσει

7 Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος (1936-1975), τ. 1, (1936-1944), Αθήνα
1994, σ.179.
8 Βλ αναλυτικά στο έργο του Αλ. Παπάγου, Δύο χρόνια στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως της Γερμανίας, Αθήνα 1945, όπου περιγράφει τις συγκλονιστικές του εμπειρίες από τα δύο χρόνια της κράτησή του
αλλά και τις προσωπικές σχέσεις και συζητήσεις που είχε με άλλους Ευρωπαίους διακεκριμένους συγκρατουμένους του, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Το κείμενο αρχίζει ως εξής: «Ήτο η αυγή της 16ης Ιουλίου
1943, ημερομηνία, η οποία θα παραμείνη βαθύτατα χαραγμένη εις την μνήμην μου».
9 Η μελέτη αυτή επανεκδόθηκε από το ΄Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν Αθήνα, 1997. Στην πραγματικότητα
αποτελεί συμπλήρωμα της μελέτης του Αλ. Παπάγου, Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941.
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κάθε αντικειμενικός μελετητής, πόσο είχε παραμεληθεί η στρατιωτική προετοιμασία
της χώρας μέχρι το φθινόπωρο του 1935 και πόσες προσπάθειες καταβλήθηκαν από
το έτος εκείνο και μετέπειτα για την επανόρθωση των σφαλμάτων και την δημιουργία
ενός αξιόμαχου στρατού10.
Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος αναφέρεται στην περίοδο
από τον Αύγουστο του 1923 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1935 και χωρίζεται σε οκτώ
κεφάλαια και το δεύτερο μέρος στην περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 1935 μέχρι
τον Οκτώβριο του 1940 και χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. Αυτό χωρίζεται σε δύο
υποπεριόδους : η πρώτη από τον Σεπτέμβριο του 1935 μέχρι τον Ιούλιο του 1936 και
η δεύτερη από τον Αύγουστο του 1936 (δικτατορία Μεταξά) μέχρι τον Οκτώβριο του
1940 (ιταλική επίθεση).
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, όταν ανέλαβε
την αρχηγία του Γενικού Επιτελείου Στρατού τον Αύγουστο του 1936, δεν βρήκε
καταγεγραμμένο τίποτα σχετικό με τον σκοπό της στρατιωτικής πολιτικής, που είχε
ακολουθηθεί μέχρι τότε11. Ούτε σε αμυντικό ούτε σε επιθετικό επίπεδο κατά συγκεκριμένων κρατών.
Στη συνέχεια στρεφόταν12 κατά των προηγουμένων στρατιωτικών ηγετών, συγκεκριμένα κατά του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και των αρχηγών του
Επιτελείου, επειδή ποτέ δεν ζήτησαν να προσανατολιστούν σχετικά με τον σκοπό
της πολεμικής προετοιμασίας, όπως επέβαλε η στοιχειώδης υποχρέωσή τους. Αυτό
εξάλλου αποδείκνυε, κατά την άποψή του, η έλλειψη τεκμηρίων στο Γενικό Επιτελείο
Στρατού. Η στάση αυτή των στρατιωτικών αρχηγών επιδεχόταν, κατά την άποψή
του, δύο ερμηνείες: ή δεν συναισθάνονταν την αποστολή τους και τις ευθύνες που
απέρρεαν από αυτή ή στερούνταν τελείως το σθένος να περιγράψουν ρεαλιστικά την
κατάσταση στους πολιτικούς αρχηγούς13.
Στο πρώτο κεφάλαιο ο Παπάγος είχε δώσει τον εξής χαρακτηριστικό τίτλο – σχόλιο: «Oυδείς σκοπός και ουδεμία βάσις είχε τεθή εις την στρατιωτικήν προπαρασκευήν

10 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός και η προς πόλεμον προπαρασκευή του. Aπό Αυγούστου 1923
μέχρις Οκτωβρίου 1940, Εισαγωγή, Αθήνα 1945.
11 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 14.
12 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 16, όπου σημείωνε: «Διατί το Ανώτατον Στρατιωτικόν
Συμβούλιον δεν συνεκινήθη, όταν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως (Ελ. Βενιζέλος) της τετραετίας 1928-1932
εδήλωνεν ολίγον χρόνον προ του 1932, ενώπιον εκατοντάδων αξιωματικών, ότι θα διαθέση τα αναγκαία
οικονομικά μέσα δια τον εφοδιασμόν του Στρατού, μόνον όταν θα αντελαμβάνετο επικείμενον τον πόλεμον,
τούθ’ όπερ εβεβαίωνεν ότι ηδύνατο να κάμη επισκοπών τον διεθνή ορίζοντα εν έτος πρότερον;».
13 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 17.
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της χώρας εκ μέρους των υπευθύνων πολιτικών μέχρι του έτους 193614».
Σημείωνε15 ότι για την περίοδο 1923-1928 δεν υπήρχαν μελέτες, ενώ οι δαπάνες
που είχαν γίνει από το 1923 έως το 1935 μπορούσαν να χωριστούν, κατά την άποψή
του, ως εξής:
α) δυο δισεκατομμύρια δραχμές, που είχαν δαπανηθεί για τον εφοδιασμό του
στρατού, κατά το διάστημα 1923-1928 και
β) ένα δισεκατομμύριο από το 1929 έως το 1935. Οι κυβερνήσεις της περιόδου
αυτής, δηλαδή και του Ελευθέριου Βενιζέλου16 και του Παναγή Τσαλδάρη17, κρίνοντας ότι ο μόνος κίνδυνος προερχόταν από την Βουλγαρία είχαν περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες κατά το ήμισυ, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατατέθηκε το
1936 υπολογίστηκε ότι χρειάζονταν 14 δισεκατομμύρια δραχμές18.
Στο σημείο αυτό ο Παπάγος επικαλείται και την άποψη του ίδιου του Ανώτατου
Στρατιωτικού Συμβουλίου, το οποίο, όταν τον Δεκέμβριο του 1932 κλήθηκε να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του, στην σχετική έκθεση ανέφερε ότι η κατάσταση της
άμυνας της χώρας ήταν τραγική και ότι η έλλειψη της στρατιωτικής προετοιμασίας
ήταν τόση, ώστε κινδύνευε η ίδια η υπόσταση του κράτους19.
Οι απόψεις του Παπάγου διατυπώνονται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και
είναι σαφές ότι από στρατιωτική πλευρά ήταν απόλυτα δικαιολογημένες, αφού η πολεμική προετοιμασία δεν μπορούσε να γίνει την τελευταία στιγμή. Όμως από την
άλλη δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας ήταν
πολύ περιορισμένες και οι υποχρεώσεις σε άλλους τομείς επείγουσες. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι κατά την δεκαετία του 1920 συντελέσθηκε το τιτάνιο και εξαιρετικά επείγον έργο της αποκατάστασης του 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων. Εξάλλου
κατά την τετραετία της διακυβέρνησης του Βενιζέλου (1928-1932) δόθηκε σαφής
προτεραιότητα στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και στην γενικότερη ανασυγκρότηση και στον εκσυγχρονισμό του κράτους. Επομένως ήταν απολύτως φυσικό
να παραμεληθεί η στρατιωτική προετοιμασία του κράτους και μάλιστα σε μία περίο-

14 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 13.
15 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 14.
16 Πρόκειται για τις τέσσερις κυβερνήσεις που σχημάτισε ο Ελ. Βενιζέλος: 1.Από 7-6-1929 έως
16-12-1929. 2. Από 16-12-1929 έως 26-5-1932. 3. Από 5-6-1932 έως 4-11-1932 και 4. Από 16-1-1933
έως 6-3-1933. Βλ. Οι ελληνικές κυβερνήσεις 1909-1996, Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, Εθνικό
Τυπογραφείο Αθήνα 1996 , σ. 52- 64.
17 Πρόκειται για τις δύο κυβερνήσεις που σχημάτισε ο Παναγής Τσαλδάρης: 1.Από 4-11-1932 έως 161-1933 και 2. Από 10-3-1933 έως 10-10-1935. Βλ. Οι ελληνικές κυβερνήσεις 1909-1996,, ό.π., σ. 62- 72.
18 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 14.
19 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 15.

H στρατιωτική δράση του Α. Παπάγου κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου

495

δο που δεν ήταν ακόμη ορατός ο κίνδυνος του πολέμου, κυρίως μετά την υπογραφή
των τριών συμφώνων φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία, την Ιταλία και την
Γιουγκοσλαβία.
Το Φθινόπωρο του 1935 ο Ιταλοαιθιοπικός πόλεμος20, που απείλησε να οδηγήσει
σε παγκόσμιο πόλεμο, λίγο έλειψε να προκαλέσει την εμπλοκή και της Ελλάδας21.
Έτσι η ανάγκη για την πολεμική προετοιμασία της χώρας έγινε επιτακτική, ενώ, σύμφωνα με τον Παπάγο, «η στρατιωτική κατάστασις (της Ελλάδας) ήτο, από πάσης πλευράς εξεταζομένη, αξιοθρήνητος22».
Στη μελέτη του ο Παπάγος εκθέτει το έργο που συντελέστηκε κατά την τετραετία 1936-1940. Ο Παπάγος, που ήταν βέβαιος ότι ο κίνδυνος θα προερχόταν από το
μέρος της Ιταλίας, έπεισε τον Μεταξά να διευρύνει τα παρεχόμενα οικονομικά μέσα,
ώστε να εξασφαλισθεί η προετοιμασία του ελληνικού κράτους για τον επερχόμενο
πόλεμο.
Η δικτατορία Μεταξά, παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της χώρας, δεν φειδωλεύτηκε δαπάνες και προσπάθειες για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία
που δόθηκαν στη δημοσιότητα το 1982 από την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του
ΓΕΣ. Στόχος των προσπαθειών αυτών ήταν: α) η εκπόνηση αμυντικών σχεδίων, κυρίως μετά την κατάληψη της Αλβανίας από την Ιταλία του Μουσολίνι, β) η προμήθεια
του αναγκαίου πολεμικού υλικού, γ) η εκπαίδευση αξιωματικών και οπλιτών και δ) η
εκτέλεση οχυρωματικών έργων για την συγκράτηση στα σύνορα της αρχικής επίθεσης του εχθρού.
Όλη αυτή η πολεμική προετοιμασία της χώρας θεωρείται γενικά επιτυχής σε όλους
τους τομείς, με εξαίρεση ίσως την προμήθεια πολεμικού υλικού. Ο λόγος ήταν προφανής: λόγω του επερχόμενου πολέμου ένα σημαντικό μέρος των παραγγελιών δεν
έφθασε στην Ελλάδα, επειδή οι χώρες παραγωγής κράτησαν το πολεμικό υλικό για
δική τους χρήση. Χαρακτηριστικά σημείωνε ο ίδιος: «…τον Σεπτέμβριον του 1939,
εξερράγη ο δεύτερος Ευρωπαϊκός Πόλεμος, όστις, όσον αφορά την στρατιωτικήν μας

20 Η επιθετικότητα της φασιστικής Ιταλίας του Μουσολίνι άρχισε να εκδηλώνεται έντονα από το
1935 με την εισβολή ιταλικών στρατευμάτων στην Αιθιοπία στις 3 Οκτωβρίου και την κατάκτησή της το
1936. Η ιταλική κυριαρχία κράτησε ως το 1941 και ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ΄ ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας της Αιθιοπίας.
21 Η Αγγλία, αντιδρώντας στην ιταλική εισβολή στην Αιθιοπία, πρότεινε στην Ελλάδα να χρησιμοποιηθούν τα ελληνικά λιμάνια ως βάσεις σε περίπτωση λήψης ναυτικών μέτρων κατά της Ιταλίας. Η
πρόταση αυτή προκάλεσε ανησυχία στην κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη και επέσπευσε τις πολιτικές εξελίξεις,
βλ Γρ. Δαφνή, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, ό.π., τ. 2, σ. 369.
22 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός, ό.π., σ. 17.
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προπαρασκευήν είχεν ως αποτέλεσμα ότι, ου μόνον, από τα τέλη του 1938, απεκλείσθη
εις ημάς πάσα προμήθεια εκ του εξωτερικού και από οιανδήποτε χώραν, λόγω της
υπερφορτώσεως των ξένων πολεμικών βιομηχανιών, δια τους εντατικούς εξοπλισμούς
των οικείων κρατών, αλλά και ότι υλικά δια τα οποία, ως θα ίδωμεν εν συνεχεία,
είχον δοθή παραγγελίαι και κλεισθή αι συμβάσεις, δεν παρελήφθησαν υφ’ ημών, αλλ’
εδεσμεύθησαν προς χρήσιν των εμπολέμων»23. Συνεπώς, όπως ήταν φυσικό, κατά τον
πόλεμο του 1940-1941 παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε υλικά που προηγουμένως έλειπαν ολοκληρωτικά, όπως αντιαεροπορικά και αντιαρματικά πυροβόλα και άρματα
μάχης.
Υπολογίζεται ότι ο επανεξοπλισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων των ετών
1935-1940 έφτασε σε εξαιρετικά μεγάλα ύψη. Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος στοίχισε τόσο όσο στοίχισε η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο
1923-1935. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα ποσά που ξοδεύτηκαν, προέρχονταν
αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Οι προσπάθειές του για την ίδρυση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Το 1936 ο Παπάγος έχοντας πλέον και πολιτική αλλά και μεγάλη στρατιωτική
εμπειρία, επεσήμανε εγγράφως τα μειονεκτήματα της ύπαρξης τριών ανεξάρτητων
πολεμικών υπουργείων και διέγνωσε ότι η νέα μορφή και οι ανάγκες του πολέμου,
επέβαλαν τον συντονισμό της πολεμικής προετοιμασίας με την ενιαία διεύθυνση των
Ενόπλων Δυνάμεων στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα.
Συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου 1936 ο αντιστράτηγος Αλ. Παπάγος, αρχηγός
του ΓΕΣ, υπέβαλε υπόμνημα, με θέμα «Επί της ανάγκης συγκροτήσεως Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης24»
Πρόκειται για ένα απόρρητο υπόμνημα δεκαπέντε σελίδων, που χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, με τους εξής τίτλους:
α) «Πώς γενικώς τίθεται η ανάγκη αυτή»
β) «Πώς αντιμετωπίζεται η ανάγκη της ενιαίας παρασκευής και διευθύνσεως της
εθνικής αμύνης εις διάφορα ξένα κράτη»,
γ) «Πώς αντιμετωπίζεται σήμερον η ανάγκη της ενιαίας προπαρασκευής και διεθύνσεως της εθνικής αμύνης παρ’ ημίν» και

23 Αλ. Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός , ό.π., σ. 163.
24 Βλ. Αρχείο Εταιρείας Φίλων του Λαού, Υπόμνημα Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Αλ. Παπάγου,
Απόρρητον, αρ. πρ. 30623/ 15-12-1936. «Επί της ανάγκης συγκροτήσεως ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΗΣ και ζητήματα σχετικά προς την εν πολέμω διοίκησιν».
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δ) «Προτάσεις δια το μέλλον».
Στο πρώτο κεφάλαιο ο Παπάγος τόνιζε ότι μετά τον Μεγάλο Πόλεμο όλα τα κράτη είχαν αναγνωρίσει ότι η προετοιμασία όλων των κλάδων της Εθνικής Αμύνης από
την περίοδο της ειρήνης, όσο και η ανώτατη διεύθυνση των επιχειρήσεων κατά την
διάρκεια του πολέμου, δεν επιτυγχάνονταν επαρκώς με την απλή συνεργασία των τριών πολεμικών υπουργείων αλλά με την συγκρότηση υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Το
υπουργείο αυτό πίστευε ο Παπάγος ότι θα αποτελούσε αμερόληπτο ρυθμιστή, αφού
ήταν δεδομένη η τάση των τριών ανεξάρτητων πολεμικών υπουργείων να αποδίδει το
καθένα την μεγαλύτερη βαρύτητα στον κλάδο που αντιπροσώπευε για να εξασφαλίσει έτσι τις περισσότερες πιστώσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού ανέφερε τα θετικά από την συγκρότηση κοινού
υπουργείου Εθνικής Αμύνης, προχωρούσε στην περιγραφή της κατάστασης σε άλλα
κράτη. Συγκεκριμένα αναφερόταν στο τρόπο διοίκησης του στρατού κατά σειρά στην
Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Σοβιετική Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία, στην Τουρκία, στην Γιουγκοσλαβία και
στη Ρουμανία. Και κατέληγε, αναφέροντας ότι όσα κράτη για λόγους οικονομικούς,
δημογραφικούς ή ιδεολογικούς έτειναν να ακολουθήσουν πολιτική επέκτασης, προβλέποντας επιθετικούς πολέμους, είχαν ήδη πραγματοποιήσει ενιαία διοίκηση και
είχαν εμπιστευθεί όλες τις στρατιωτικές εξουσίες σε έναν μόνο άνθρωπο: στην Γερμανία στον υπουργό της Ράϊχσβερ25 στην Ιταλία στον αρχηγό της κυβέρνησης, στην
Πολωνία στον Γενικό Επιθεωρητή του Στρατού, στη Ρωσία στον Επίτροπο του λαού
για την Άμυνα της Σοβιετικής Ένωσης και στην Ιαπωνία στον Αυτοκράτορα.
Ακόμη και οι Η.Π.Α, κράτος με δημοκρατικό πολίτευμα, που, σύμφωνα με τον
Παπάγο, δεν ακολουθούσαν τότε πολιτική επέκτασης, είχαν αναθέσει την διοίκηση
των Ενόπλων Δυνάμεων και τις αποφάσεις που αφορούσαν την διεύθυνση του πολέμου, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στο κεφάλαιο αυτό, μέσα από τον πλούτο των συστηματικών πληροφοριών που
μας παρέχει ο Παπάγος διακρίνουμε τον έμπειρο αξιωματικό στα στρατιωτικά ζητήματα αλλά και τον άριστο γνώστη της παγκόσμιας κατάστασης, που δεν περιορίζεται
στην παράθεση σχολαστικών στοιχείων αλλά προβαίνει στη διατύπωση συνολικών
κρίσεων και γενικών συμπερασμάτων.
Στο τρίτο κεφάλαιο έκανε αναφορά στις περίπλοκες συνθήκες άμυνας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα σημείωνε ότι τα σύνορα της στην ξηρά ήταν 1.200 περίπου
χιλιόμετρα, ενώ στην θάλασσα περίπου 7.000 χιλιόμετρα. Εξάλλου σημείωνε ότι η

25

Ο στρατός του Γ΄ Ράιχ από το 1935.
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πρωτεύουσα της χώρας και ο Πειραιάς ήταν εκτεθειμένες στα πυρά του εχθρικού
στόλου, ενώ το ηπειρωτικό έδαφος στη Μακεδονία, δηλ. τα αστικά κέντρα, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα λιμάνια, ήταν εκτεθειμένο στις εχθρικές αεροπορικές
επιδρομές. Επίσης έκρινε ότι κατά την συγκεκριμένη περίοδο η Ελλάδα αντιμετώπιζε
την επιβουλή: α) της Βουλγαρίας, που προχωρούσε στην ανασυγκρότηση με ραγδαίους ρυθμούς και β) της Ιταλίας. Εξάλλου έκρινε πολύ πιθανόν να εμπλακεί η Ελλάδα
στο άμεσο μέλλον στη δίνη μιας Αγγλοϊταλικής σύρραξης, χωρίς την θέλησή της,
λόγω της γεωγραφικής της θέσης,.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνηγορούσαν, κατά την άποψη του Παπάγου, για την
ενότητα της Εθνικής Άμυνας, αφού τα πενιχρά μέσα που διέθετε η Ελλάδα για την
άμυνα δεν έπρεπε να σπαταλώνται αλλά να χρησιμοποιούνται με την μεγαλύτερη
δυνατή απόδοση υπό κοινή διεύθυνση τόσο κατά την περίοδο ειρήνης, δηλ. της προετοιμασίας, όσο και κατά την περίοδο του πολέμου.
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο ο Παπάγος προχωρούσε σε συγκεκριμένες
προτάσεις για την υλοποίηση των σχεδίων του. Συγκεκριμένα πρότεινε:
1. Να συγκροτηθεί Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, με υπουργό τον Πρόεδρο της
Κυβέρνησης. Αποστολή του Υπουργείου θα ήταν η προπαρασκευή των πολεμικών
δυνάμεων και η κατανομή των πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων κλάδων της Εθνικής
Αμύνης.
2. Να παραμείνουν τα τρία πολεμικά υπουργεία, μετονομαζόμενα σε υφυπουργεία,
για να είναι φανερή η ιεραρχική κλίμακα σε σχέση με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
3. Να συγκροτηθεί Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης, του οποίου η σύνθεση θα
ήταν περιορισμένη και θα περιλάμβανε πέντε Επιτελικά Γραφεία.
Ποια ήταν τελικά η τύχη αυτού του υπομνήματος; Ύστερα από τρεις ακριβώς
μήνες, δηλαδή στις 16 Μαρτίου 1937 οι προτάσεις του Παπάγου συζητήθηκαν σε συνεδρίαση, που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία προήδρευε: ο πρόεδρος
της κυβέρνησης Ι. Μεταξάς, και συμμετείχαν οι υφυπουργοί Στρατιωτικών Παπαδήμας, Ναυτικών Παπαβασιλείου, Αεροπορίας Οικονομάκος, οι αρχηγοί του Γενικού
Επιτελείου Στρατού: στρατηγός Αλ. Παπάγος, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού:
υποναύαρχος Αλ. Σακελλαρίου26 και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας: συνταγ-

26 Σακελλαρίου Αλέξανδρος (1887-1982). Ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, πολιτικός και συγγραφέας. Στους Βαλκανικούς πολέμους υπηρέτησε στο θωρηκτό «Αβέρωφ». Βρέθηκε εκτός
στρατεύματος κατά την περίοδο 1917-1920 ως αντιβενιζελικός. Στη Μικρασιατική Εκστρατεία υπηρέτησε
ως αντιπλοίαρχος και κυβερνήτης των αντιτορπιλλικών «Ιέραξ» και «Λόγχη». Αποστρατεύτηκε το 1922
και ανακλήθηκε στην υπηρεσία το 1925. Το 1932 προήχθη σε πλοίαρχο και το 1935 σε υποναύαρχο. Την
περίοδο 1937-1941 διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και το 1941-1942 αντιπρόεδρος
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ματάρχης Γαζής. Μετά την ανάγνωση του υπομνήματος από τον Παπάγο, τον λόγο
έλαβε ο υποναύαρχος Σακελλαρίου, που από την αρχή φάνηκε ότι ήταν αντίθετος
στις προτάσεις του Παπάγου. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι:
1. Στην Ελλάδα θα έπρεπε να επικρατεί ισότητα δικαιωμάτων των τριών όπλων
και να μην τίθεται το ένα σε κατώτερη θέση από τον άλλο, διότι αυτό θα προσέκρουε
σε προσωπικές φιλοδοξίες και
2. Η ιδέα της ίδρυσης υπερυπουργείου Εθνικής Αμύνης, ενώ θεωρητικά ήταν
άριστη, στην πράξη είχε αποτύχει, όπως αποδείκνυε και η περίπτωση της ήττας της
Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που αν και διέθετε συγκεντρωτική διοίκηση,
υπό τον Κάιζερ, δεν απέφυγε τα ολέθρια σφάλματα εις βάρος του Ναυτικού, κυρίως
στον υποβρυχιακό πόλεμο.
3. Το υλικό των τριών υπουργείων ήταν τόσο διαφορετικό, ώστε οποιαδήποτε
τάση περιορισμού της πρωτοβουλίας του καθενός, θα προκαλούσε μεγάλη σύγχυση.
4. Η ανάθεση της αρχηγίας του Επιτελείου της Εθνικής Αμύνης σε ένα πρόσωπο ήταν επικίνδυνη, διότι απαιτούσε την ύπαρξη ενός αστέρα, ικανού να επισκιάσει
μακροχρόνιες συνήθειες, παραδόσεις αλλά και φιλοτιμίες των άλλων στρατιωτικών
σωμάτων. Επιπλέον έκρινε ότι η ενδεχόμενη ανάθεση της αρχιστρατηγίας στον βασιλιά, υπήρχε περίπτωση να κλονίσει και πάλι την δυναστεία.
5. Η εξέλιξη της τεχνικής στα διάφορα όπλα απαιτούσε από τον μέλλοντα αρχηγό
των ενοποιημένων Ενόπλων Δυνάμεων να διαθέτει ικανότητες μεγαλοφυΐας. Συνεπώς ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα ανταποκρινόταν σε τέτοιες
προϋποθέσεις.
Μετά την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία του υποναύαρχου Σακελλαρίου, τον
λόγο έλαβαν διαδοχικά τα άλλα μέλη του Συμβουλίου, που τάχθηκαν με την μία ή την
άλλη πρόταση. Τέλος, ο Μεταξάς έθεσε το ζήτημα της ίδρυσης υπουργείου Εθνικής
Αμύνης για μελέτη και έκλεισε την συνεδρίαση.
Η οριστική λύση αυτού του ζητήματος επρόκειτο να έρθει ύστερα από δεκαπέντε
χρόνια, όταν ο Παπάγος ήταν πλέον στρατάρχης. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 195027
ο Παπάγος πέτυχε την ενοποίηση των τριών υπουργείων: Στρατιωτικών, Ναυτικών και
Αεροπορίας, με την ίδρυση του υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του ενιαίου Γενικού
Επιτελείου. Ας σημειώσουμε ότι τα δύο πρώτα υπουργεία είχαν ιδρυθεί το 1833, ενώ το
υπουργείο Αεροπορίας ιδρύθηκε από τον Ελ. Βενιζέλο τον Νοέμβριο του 1929.

της κυβέρνησης Ε. Τσουδερού και υπουργός Ναυτικών. Μετά την απελευθέρωση προήχθη στο βαθμό του
αντιναυάρχου και αποστρατεύτηκε οριστικά. Συνέγραψε μεταξύ άλλων το έργο: « Η θέσις της Ελλάδος εις
τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον», βλ. Π. Β. Λ., Εκδοτική Αθηνών, 1991 , τ. 9Α, σ. 163,
27 Δυνάμει του Α. Ν. 1431/1950 «Περί συστάσεως υπουργείου Εθνικής Αμύνης» (ΦΕΚ 94/ 11-4-1950)
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Επίλογος
Κλείνοντας, σημειώνω συμπερασματικά ότι ο Παπάγος διέθετε εξαιρετική θεωρητική κατάρτιση στα στρατιωτικά θέματα. Στο πεδίο της μάχης αλλά και στο Επιτελείο
διακρίθηκε για την στρατηγική του αντίληψη, τις ηγετικές του ικανότητες και την
ετοιμότητα στη λήψη αποφάσεων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αποφοίτησε
πρώτος μεταξύ πολλών Γάλλων και ξένων αξιωματικών από την Γαλλική Ακαδημία
Πολέμου, στην οποία εστάλη τιμητικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, σε ηλικία
περίπου τριάντα ετών.
Εξάλλου, οι επιτελικές ικανότητες του αντισυνταγματάρχη Παπάγου αποδείχθηκαν και στις επιχειρήσεις στο Μικρασιατικό Μέτωπο, όπου συμμετείχε ως επιτελάρχης της Ταξιαρχίας του Ιππικού και έδωσε πολλές φορές λύση σε στρατιωτικά αδιέξοδα, που αντιμετώπισε η μονάδα του κατά την διάρκεια των μαχών. Τέλος, μετά
την κατάρρευση του μετώπου η Ταξιαρχία του κατόρθωσε, μέσα στην κατάσταση
πανικού, που είχε δημιουργηθεί, να καλύψει την τακτική υποχώρηση τμημάτων του
ελληνικού στρατού και να επιστρέψει άθικτη στην πατρίδα.
Το έργο εξάλλου που επιτέλεσε στο τομέα της ανασυγκρότησης του στρατού κατά
την περίοδο 1936-1940 ήταν αποφασιστικής σημασίας και στην πραγματικότητα ήταν
αυτό που εξασφάλισε την νίκη του ελληνικού στρατού στον πόλεμο το 1940. Έτσι,
όταν η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο βασιλιάς
και η κυβέρνηση Μεταξά εμπιστεύθηκαν την αρχιστρατηγία του στρατού ξηράς στον
Αλέξανδρο Παπάγο. Αυτός ανέλαβε την αποστολή με απόλυτη εμπιστοσύνη στην
στρατιωτική προετοιμασία που είχε γίνει αλλά και στην επιστημονική κατάρτιση του
αμυντικού σχεδίου της χώρας.
Ενώ λοιπόν, όπως φαίνεται, από τα σημεία που θίχτηκαν, η στρατιωτική του
δράση του Παπάγου σε κρίσιμες στιγμές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, ήταν καθοριστικής σημασίας, το έργο του παραμένει άγνωστο και προς διερεύνηση.

Αγγελική Μουζακίτη
Οι σερβοκροατικές σχέσεις και το ζήτημα της οργάνωσης και
διακυβέρνησης του Γιουγκοσλαβικού κράτους κατά τη δεκαετία του ’30:
Ο ρόλος των διανοουμένων1.

Στην1παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε μερικές μόνο
όψεις ενός εξαιρετικά περίπλοκου ζητήματος. Οι εθνικές διαμάχες και ειδικότερα η
αντιπαράθεση μεταξύ Σέρβων και Κροατών σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορική πορεία του μεσοπολεμικού γιουγκοσλαβικού κράτους από την αρχή της ίδρυσής του, το
έτος 1918, μέχρι το 1941. Ειδικότερα, όμως, κατά τη δεκαετία του ’30 υπεισέρχονται
νέοι παράγοντες και διαμορφώνονται νέοι συσχετισμοί δυνάμεων. Στην προκειμένη
περίπτωση, η επιβολή δικτατορικού καθεστώτος στη Γιουγκοσλαβία στις 6 Ιανουαρίου 1929 από το βασιλιά Αλέξανδρο όξυνε την οικονομική, κοινωνική και πολιτική
κρίση, ενέτεινε τις εθνικές συγκρούσεις αλλά προκάλεσε και τη σύμπηξη ετερόκλητων και συγκυριακών συμμαχιών. Αλλά και αργότερα η διακυβέρνηση του κράτους
από τον Μίλαν Στογιαντίνοβιτς στο χρονικό διάστημα 1935-1939 προκάλεσε πολλές
αντιδράσεις στο εσωτερικό του κράτους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και ρευστότητας, έγιναν πολλές προσπάθειες άμβλυνσης των διαφορών μεταξύ των Σέρβων και Κροατών και εύρεσης μίας
βιώσιμης λύσης, χωρίς, ωστόσο, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Κομβικό ρόλο σε
αυτές τις προσπάθειες διαδραμάτισαν οι διανοούμενοι.
Από τη μελέτη των σχεδίων, προτάσεων και υπομνημάτων που συντάχθηκαν και
υποβλήθηκαν εκείνη την περίοδο φαίνεται ο ετερόκλητος χαρακτήρας αυτού του
συνόλου των διανοουμένων, εξαιτίας των μεγάλων διαφορών που παρουσίαζαν τα
άτομα αυτά μεταξύ τους σε σχέση με την καταγωγή, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική θέση, την ιδεολογία και τη στάση τους απέναντι στα εσωτερικά προβλήματα
της Γιουγκοσλαβίας.2 Ωστόσο μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τέσσερις μεγάλες

1 Για τη συγγραφή του συγκεκριμένου άρθρου αντλήθηκαν πολλά στοιχεία από την πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία της Αγγελικής Μουζακίτη, Παράμετροι των Σχέσεων Σέρβων και Κροατών στο Α΄Γιουγκοσλαβικό Κράτος(Από το 1929 έως το 1939), Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Τομέας Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2005, σσ.155-181.
2 Οι μεθοδολογικές δυσκολίες που παρουσιάζει η διερεύνηση αυτής της σημαντικής πτυχής των σερβοκροατικών σχέσεων είναι πολλές, αν μάλιστα μεταξύ άλλων ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κανένας μελετητής δεν έχει ασχοληθεί συστηματικά με αυτό το ζήτημα. Μόνη εξαίρεση αποτελούν κάποια μεμονωμένα
άρθρα, όπως αυτό του Hrvoje Matković,“O nekim prijedlozima za rješenje ‘hrvatskog pitanja’ 1935-1939”
[ Σχετικά με κάποιες προτάσεις για την επίλυση του ‘κροατικού ζητήματος’ 1935-1939],Zbornik Historijskog instituta Slavonije1(1963), σσ.244-251. Βλ. επίσης Ljubo Boban, ‘’Nacrt Ustava Grupe Zagrebačkih
intelektualaca(1937)’’[Το σχέδιο Συντάγματος της ομάδας διανοουμένων του Ζάγκρεμπ(1937), Radovi
Odsjeka Za Povijest Filozofskog Fakulteta u Zagrebu(Πρακτικά του Τμήματος Ιστορίας της Φιλοσοφικής
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κατηγορίες: α) τους υποστηρικτές του τότε ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης·
β) αυτούς που πρότειναν ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του κράτους· γ)
τους θιασώτες των κροατικών εθνικιστικών θέσεων και δ) αυτούς που προωθούσαν
τις σερβικές εθνικιστικές θέσεις.
1. Οι υποστηρικτές του τότε ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης του γιουγκοσλαβικού κράτους
Σε αυτή την κατηγορία ανήκαν εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου που θεωρούσαν το τότε ισχύον κρατικό μοντέλο ως το πλέον πρόσφορο μέσο οργάνωσης και
διακυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας. Αυτό το κοινό σημείο αναφοράς, βέβαια, δεν
απέκλειε την ύπαρξη διαφόρων τάσεων και αποχρώσεων, όπως άλλωστε διαπιστώνεται από τη μελέτη των σχετικών υπομνημάτων, άρθρων και προτάσεων. Έτσι μία
πρώτη τάση εκφράζεται από φανατικούς υποστηρικτές του ενωτικού γιουγκοσλαβικού μοντέλου, δηλαδή: Μία γλώσσα(σερβοκροατική), ένας λαός(γιουγκοσλαβικός)
και ένα κράτος(γιουγκοσλαβικό). Οι εκπρόσωποι αυτής της τάσης στήριζαν τις προσπάθειες του βασιλιά Αλέξανδρου στο χρονικό διάστημα 1929-1934 για μετατροπή
της γιουγκοσλαβικής ιδεολογίας σε κρατικό δόγμα και για την εμπέδωση της εθνικής
και κρατικής ενότητας. Επρόκειτο για μία μικρή ομάδα όχι μόνο της σερβικής αλλά
και της κροατικής διανόησης, η οποία είχε γαλουχηθεί με την ιδεολογία του γιουγκοσλαβισμού, παρέμεινε πιστή σε αυτήν και με τη συγγραφή βιβλίων και άρθρων
προσπαθούσε να αποδείξει με επιστημονικά επιχειρήματα τη θεωρία για την ύπαρξη
ενός γιουγκοσλαβικού έθνους. Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε εδώ τους Κροάτες Grga Budislav Anđelinović και Oskar Tartaglia από τη Δαλματία, οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου στις προσπάθειες
για δημιουργία ενιαίου γιουγκοσλαβικού κράτους και τους συγγραφείς V. Novak, N.
Bartulović και Vladimir Dvorniković. Συγκεκριμένα ο Anđelinović(1886-1948), δικηγόρος στο επάγγελμα, εισήλθε αρχικά στην πολιτική ζωή ως θιασώτης της ιδέας
για τη δημιουργία ανεξάρτητου κροατικού κράτους, αλλά στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ενστερνίστηκε τις αρχές του ενωτικού γιουγκοσλαβισμού. Ακολούθησε, επομένως, μία αντίθετη πορεία σε σχέση με τη μεγάλη πλειοψηφία των Κροατών διανοουμένων και πολιτικών, οι οποίοι σταδιακά μεταπήδησαν από το γιουγκοσλαβισμό στον κροατικό εθνικισμό.33 Όταν πλέον το κροατικό ζήτημα άρχισε να

Σχολής στο Ζάγκρεμπ) 7-8(1969-1970), σσ. 91-145.
3 Βλ. σχετ. το λήμμα ‘’Anđelinović’’, Enciklopedija Jugoslavije, τ.1, Ζάγκρεμπ 1971, σ.113. Πρβλ.
Aleksandar Jakir, Dalmatien zwischen den Weltkriegen. Agrarische und urbane Lebenswelt und das Schei-
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τίθεται επί τάπητος από όλους σχεδόν τους πολιτικούς φορείς της Γιουγκοσλαβίας,
ο Anđelinović ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα είτε με τη μορφή επερωτήσεων στη
Βουλή είτε με τη μορφή επιστολών προς ομοϊδεάτες και φίλους είτε με τη μορφή
προπαγανδιστικών φυλλαδίων. Βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας του ήταν η
ύπαρξη ενός γιουγκοσλαβικού έθνους και η ανάγκη εμπέδωσης της κρατικής ενότητας ως του ακρογωνιαίου λίθου της ομαλής και ελεύθερης ανάπτυξης των Σέρβων,
Κροατών και Σλοβένων. Συγκεκριμένα, σε επιστολή που απευθυνόταν προς υποστηρικτές και φορείς του γιουγκοσλαβισμού στη Δαλματία, καυτηριάζει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Milan Stojadinović καθώς και τη δραστηριότητα της
Γιουγκοσλαβικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (Jugoslovenska Radikalna Zajednica), διότι
θεωρεί ότι πλήττουν καίρια τη γνήσια γιουγκοσλαβική ιδέα. Παράλληλα επισείει τον
κίνδυνο αποσταθεροποίησης του κράτους, εξαιτίας ποικίλων φυγόκεντρων δυνάμεων, όπως του σερβικού, κροατικού και σλοβενικού εθνικισμού, των ποικίλων αξιώσεων των μειονοτικών πληθυσμών, αλλά και εξαιτίας της αυξανόμενης επιρροής των
ιδεολογιών του κομμουνισμού και του φασισμού στον πληθυσμό. Σύμφωνα, λοιπόν,
με τον Anđelinović, η μοίρα των Κροατών είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μοίρα του
γιουγκοσλαβικού έθνους και την πορεία και εξέλιξη του γιουγκοσλαβικού κράτους.4
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο το οποίο κυκλοφόρησε στο Ζάγκρεμπ στις αρχές του 1937 και το οποίο περιέχει τρεις επερωτήσεις του
Anđelinović στη Βουλή σχετικά με το κροατικό ζήτημα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν
οι δύο επερωτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 1935 και το Δεκέμβριο του
1936 αντίστοιχα και στις οποίες ο βουλευτής Anđelinović ασκεί δριμεία κριτική όχι
μόνο στην κυβέρνηση Stojadinović, αλλά και στην πολιτική του Vladko Maček, ηγέτη του Κροατικού Αγροτικού Κόμματος. Θεωρεί ότι το μόνο σημείο αναφοράς κάθε
απόπειρας επίλυσης του κροατικού ζητήματος θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη πάση
θυσία της εθνικής και κρατικής ενότητας και αμφισβητεί ανοικτά τις προθέσεις και
τις ενέργειες τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων αντιπολιτευτικών κομμάτων.5
Από τη μελέτη της επιστολής και του φυλλαδίου συμπεραίνουμε πως ο Anđelinović
επικαλείται τα προβλήματα που αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή το γιουγκοσλαβικό
κράτος, προκειμένου να στηρίξει την επιχειρηματολογία του σχετικά με την ανάγκη

tern der jugoslawischen Integration, R. Oldenbourg Verlag, Μόναχο 1999, σσ.388-389.
4 Budislav Grga Anđelinović, Pismo političkim istomišljenima i prijateljima u Primorskoj Banovini
(Επιστολή προς τους πολιτικούς ομοϊδεάτες και φίλους στην Primorska Banovina), Σπλιτ 1936.
5 Του ιδίου, Jugoslovenska Misao i Hrvatsko Pitanje. Tri interpelacije o hrvatskom pitanju (Η Γιουγκοσλαβική Ιδέα και το Κροατικό Ζήτημα. Τρεις επερωτήσεις σχετικά με το κροατικό ζήτημα), Ζάγκρεμπ
1937.
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εδραίωσης της ενωτικής γιουγκοσλαβικής ιδέας. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί
πως επρόκειτο για μια προσπάθεια χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η γιουγκοσλαβική ιδεολογία είχε αποδυναμωθεί σημαντικά στις
συνειδήσεις των πληθυσμών, ενώ οι εναπομείναντες πολιτικοί φορείς αυτής της ιδεολογίας, όπως το Γιουγκοσλαβικό Εθνικό Κόμμα, είχαν ήδη υπερκεραστεί από τα
πράγματα και τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετώπιζε το γιουγκοσλαβικό κράτος
στο β΄μισό της δεκαετίας του ’30.
Η προαναφερθείσα δραστηριότητα του Budislav Grga Anđelinović δεν συνάδει
βέβαια με τη συνήθη πρακτική και επιχειρηματολογία των υπολοίπων Γιουγκοσλάβων
εθνικιστών εκείνη την εποχή, οι οποίοι επικαλούνταν κυρίως σύμβολα του παρελθόντος, προκειμένου να αποδείξουν το διαχρονικό χαρακτήρα του γιουγκοσλαβισμού.
Ενδεικτικά είναι τα όσα γράφονται από τον Oskar Tartaglia, που ήταν επίσης συνεπής
στο γιουγκοσλαβισμό, σε ένα φυλλάδιο που κυκλοφόρησε στο Σπλιτ το 1939. Ο εν
λόγω διανοούμενος σε ένα κείμενο ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά απαριθμεί
και εξυμνεί πρόσωπα και γεγονότα που συνέβαλαν στην πραγμάτωση της γιουγκοσλαβικής ιδέας και τη δημιουργία του γιουγκοσλαβικού κράτους. Έχοντας ως κεντρικό σύνθημα ότι ο γιουγκοσλαβισμός δεν είναι κατασκεύασμα αλλά πραγματικότητα,
καταφέρεται κυρίως εναντίον του Vladko Maček, ηγέτη του Κροατικού Αγροτικού
Κόμματος, κατηγορώντας τον για συνειδητή ή μη παραχάραξη της ιστορίας και των
συμβόλων του γιουγκοσλαβικού έθνους. Αντίθετα, εγκωμιάζει τον Stjepan Radić,
ιδρυτή του Κροατικού Αγροτικού Κόμματος, ο οποίος στους λόγους και τις προγραμματικές διακηρύξεις του παρουσιάζεται ως γνήσιος οπαδός της γιουγκοσλαβικής ιδέας. Στη συνέχεια αναφέρει μία σειρά ονομάτων, εντύπων και γεγονότων εστιάζοντας
το ενδιαφέρον του στους προδρόμους και κύριους εκπροσώπους της Ιλλυριστικής Κίνησης, η οποία αποτελούσε την πρώιμη εκδήλωση του γιουγκοσλαβισμού. Η επιχειρηματολογία του βέβαια δεν έχει ιδιαίτερα στέρεες βάσεις, διότι αντλεί στοιχεία από
μία και μόνο μελέτη: το έργο του Viktor Novak, με τίτλο Antologija političke misli i
narodnog jedinstva(1390-1930), στο οποίο ουσιαστικά ο συγγραφέας προσπαθεί να
προσδώσει επιστημονικό κύρος στην ιδεολογία του ενωτικού γιουγκοσλαβισμού.6
Η στάση των προαναφερθέντων Κροατών διανοουμένων και πολιτικών μπορεί να
ερμηνευθεί, αν ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο περιβάλλον στο οποίο γαλουχήθηκαν. Από
τις αρχές του 20ου αιώνα διανοούμενοι και πολιτικές προσωπικότητες από την περιοχή της Δαλματίας και ιδιαίτερα από την πόλη Σπλιτ πρωτοστάτησαν στην κατάρτιση
προγραμμάτων, την οργάνωση κινήσεων και τη σύσταση ομάδων και επιτροπών με

6

Oskar Tartaglia, Hrvatsko Pitanje(Το Κροατικό Ζήτημα), Σπλιτ 1939.
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στόχο τη γιουγκοσλαβική ενοποίηση. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
πολλά επιφανή μέλη της περίφημης Γιουγκοσλαβικής Επιτροπής τα οποία προέρχονταν από τη Δαλματία, εξαιτίας των άμεσων εξωτερικών κινδύνων που αντιμετώπιζε
η περιοχή τους, προώθησαν με συστηματικό τρόπο τη δημιουργία ενός ενιαίου νοτιοσλαβικού κράτους. Από το 1918 και εξής ιδρύθηκαν στην περιοχή πολλοί σύλλογοι
με γιουγκοσλαβικό-πατριωτικό χαρακτήρα, γύρω από τους οποίους συσπειρώθηκετουλάχιστο κατά τα πρώτα έτη- ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Παρόλο
που κατά τη δεκαετία του ’30 είχε πλέον μειωθεί σημαντικά η απήχηση της γιουγκοσλαβικής εθνικής ιδέας, στη Δαλματία ορισμένοι κύκλοι διανοουμένων παρέμεναν
πιστοί στα γιουγκοσλαβικά-πατριωτικά ιδεώδη.
Μία δεύτερη τάση απηχεί τις απόψεις αυτών που στήριζαν την πολιτική του Milan
Stojadinović στο ζήτημα των σερβοκροατικών σχέσεων και παράλληλα πρότειναν
την προώθηση κάποιων διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά τους υποστηρικτές της δεύτερης τάσης, ιδιαίτερης μνείας χρήζουν δύο υπομνήματα τα οποία συντάχθηκαν το 1935 και υποβλήθηκαν, το πρώτο στην Αντιβασιλεία και το δεύτερο
στoν Stojadinović, ο οποίος μόλις λίγους μήνες πριν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του
ως πρωθυπουργός. Από τη μορφή και το περιεχόμενο των δύο κειμένων μπορεί να
διαπιστωθεί πως οι συντάκτες τους, συγγραφέας και δικηγόρος αντίστοιχα, αν και δε
συμμετείχαν ενεργά στην πολιτική ζωή, στήριζαν-έστω με κάποιες αποκλίσεις- την
επίσημη γραμμή της κυβέρνησης αναφορικά με το κροατικό ζήτημα. Δύο είναι οι
βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται η επιχειρηματολογία τους: α) η μη αντιμετώπιση και επίλυση του κροατικού ζητήματος ως ξεχωριστού προβλήματος, αλλά
η ένταξή του στο γενικότερο πλαίσιο των διοικητικών, θεσμικών, οικονομικών και
κοινωνικών προβλημάτων του γιουγκοσλαβικού κράτους, β) η απόρριψη κάθε πρότασης που θα προέβλεπε κατάργηση του συντάγματος του 1931 και γ) η εκ προοιμίου
απόρριψη κάθε λύσης για οργάνωση του γιουγκοσλαβικού κράτους σε ομοσπονδιακές βάσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν σοβαρότατους κινδύνους εξαιτίας της
γειτνίασης της Γιουγκοσλαβίας με πολλά εχθρικά κράτη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως το περιεχόμενο του κειμένου που υποβλήθηκε στον Stojadinović. Συγκεκριμένα, επισημαίνει πως δεν μπορεί να γίνεται
λόγος για κροατικό ζήτημα, καθώς ουσιαστικά δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητη κροατική κρατική οντότητα. Η διεξαγωγή ξεχωριστών συνομιλιών με τους Κροάτες θα
ισοδυναμούσε με έμμεση αναγνώριση της πολιτικής και κρατικής τους υπόστασης.
Ως εκ τούτου, οι Κροάτες εθνικιστές θα συμπεριφέρονταν ως κράτος εν κράτει και
παράλληλα θα αξίωναν να συμπεριληφθούν στην κροατική επικράτεια περιοχές της
Κροατίας-Σλαβονίας, της Δαλματίας και σημαντικό τμήμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Αυτόματα, επομένως, θα ανακινούταν και το ζήτημα της θέσης των Σέρβων αλλά και

508

Αγγελική Μουζακίτη

άλλων πληθυσμών που διαβιούσαν σε εκείνες τις περιοχές. Η μόνη λύση θα ήταν,
σύμφωνα με τον συντάκτη, η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και η εδραίωση μηχανισμών
και θεσμών που θα προσέδιδαν έναν πιο φιλελεύθερο και αποκεντρωτικό χαρακτήρα
στη διοίκηση του γιουγκοσλαβικού κράτους. Συγκεκριμένα, προτείνει την αντικατάσταση των εννέα μπανόβινων από επτά διοικητικές περιοχές που θα έφεραν τα
παλαιά ιστορικά ονόματα -Κροατία, Δαλματία, Σλοβενία, Βοϊβοδίνα, Μαυροβούνιο,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία- και θα είχαν ευρεία αυτοδιοίκηση που θα ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες των πληθυσμών χωρίς παράλληλα να θίγονται οι
βασικές αρμοδιότητες της κεντρικής εξουσίας.7
Από το πνεύμα των παραπάνω προτάσεων διαφοροποιούνται σημαντικά όσοι
συνέδεαν την επίλυση του κροατικού ζητήματος με τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού βίου και την επάνοδο στην κατάσταση που επικρατούσε στο γιουγκοσλαβικό
κράτος πριν από το 1929. Επρόκειτο για τους υποστηρικτές της τρίτης τάσης που
ζητούσαν ένα πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο μεταξύ άλλων
θα προέβλεπε και συνεννόηση μεταξύ Σέρβων και Κροατών, πάντοτε όμως μέσα στα
πλαίσια ενός ενιαίου γιουγκοσλαβικού κράτους. Επρόκειτο στην ουσία για θέσεις
και επιχειρήματα που είχαν εκφραστεί ήδη από ένα τμήμα της σερβικής αντιπολίτευσης-κυρίως από το Ριζοσπαστικό Κόμμα(Radikalna Stranka, στο εξής RS)- οι οποίοι
υποστήριζαν τη διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα του κράτους και την επάνοδο στη
συνταγματική μοναρχία της δεκαετίας του’20. Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της
προσέγγισης είναι τα έργα ενός σημαντικού θεωρητικού του RS, του Lazar Marković.
Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν η μονογραφία του για την πορεία του κροατικού ζητήματος κατά την περίοδο 1914-1929, η οποία δημοσιεύθηκε το 1935 και ένα άρθρο του
για το συνταγματικό πρόβλημα της Γιουγκοσλαβίας στο περιοδικό Slavonic Review
το Σεπτέμβριο του 1937.8

7 Arhiv Jugoslavije(AJ), Zbirka Milana Stojadinovića(ZMS), 37-10-7/15, Υπόμνημα του δικηγόρου
Milan Pantić προς τον Milan Stojadinović σχετικά με την επίλυση του κροατικού ζητήματος, Παρίσι, 5
Νοεμβρίου 1935 και 37-10-82/90, Υπόμνημα του συγγραφέα Stevan Nenadović προς την αντιβασιλεία,
Βελιγράδι, 25 Αυγούστου 1935.
8 Lazar Marković, Jugoslovenska Država i hrvatsko pitanje 1914-1929(Το γιουγκοσλαβικό κράτος
και το κροατικό ζήτημα), Βελιγράδι 1935,σσ.288-290, 305-306 και 360-366 κυρίως, όπου εκφράζει τις
απόψεις του για την εθνική ενότητα Σέρβων και Κροατών. Το άρθρο του εστάλη στο περιοδικό Slavonic
Review το Σεπτέμβριο 1937, ένα μήνα δηλαδή πριν από την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των σερβικών
και κροατικών αντιπολιτευτικών κομμάτων, και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 1938. Αντίγραφο αυτού του άρθρου φυλάσσεται στο Αρχείο της Γιουγκοσλαβίας και συγκεκριμένα στη συλλογή του Milan
Stojadinović: AJ, ZMS, 37-10-57/65, Άρθρο του Lazar Marković για το γιουγκοσλαβικό συνταγματικό
πρόβλημα, Λονδίνο, Ιανουάριος 1938.
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Και στις δύο περιπτώσεις η προβληματική του συγγραφέα διέπεται από μερικές
από τις θεμελιώδεις αρχές του RS, καθώς θεωρεί ότι η μοίρα των Κροατών είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή των Σέρβων. Εξετάζοντας το κροατικό ζήτημα υπό το
πρίσμα της εξέλιξης των συνταγματικών θεσμών στο μεσοπολεμικό γιουγκοσλαβικό
κράτος, χαρακτηρίζει το Σύνταγμα του 1931 ως ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό
και υπερασπίζεται το Σύνταγμα του 1921, παρά τις ατέλειές του και τον ιδιαίτερα
συγκεντρωτικό χαρακτήρα του. Στο άρθρο του, ωστόσο, κάνει ένα βήμα παραπέρα,
καθώς απορρίπτει ως ακραίες τόσο τη λύση του ενωτικού γιουγκοσλαβισμού και του
αυστηρού συγκεντρωτισμού που είχε εφαρμοστεί κατά την περίοδο 1929-1934, όσο
και τη λύση της χαλαρής συνομοσπονδίας, της οποίας το θεωρητικό υπόβαθρο είναι
η αναγνώριση της ύπαρξης τριών διαφορετικών εθνών, των Σέρβων, Κροατών και
Σλοβένων. Έτσι προτείνει ως βιωσιμότερη λύση τη συνύπαρξη Σέρβων, Κροατών
και Σλοβένων σε ένα ενιαίο κράτος με παράλληλη παραχώρηση σημαντικού βαθμού
αυτονομίας στους Κροάτες. Το συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε σε περίοδο έντονων
ζυμώσεων και συνομιλιών μεταξύ των σερβικών και αντιπολιτευτικών κομμάτων οι
οποίες είχαν καταλήξει στη σύναψη της περίφημης Συμφωνίας της 8ης Οκτωβρίου
1937. Τα κόμματα της Ηνωμένης Σερβικής Αντιπολίτευσης, παρά τις διαμάχες μεταξύ τους και τις πολυδιασπάσεις στους κόλπους τους, αναγνώριζαν ως μόνη εφικτή
λύση για το πολιτικό αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί τη συνεργασία και την ομαλή
συνύπαρξη μεταξύ Σέρβων και Κροατών. Ουσιαστικά η άποψη που εκφράζει ο συγγραφέας για απόρριψη της συγκεντρωτικής λύσης και την υιοθέτηση αποκεντρωτικών μεταρρυθμίσεων αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες του Ριζοσπαστικού Κόμματος
να συνταχθεί με τα άλλα δύο κόμματα της Σερβικής Αντιπολίτευσης, που όλο και
περισσότερο υιοθετούσαν προτάσεις και λύσεις για την εφαρμογή ομοσπονδιακού
μοντέλου διακυβέρνησης.
Η συγκυρία κατά την οποία διατυπώθηκαν τα προαναφερθέντα σχέδια δεν ήταν
καθόλου ευνοϊκή. Οι όποιες διοικητικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονταν σε αυτά
είχαν απλά το χαρακτήρα της βελτίωσης του τότε ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης και οργάνωσης του κράτους και όχι της αλλαγής του, όπως επιθυμούσε η πλειοψηφία του πληθυσμού. Η ιδεολογία του ενωτικού γιουγκοσλαβισμού- η οποία, εξάλλου, δεν είχε ποτέ εμπεδωθεί στη συνείδηση των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων- είχε
ήδη απολέσει πολλά από τα ερείσματα που είχε αρχικά σε ανώτερους οικονομικούς
και πολιτικούς κύκλους του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς δεν μπόρεσε να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας και ευημερίας για το γιουγκοσλαβικό κράτος. Αν
και τυπικά η πολιτική του ενωτικού γιουγκοσλαβισμού δεν είχε εγκαταλειφθεί, στην
ουσία οι ιδεολογικοί φορείς και μηχανισμοί που την είχαν στηρίξει κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του βασιλιά Αλέξανδρου άρχισαν να φθίνουν. Παράλληλα,

510

Αγγελική Μουζακίτη

αναπτύσσονταν πρωτοβουλίες από ανεξάρτητους φορείς είτε προς την κατεύθυνση
της οργάνωσης του γιουγκοσλαβικού κράτους σε ομοσπονδιακές βάσεις, είτε προς
ακραίες λύσεις υπέρ της μίας ή της άλλης εθνικής ομάδας.
2. Οι υποστηρικτές ριζικών αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης και το σύστημα
διακυβέρνησης του γιουγκοσλαβικού κράτους
Από το 1935 και εξής εμφανίζεται σταδιακά ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων, φυλλαδίων και άρθρων διανοουμένων που είτε άμεσα είτε έμμεσα συνέδεαν την επίλυση του
κροατικού ζητήματος με ριζικές αλλαγές στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.
Φυσικά δεν επρόκειτο για ένα ομοιογενές σύνολο, καθώς τα σχέδια που προτάθηκαν
στο χρονικό διάστημα 1935-1939 διαφοροποιούνταν σε επιμέρους ζητήματα, ανάλογα
με την συγκυρία κατά την οποία υποβάλλονταν, την προέλευση και την ιδεολογία του
συντάκτη τους. Μπορούμε μάλιστα να διακρίνουμε δύο περιόδους σε αυτή τη συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα: 1) από τα μέσα του 1935 έως και το 1936 και 2)από
το 1937 έως το 1939. Κατά την πρώτη περίοδο δημοσιεύονται άρθρα, κυρίως στον περιοδικό τύπο, τα οποία ασκούν έντονη κριτική στο καθεστώς και εντάσσουν το κροατικό
ζήτημα μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια. Έτσι, συνδέουν την επίλυση του κροατικού ζητήματος
με την ανάγκη εκδημοκρατισμού των πολιτικών θεσμών και αρκετά από αυτά περιέχουν προτάσεις για οργάνωση του κράτους σε ομοσπονδιακές βάσεις. Κατά τη δεύτερη
περίοδο αυτή η συγγραφική δραστηριότητα εντείνεται και προβάλλονται συγκεκριμένα
και σαφή σχέδια που προβλέπουν ομοσπονδοποίηση της Γιουγκοσλαβίας.
Το έναυσμα για την υποβολή τέτοιων προτάσεων και σχεδίων δόθηκε από ένα
περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, το Nova Evropa(Νέα Ευρώπη), το οποίο εκδιδόταν
εκείνη την περίοδο στο Ζάγκρεμπ με συντάκτη τον Milan Ćurčin, Σέρβο δημοσιογράφο από το Pančevo.9 Στο μηνιαίο αυτό περιοδικό φιλοξενήθηκαν άρθρα Σέρβων και

9 Το συγκεκριμένο περιοδικό εκδιδόταν στο Ζάγκρεμπ από το 1920 έως το 1941. Ο συντάκτης του ο
Milan Ćurčin κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου είχε διατελέσει μέλος της Γιουγκοσλαβικής
Επιτροπής. Έχοντας ως πρότυπο το περιοδικό New Europe, το οποίο κυκλοφορούσε στο Λονδίνο κατά τη
διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου από σημαντικούς διανοουμένους και υποστηρικτές της γιουγκοσλαβικής ενοποίησης, Wickham Steed και Hugh Seton-Watson, ο Milan Ćurčin προσπάθησε να δώσει
στο περιοδικό ένα σαφή γιουγκοσλαβικό προσανατολισμό, που όμως δεν είχε καμία σχέση με το ενωτικό
γιουγκοσλαβικό μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο της δικτατορίας του βασιλιά Αλέξανδρου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες και ιδιαίτερα για τις απόψεις που εκφράστηκαν στο περιοδικό σχετικά με
τα εσωτερικά ζητήματα του κράτους βλ. Ljubomir Petrović, Jugoslovenska Država i Društvo u Periodici
1920-1941(Το Γιουγκοσλαβικό Κράτος και η Κοινωνία στον περιοδικό τύπο 1920-1941), Ιnstitut za savremenu istoriju, Βελιγράδι 2000, σσ.119κ.ε. Πρβλ. Matković ‘’O nekim prijedlozima’’, σ.238.
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Κροατών, ατόμων που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας και
τα οποία στην πλειοψηφία τους ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, νομικοί και δημοσιογράφοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Ivo Politeo10, Ivo Spevec11 και Ivo Tartaglia12. Η
προβληματική των άρθρων τους περιστρεφόταν γύρω από την ανάγκη επίλυσης του
κροατικού ζητήματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση
των Κροατών και η συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση του κράτους, η ανάγκη αποκέντρωσης του κράτους και εδραίωσης ενός δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα απέρριπταν τα Συντάγματα του 1921 και 1931 ως αυταρχικά
και ζητούσαν την κατάρτιση ενός νέου συντάγματος, το οποίο θα ήταν φορέας της
λαϊκής θέλησης και θα εξασφάλιζε την αναγνώριση των γεωγραφικών, πολιτισμικών
και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων περιοχών του κράτους, καθώς επίσης
τη δίκαιη κατανομή των εξουσιών ανάμεσα σε αυτές και την κεντρική εξουσία. Ουσιαστικά, η επιχειρηματολογία τους περιστρέφεται γύρω από το αντιθετικό σχήμα
φασισμός-κοινοβουλευτική δημοκρατία και γύρω από τα δυτικά πρότυπα ομοσπονδιακής οργάνωσης. Ωστόσο αποφεύγουν να θίξουν το φλέγον εδαφικό ζήτημα, δηλαδή
τον προσδιορισμό των ομόσπονδων τμημάτων του νέου γιουγκοσλαβικού κράτους.13
Παράλληλα με την έρευνα του περιοδικού Nova Evropa, διεξάγονταν συζητήσεις
στους κόλπους της κροατικής διανόησης γύρω από την επεξεργασία ενός σχεδίου συντάγματος το οποίο θα αντικαθιστούσε το Σύνταγμα του 1931.Το κείμενο, το οποίο
αρχικά κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1937 ως ειδικό φυλλάδιο με τον τίτλο Jedan Prijedlog za Nacrt Ustava (Μία πρόταση για σχέδιο συντάγματος) και αργότερα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nova Evropa, σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης περιόδου
συζητήσεων και κινήσεων γύρω από την επίλυση του κροατικού ζητήματος.14 Ανάμεσα
στους πρωτεργάτες αυτής της κίνησης ήταν και ο συντάκτης του Nova Evropa Milan
Ćurčin, καθώς και προσωπικότητες που είχαν συμβάλει σημαντικά με τις απαντήσεις
τους στην εξέλιξη της έρευνας του περιοδικού, όπως οι Ivo Politeo και Ivo Tartaglia.
Βασικό ρόλο στην επεξεργασία του συνταγματικού σχεδίου έπαιξε ο Ivo Krbek, ενώ
υπέγραψαν επίσης οι Albert Bazala, Milivoj Dežman, Jozo Kljaković, Ivan Meštrović

10 Ivo Politeo, ‘’O hrvatskom pitanju i našim političkim vodjama’’(Σχετικά με το κροατικό ζήτημα και
τους πολιτικούς μας ηγέτες), Nova Evropa28(Σεπτέμβριος 1935), αρ.9, σσ.286-287.
11 Ivo Spevec, ‘’Prošlost nam pokazuje puteve za budućnost’’(Το παρελθόν μας δείχνει τους δρόμους
για το μέλλον), Nova Evropa28(Οκτώβριος 1935), αρ.10, σσ.318-321.
12 Ivo Tartaglia, ‘’Problem Jugoslavije’’(Το πρόβλημα της Γιουγκοσλαβίας), Nova Evropa29 (Φεβρουάριος1936), αρ.2, σσ.38-42.
13 Matković, ‘’O nekim prijedlozima’’, σσ.243-244.
14 AJ, Zbirka Jovana Jovanovića Pižona(ZJJP), 80-31-489/496, Jedan Prijedlog za Nacrt Ustava. Βλ.
επίσης "Jedan Prijedlog za Nacrt Ustava", Nova Evropa30, αρ.7-8, σσ.228-236.
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και Pavle Ostović.15 Κατά την επεξεργασία του κειμένου, οι πνευματικοί κύκλοι του Ζάγκρεμπ ήλθαν σε επαφή και με τους Slobodan Jovanović, Mihajlo Ilić, Boža Marković
και Nikola Stojanović, επιφανείς διανοουμένους του Βελιγραδίου.16
Το κείμενο αποτελείται από τρία μέρη: 1) την εισαγωγή, 2) το καθαυτό συνταγματικό σχέδιο και 3) το τμήμα που αναφερόταν στο εδαφικό ζήτημα. Ως βασικές αιτίες
για την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αναφέρονται οι δυσμενείς συνθήκες στο εσωτερικό και εξωτερικό και η ανάγκη βελτίωσης των σερβοκροατικών
σχέσεων. Σύμφωνα με τους συντάκτες του σχεδίου, τα Συντάγματα του 1921 και του
1931 ευνόησαν τον ηγεμονισμό των Σέρβων σε βάρος των άλλων εθνικών ομάδων
της Γιουγκοσλαβίας. Από αυτή την ηγεμονική πολιτική επλήγησαν ιδιαίτερα οι Κροάτες, οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες και κινήσεις για τη δημιουργία
ενός νοτιοσλαβικού κράτους, το οποίο θα αποτελούσε εγγύηση για τη διαφύλαξη
της ιδιαιτερότητας και της αυτονομίας τους. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα,
γίνεται αναφορά στις προσωπικότητες του Štrosmajer, του Starčević, των αδελφών
Radić και του Supilo, στη Γιουγκοσλαβική Επιτροπή και στην περίφημη Διακήρυξη
της Κέρκυρας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εκτός από τους Κροάτες, η μεγάλη
πλειονότητα των Σέρβων που διαβιούσαν εκτός των ορίων του πρώην ανεξάρτητου
σερβικού κράτους ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας στο
γιουγκοσλαβικό κράτος. Σύμφωνα με τους υπογράφοντες, δύο είναι οι βασικές ιδέες που αποκρυσταλλώθηκαν τόσο στις συζητήσεις και τις ζυμώσεις στους κόλπους
των διανοουμένων του Ζάγκρεμπ, όσο και στις επαφές τους με τους κύκλους του
Βελιγραδίου:1)η ανάγκη πλήρους αναδιοργάνωσης του κράτους και συγκεκριμένα
της συγκρότησης ενός ομοσπονδιακού κράτους και 2) η ανάγκη να καταστεί φορέας
αυτής της αλλαγής ο λαός, μέσω αντιπροσώπων εκλεγμένων με ελεύθερο και δημο-

15 Βλ. Matković, ‘’O nekim prijedlozima’’, σ.245.
16 Επρόκειτο για άτομα με έντονη πνευματική και πολιτική δραστηριότητα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ο Slobodan Jovanović ήταν τακτικός καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και συγγραφέας πολλών μελετών για την πολιτική ιστορία της Σερβίας. Ο Mihajlo Ilić ήταν επίσης τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και ένθερμος υποστηρικτής
της ομοσπονδιακής λύσης. O Boža Marković ήταν γνωστός από τη δραστηριότητά του κατά την εποχή του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως ένας από τους Σέρβους πολιτικούς που συνεργάστηκαν με τη Γιουγκοσλαβική
Επιτροπή και ως επικεφαλής του σερβικού γραφείου τύπου στη Γενεύη. Αργότερα προσχώρησε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Nikola Stojanović ήταν δικηγόρος και κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου
υπήρξε μέλος της Γιουγκοσλαβικής Επιτροπής στο Λονδίνο. Πληροφορίες για τις συχνές επαφές μεταξύ
ακαδημαϊκών του Βελιγραδίου και Κροατών διανοουμένων, ιδιαίτερα από το 1937 και εξής, μας δίνει στα
απομνημονεύματά του ένας από τους πρωταγωνιστές της κίνησης για τη σύνταξη του συνταγματικού σχεδίου, ο Ivan Meštrović. Βλ. σχετ.Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje (Αναμνήσεις για
πολιτικά πρόσωπα και γεγονότα), Knjižnica Hrvatske Revije, Μπουένος Άιρες 1961, σσ.277κ.ε.
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κρατικό τρόπο. Επομένως, το εν λόγω συνταγματικό σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών φορέων, προκειμένου να
επιτευχθεί μία γόνιμη συμφωνία και συνύπαρξη μεταξύ Σέρβων και Κροατών. Όσον
αφορά στις επαφές μεταξύ των διανοουμένων του Ζάγκρεμπ και των διανοουμένων
του Βελιγραδίου, οι συντάκτες επισημαίνουν εν συντομία τα σημεία σύγκλισης και
απόκλισης˙ συμφωνία υπήρξε ως προς τον προσδιορισμό του θεσμικού πλαισίου, ενώ
σημαντικές διαφωνίες ανέκυψαν στο ζήτημα του αριθμού των ομόσπονδων τμημάτων που θα απάρτιζαν το νέο κράτος. Στο τέλος της εισαγωγής τονίζεται ότι το κροατικό ζήτημα είναι το βασικό πρόβλημα που ταλανίζει το γιουγκοσλαβικό κράτος, ενώ
γίνεται μνεία στον Vladko Maček ως φορέα των αιτημάτων και των επιδιώξεων όλων
των Κροατών και της μεγάλης πλειοψηφίας των Σέρβων.17
Όσον αφορά, λοιπόν, τον προσδιορισμό του θεσμικού πλαισίου υπήρξε συμφωνία
μεταξύ των Κροατών και Σέρβων διανοουμένων. Διαφωνίες σοβαρές, όμως, ανέκυψαν σχετικά με το δεύτερο μέρος του κειμένου, το οποίο αναφερόταν στο ιδιαίτερα
ακανθώδες εδαφικό ζήτημα. Συγκεκριμένα, προτεινόταν η διαίρεση της Γιουγκοσλαβίας σε πέντε μεγάλα τμήματα: τη σερβική μπανόβινα, η οποία θα περιελάμβανε
εδάφη της προπολεμικής Σερβίας και του Μαυροβουνίου, την κροατική μπανόβινα,
η οποία θα κάλυπτε εδαφικά την προπολεμική περιοχή της Κροατίας, τη Δαλματία
και την περιοχή Međumurje, τη σλοβενική μπανόβινα, η οποία αντιστοιχούσε στην
ιστορική περιοχή της Σλοβενίας, την μπανόβινα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οποία
θα κάλυπτε περίπου την προπολεμική ιστορική περιοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
και την μπανόβινα της Βοϊβοδίνας. Τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω τμημάτων
ήταν ιστορικής, πολιτιστικής, οικονομικής, γεωγραφικής και εθνογραφικής φύσεως.
Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν την ύπαρξη τριών εθνολογικά συγγενών οντοτήτων
στο γιουγκοσλαβικό κράτος, των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων. Μάλιστα, κάνουν
ειδική μνεία για τους μουσουλμάνους επισημαίνοντας ότι, παρόλο που στην πλειοψηφία τους είχαν κροατική ή σερβική εθνική συνείδηση, η στενή σύνδεσή τους με
τη θρησκεία και τα έθιμά τους τους καθιστούσε μία ειδική κατηγορία που θα έπρεπε
να ληφθεί υπόψη κατά την αναδιοργάνωση του κράτους. Βέβαια, σύμφωνα με τους
συντάκτες του σχεδίου, η σερβοκροατική διαμάχη είναι το βασικό πρόβλημα που
πρέπει να επιλυθεί μέσω της αναδιοργάνωσης του γιουγκοσλαβικού κράτους. Πρέπει
να επισημανθεί ότι αρχικά προτάθηκε η σύσταση μίας ξεχωριστής μπανόβινας που
θα περιελάμβανε την περιοχή της νότιας Σερβίας, πράγμα που απορρίφθηκε από την
ομάδα των Σέρβων διανοουμένων. Γι’αυτό το λόγο, θεωρήθηκε σκόπιμο η συγκεκρι-

17 AJ, ZJJP, 80-31-489/496, Jedan Prijedlog za Nacrt Ustava.
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μένη περιοχή μαζί με το Μαυροβούνιο να αντιμετωπιστούν ως εσωτερικό σερβικό
πρόβλημα και να συμπεριληφθούν στη σερβική μπανόβινα.18
Το επίμαχο σημείο το οποίο προκάλεσε σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των διανοουμένων του Ζάγκρεμπ και των διανοουμένων του Βελιγραδίου ήταν αυτό που αναφερόταν στη Βοϊβοδίνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους διανοουμένους του Ζάγκρεμπ,
η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περιοχής επέβαλε την οργάνωσή της σε μία ξεχωριστή μπανόβινα. Τρεις ήταν οι βασικές συνιστώσες της επιχειρηματολογίας τους:
Η πρώτη παράμετρος αφορά στη μεικτή εθνολογική σύσταση της Βοϊβοδίνας, καθώς
ήταν μία περιοχή στην οποία, εκτός από τους Σέρβους και Κροάτες, υπήρχε σημαντική παρουσία του γερμανικού και ουγγρικού στοιχείου. Ήταν, επομένως, απαραίτητο
να δοθεί μία λύση που θα ικανοποιούσε όλες τις πλευρές και θα εξομάλυνε τις σχέσεις
μεταξύ τους. Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με το γεγονός ότι στη Βοϊβοδίνα ανήκε η διαφιλονικούμενη περιοχή του Σρεμ, η οποία ναι μεν θεωρείτο από τους Κροάτες αναπόσπαστο τμήμα της Κροατίας-Σλαβονίας, παράλληλα όμως τη διεκδικούσαν
και οι Σέρβοι. Ως τρίτο επιχείρημα προέβαλαν την επιθυμία της πλειοψηφίας των
κατοίκων της Βοϊβοδίνας να αποτελέσει η περιοχή τους μία αυτόνομη μπανόβινα, η
οποία θα ήταν ισότιμη με τις υπόλοιπες μπανόβινες του γιουγκοσλαβικού κράτους.
Σε αντίθεση με τους Κροάτες διανοουμένους, οι οποίοι ουσιαστικά επεσήμαναν τις
πληθυσμιακές, γεωγραφικές, ιστορικές, οικονομικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες
της Βοϊβοδίνας, οι Σέρβοι διανοούμενοι θεωρούσαν πως η συγκεκριμένη περιοχή θα
έπρεπε να είναι αναπόσπαστο τμήμα των σερβικών εδαφών και επέμειναν στη διαίρεση της Γιουγκοσλαβίας σε τέσσερις μόνο μπανόβινες: τη σλοβενική, την κροατική,
τη σερβική μπανόβινα και την μπανόβινα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.19
Το κείμενο τελικά υπογράφτηκε μόνο από την ομάδα των Κροατών διανοουμένων,
οι οποίοι προσπάθησαν να το προωθήσουν στους πολιτικούς κύκλους των Σέρβων
και Κροατών, προκειμένου να αποτελέσει τη βάση για έναρξη συνομιλιών μεταξύ
των σερβικών και κροατικών αντιπολιτευτικών κομμάτων. Όπως όμως αποδείχτηκε,
η συγκυρία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε το σχέδιο ήταν δυσμενής, καθώς τόσο η
κυβέρνηση όσο και τα αντιπολιτευτικά κόμματα απέρριψαν το σχέδιο.

18 Αυτόθι.
19 Αυτόθι. Πρβλ. Matković, "O nekim prijedlozima", σ.250. Για τις εδαφικές αξιώσεις Σέρβων και
Κροατών στη Βοϊβοδίνα και ειδικότερα στην περιοχή του Σρεμ βλ. Mira Radojević, “Sporazum CvetkovićMaček i pitanje razgraničenja u Sremu” (H Συμφωνία Τσβέτκοβιτς- Μάτσεκ και το ζήτημα της χάραξης των συνόρων στο Σρεμ), Ιstorija XX veka 1-2(1992), σσ.61-72 και της ιδίας, “Srpsko-hrvatski spor
oko Vojvodine 1918-1941” (Η σερβοκροατική διαμάχη γύρω από τη Βοϊβοδίνα 1918-1941),Ιstorja XX
veka2(1996), σσ.39-73.
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Η μελέτη των παραπάνω σχεδίων και προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους επικριτές του τότε ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης μας οδηγεί στη διαπίστωση
και επισήμανση ορισμένων βασικών στοιχείων: 1) Οι συντάκτες τους είχαν ως επί το
πλείστον υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ αρκετοί από αυτούς είχαν σπουδάσει στο
εξωτερικό. Αυτό από μόνο του συνεπάγεται ότι ήταν φορείς θεωριών, θεσμών και
πρακτικών που δεν ήταν ωστόσο συμβατές με τη γιουγκοσλαβική πραγματικότητα.
2) Ουσιαστικά παρατηρείται μία μεγάλη αντίφαση στη σκέψη και τη δραστηριότητα
αρκετών Σέρβων και Κροατών διανοουμένων: Από τη μία πλευρά, υποστήριζαν τον
εκδημοκρατισμό του πολιτικού και κοινωνικού βίου και συνέτασσαν ιδιαίτερα φιλόδοξα ομοσπονδιακά σχέδια. Από την άλλη πλευρά, όμως, αδυνατούσαν να απεγκλωβιστούν από την επιρροή που ασκούσαν τα στερεότυπα του σερβικού και κροατικού
εθνικισμού. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι και οι διανοούμενοι στη μεσοπολεμική Γιουγκοσλαβία ανήκαν στη γενιά που γαλουχήθηκε κατά πρώτο λόγο με
τις βασικές αρχές και τα πρότυπα της σερβικής και κροατικής εθνικής ιδεολογίας και
κατά δεύτερο λόγο με τις αρχές της γιουγκοσλαβικής ιδεολογίας. Επιπλέον, πολλά
μέλη της σερβικής και κροατικής διανόησης, εξαιτίας της σχέσης τους με τα σερβικά
και κροατικά πολιτικά κόμματα, δεν μπορούσαν να απεμπλακούν από τις συμπεριφορές, νοοτροπίες, πρακτικές και τις συγκρούσεις που διαιώνιζαν οι προαναφερθέντες πολιτικοί φορείς γύρω από το εθνικό ζήτημα. 3) Ένας άλλος παράγοντας που
πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι ο ρόλος και η θέση των διανοουμένων στο κοινωνικό
και πολιτικό γίγνεσθαι των βαλκανικών κρατών κατά το μεσοπόλεμο. Ελλείψει των
πολιτικών εμπειριών που συνεπάγεται μία μακρά και συνεχής κοινοβουλευτική παράδοση, δεν ήταν σε θέση πολλές φορές να αρθρώσουν πειστικό πολιτικό λόγο που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία
και εξέλιξη του κοινοβουλευτικού συστήματος.
Στους υποστηρικτές ριζικών αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης και διακυβέρνησης
του γιουγκοσλαβικού κράτους ανήκουν και τα μέλη της αριστερής διανόησης, των
οποίων οι απόψεις συνδέονται άρρηκτα με την πολιτική που ακολουθούσε εκείνη
την περίοδο το Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας (Komunistička Partija Jugoslavije, στο εξής KPJ) απέναντι στα εθνικά ζητήματα. Έχοντας υιοθετήσει από το
1935 και εξής την πολιτική του Λαϊκού Μετώπου, σύμφωνα με τους στόχους και τις
κατευθύνσεις της Κομιντέρν, το KPJ υποστήριζε πως η επίλυση του εθνικού ζητήματος μπορούσε να επιτευχθεί στα πλαίσια ενός γιουγκοσλαβικού κράτους, το οποίο θα
οργανωνόταν πάνω σε ομοσπονδιακές βάσεις.20 Υποστήριζε επομένως τη διατήρηση

20 Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε πως η στάση του KPJ απέναντι στο εθνικό ζήτημα είχε συνδεθεί
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της γιουγκοσλαβικής ενότητας, όχι όμως στο πνεύμα του ενωτικού γιουγκοσλαβισμού που είχε προωθηθεί κυρίως από τη δικτατορία του βασιλιά Αλεξάνδρου, αλλά
στη βάση της αναγνώρισης της εθνικής ιδιαιτερότητας και της ισότιμης μεταχείρισης
όλων των γιουγκοσλαβικών λαών καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων των
εθνικών μειονοτήτων. Το 1936 η κομματική ηγεσία παρουσίασε ακόμη πιο συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στο ζήτημα της αναδιοργάνωσης του κράτους, κάνοντας λόγο
για την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης, η οποία θα απολάμβανε της εμπιστοσύνης
του λαού και στην οποία θα εκπροσωπείτο και η εργατική τάξη. Οι Κροάτες, οι Σλοβένοι, οι Σέρβοι, οι πληθυσμοί της Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου αλλά και οι
πληθυσμοί της Βοϊβοδίνας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα μπορούσαν να συγκροτήσουν τα δικά τους εθνικά κοινοβούλια(εθνικά συμβούλια) και θα είχαν το δικαίωμα
ανεξάρτητης απόφασης για τον τρόπο αναδιοργάνωσης του κράτους. Για το KPJ αποτελούσε βασική προϋπόθεση η ελεύθερη απόφαση των λαών και η εξασφάλισή τους
από οποιαδήποτε τάση ηγεμονισμού.21
Η πολιτική που ακολούθησε το KPJ στο χρονικό διάστημα 1935-1939 αναφορικά
με το εθνικό ζήτημα, συνιστούσε μία παράμετρο που διαδραμάτισε αντιφατικό ρόλο

αναπόφευκτα με την ετερογενή σύνθεση του κόμματος, τη ρευστή πραγματικότητα του γιουγκοσλαβικού
κράτους και φυσικά με το διεθνή παράγοντα. Έτσι από το 1919 έως το 1922 το KPJ αντιμετώπισε την ίδρυση
του γιουγκοσλαβικού κράτους ως ένα πολύ θετικό βήμα προς τη συγχώνευση των Σέρβων, Κροατών και
Σλοβένων σε ένα έθνος. Από το 1923 και εξής μεταβάλλεται σταδιακά η πολιτική του κόμματος απέναντι
στο εθνικό ζήτημα, καθώς υιοθετήθηκε η θέση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης μέχρι και του σημείου
απόσχισης από το γιουγκοσλαβικό κράτος κάθε εθνότητας και μειονότητας. Αυτή η θέση, η οποία εντασσόταν στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής της Κομιντέρν απέναντι στα εθνικά ζητήματα στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων, προκάλεσε ποικίλους τριγμούς στο κόμμα αλλά και αντιδράσεις κυρίως από την
πλευρά της σερβικής αριστερής διανόησης, η οποία υποστήριζε τη διατήρηση της γιουγκοσλαβικής ενότητας. Από το 1935 και εξής όμως το KPJ αποφάσισε να υιοθετήσει τη στρατηγική που ακολουθούσαν όλα τα
κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης εκείνη την περίοδο, η οποία συνίστατο στη δημιουργία ενός ενιαίου
πολιτικού μετώπου όλων των προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων ενάντια στο φασισμό. Η βιβλιογραφία
γύρω από αυτό το περίπλοκο ζήτημα είναι αρκετά εκτενής. Βλ.Rodoljub Čolaković –Dragoslav Janković
-Pero Morača(επιμ.), Pregled Istorije Saveza Komunista Jugoslavije(Επισκόπηση της Ιστορίας της Ένωσης
Κομμουνιστών της Γιουγκοσλαβίας), Institut za izučavanje radničkog pokreta, Βελιγράδι 1963, Paul Shoup,
Communism and the Yugoslav National Question, Columbia University Press, Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1968,
σσ.13-14, Wayne S. Vucinich, ‘‘Nationalism and Communism’’,Wayne S.Vucinich (επιμ.), Contemporary
Yugoslavia.Twenty years of Socialist Experiment,Μπέρκλεϋ και Λος Άντζελες 1969, σσ.236 κ.ε., Branko
Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1988,(Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988), τ.1:Kraljevina Jugoslavija 1914-1941(Η μοναρχική Γιουγκοσλαβία 1914-1941),Nolit, Βελιγράδι 1988, σσ.213κ.ε. και Branislav
Gligorijević, Kominterna, Jugoslovensko i srpsko pitanje(Η Κομιντέρν,το γιουγκοσλαβικό και το σερβικό
ζήτημα),Institut za Savremenu Istoriju, Βελιγράδι 1992. Aleksa Djilas, The Contested Country.YugoslavUnity
and Communist Revolution, 1919-1953, Harvard University Press, Λονδίνο 1991.
21 Petranović, Istorija Jugoslavije, τ.1, σσ.222-223.
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στη διαμόρφωση των σερβοκροατικών σχέσεων. Το γεγονός ότι το KPJ προέβαλε τη
λύση της σερβοκροατικής προσέγγισης στα πλαίσια μίας ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας οδήγησε στις τάξεις του εν λόγω πολιτικού σχηματισμού μία αρκετά μεγάλη
μερίδα Κροατών και Σέρβων που ήταν απογοητευμένοι από την πολιτική και την
τακτική των σερβικών και των κροατικών κομμάτων απέναντι στη σερβοκροατική
διένεξη. Προκειμένου, ωστόσο, να αντισταθμίσει την προσπάθεια άλλων πολιτικών
φορέων να τεθούν επικεφαλής του εθνικού κινήματος στην περιοχή της Κροατίας,
προέβη στην ίδρυση Κομμουνιστικού Κόμματος της Κροατίας, στο οποίο μάλιστα
θα υπάγονταν οργανώσεις περιοχών που είχαν συμπεριληφθεί στο εθνικό πρόγραμμα
των Κροατών.22 Αυτή η πρωτοβουλία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν αντίστοιχα ίδρυση Κομμουνιστικού Κόμματος της Σερβίας ήταν φυσικό να
εκληφθεί ακόμη και από τους Σέρβους Κομμουνιστές ως μία προσπάθεια επίλυσης
του ζητήματος των σερβοκροατικών σχέσεων εις βάρος των σερβικών εθνικών συμφερόντων.
3. Οι φορείς των κροατικών εθνικιστικών θέσεων
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν Κροάτες διανοούμενοι οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του ’30 με τη δημοσίευση μελετών
σχετικά με την κροατική εθνική ιδεολογία και τα στοιχεία που συνθέτουν την κροατική εθνική κοινότητα. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των Dinko Tomašić
και Mirko Glojnarić, οι οποίοι ασχολήθηκαν εκτενώς με την πολιτική και κοινωνική
εξέλιξη των Κροατών κατά το μεσοπόλεμο και υποστήριξαν με σθένος την πολιτική,
κοινωνική και οικονομική απελευθέρωση του κροατικού λαού. Και οι δύο απέρριπταν τη γιουγκοσλαβική ιδεολογία, καθώς θεωρούσαν ότι έπαιξε ανασταλτικό ρόλο
και δεν μπόρεσε να εκφράσει τα πραγματικά συμφέροντα και τις κοινές επιδιώξεις
του κροατικού λαού. Συγκεκριμένα, ο κοινωνιολόγος Dinko Tomašić εξέφρασε την
άποψη πως το αγροτικό κίνημα στην Κροατία κατόρθωσε να συσπειρώσει το μεγαλύτερο μέρος των Κροατών γύρω από την κροατική εθνική ιδέα. Το Κροατικό Αγροτικό
Κόμμα είχε πολύ μεγάλη απήχηση στον κροατικό πληθυσμό, διότι συνέδεε άμεσα το
εθνικό ζήτημα με τα οικονομικά και κοινωνικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου της
Κροατίας. Επρόκειτο λοιπόν για έναν πολιτικό φορέα που όχι μόνο κατήρτισε ένα

22 Proglas Osnivačkog Kongresa Komunističke Stranke Hrvatske(Διακήρυξη του Ιδρυτικού Συνεδρίου
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κροατίας), Αύγουστος 1937, Petranović-Zečević, Jugoslavija 19181988. Tematska Zbirka dokumenata( Η Γιουγκοσλαβία 1918-1988. Θεματική συλλογή πηγών), Βελιγράδι
1988, σσ.385-386.
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σύγχρονο πολιτικό πρόγραμμα, αλλά παράλληλα έλαβε υπόψη τις κοινές παραδόσεις,
την κουλτούρα, τα κοινά βιώματα κοινωνικής οργάνωσης, τους εθνικούς μύθους και
τα εθνικά σύμβολα των Κροατών.23 Τις ίδιες περίπου απόψεις εξέφρασε και ο Mirko
Glojnarić, ο οποίος αποτελούσε ουσιαστικά ένα από τα φερέφωνα του Κροατικού
Αγροτικού Κόμματος. Επιμελήθηκε την έκδοση η οποία κυκλοφόρησε το 1936 και
στην οποία παρουσιάζονταν όλες οι μέχρι τότε ομιλίες και προγραμματικές διακηρύξεις του Vladko Maček, ενώ λίγα χρόνια αργότερα συνέγραψε βιβλίο στο οποίο
ουσιαστικά προπαγάνδιζε τις θέσεις του κόμματος.24 Στο έργο αυτό εξιδανικεύεται
ο,τιδήποτε κροατικό, εκθειάζεται η ηγετική φυσιογνωμία του Vladko Maček και
παράλληλα απορρίπτεται το γιουγκοσλαβικό μοντέλο διακυβέρνησης. Επιπλέον, ο
συγγραφέας σε ιδιαίτερα συναισθηματικό ύφος απαριθμεί τα δεινά που υπέστησαν οι
Κροάτες στα πλαίσια του γιουγκοσλαβικού κράτους.25
Όσον αφορά τις συλλογικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν προς την κατεύθυνση της διασφάλισης και προώθησης των κροατικών εθνικών συμφερόντων, ιδιαίτερης μνείας χρήζει η λογοτεχνική και πολιτιστική εταιρεία Matica Hrvatska(Κροατική
Μητέρα), η οποία είχε ιδρυθεί στα μέσα του 19ου αιώνα και με το έργο της είχε συμβάλει σημαντικά στην πνευματική αναγέννηση των Κροατών. Αν και από τις αρχές
του 20ου αιώνα μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε συνεργαστεί στενά με την αντίστοιχη λογοτεχνική εταιρεία των Σέρβων, τη Matica Srpska (Σερβική Μητέρα) προς
την κατεύθυνση της γιουγκοσλαβικής ενοποίησης, κατά το μεσοπόλεμο και ιδιαίτερα
κατά τη δεκαετία του ’30 εξέφραζε την πιο ακραία εκδοχή του κροατικού εθνικισμού. Το γεγονός ότι εκείνη την εποχή πολλά μέλη της Matica Hrvatska ήταν ευνοϊκά διακείμενα απέναντι στο κίνημα της Ustaša επηρέασε σημαντικά τη συγγραφική
δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στους κόλπους της. Έτσι στις εκδόσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται μελέτες με σαφή προπαγανδιστικό χαρακτήρα, οι οποίες
στην ουσία καλλιεργούσαν σωβινιστικά αισθήματα και τροφοδοτούσαν τη μισαλλοδοξία στις σχέσεις μεταξύ Σέρβων και Κροατών. Οι θεμελιώδεις και ανυπέρβλητες

23 Dinko Tomašić, “Sadržina Hrvatskog nacionalizma”(Το περιεχόμενο του κροατικού εθνικισμού),
Dinko Tomašić(επιμ.), Politički razvitak Hrvata( Η πολιτική εξέλιξη των Κροατών), Ζάγκρεμπ 1938, σσ.
27-91. Βλ. επίσης του ιδίου, “Autohtona Kultura i nacionalizam”(Αυτόχθονη κουλτούρα και εθνικισμός),
ό.π., σσ.127-139.
24 Mirko Glojnarić, Vođa govori. Ličnost, izjave,govori i politički rad vođe Hrvata Dra.Vladka Mačeka
(Ο ηγέτης μιλάει. Η προσωπικότητα, οι ανακοινώσεις, οι ομιλίες και η πολιτική δράση του ηγέτη των Κροατών Vladko Maček), Ζάγκρεμπ 1936. Του ιδίου, Borba Hrvata.Kronika dvaju desetljeca političke povijesti (1919-1939) (Ο αγώνας των Κροατών. Χρονικό δύο δεκαετιών πολιτικής ιστορίας 1919-1939),Ζάγκρεμπ 1940.
25 Glojnarić, Borba Hrvata, σσ.10κ.ε.
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διαφορές μεταξύ των Σέρβων και Κροατών και η ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητου
κροατικού κράτους είναι τα συνήθη μοτίβα που συνθέτουν το υπόβαθρο αυτών των
μελετών, ενώ παράλληλα εξυμνούνται προσωπικότητες που ήταν θιασώτες ακραίων
απόψεων αναφορικά με τις σερβοκροατικές σχέσεις.26
Η σερβική εθνικιστική προπαγάνδα
Η σταδιακή όξυνση στις σχέσεις Σέρβων και Κροατών, η πολυδιάσπαση των σερβικών πολιτικών κομμάτων και η έκδηλη αδυναμία του γιουγκοσλαβικού κράτους να
εγγυηθεί τα σερβικά συμφέροντα οδήγησαν μεγάλο μέρος της σερβικής πνευματικής
ελίτ να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Απόρροια αυτής της ανάγκης απετέλεσε η ίδρυση της Σερβικής Πολιτιστικής Λέσχης(Srpski Kulturni Klub, στο εξής SKK) στις 15
Ιανουαρίου 1937. Πρόεδρος της SKK ήταν ο Slobodan Jovanović, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Τα ιδρυτικά στελέχη και μέλη της SKK ήταν άτομα
με διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, που ωστόσο τους
ένωνε η κοινή πεποίθηση για την αξία του σερβικού πολιτισμού και η κοινή ανησυχία
για τη διαφύλαξη των σερβικών εθνικών συμφερόντων.27
Οι κατευθυντήριες γραμμές της δράσης της SKK προσδιορίστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια από τον Slobodan Jovanović στην πρώτη συνέλευση των μελών
της λέσχης, η οποία έλαβε χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 1937. Σύμφωνα λοιπόν με τον
Jovanović, φιλοδοξία και βασικός στόχος των ιδρυτών της SKK ήταν να αποτελέσει
η συγκεκριμένη λέσχη το κέντρο συζητήσεων, συναντήσεων και διαλέξεων γύρω από
ζητήματα που θα αφορούσαν στο χαρακτήρα και τη θέση της σερβικής κουλτούρας
στα πλαίσια του γιουγκοσλαβικού κράτους. Επιπλέον, ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο

26 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη του Mile Starčević σχετικά με την προσωπικότητα,
τη δράση και το ρόλο του Ante Starčević στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του κροατικού εθνικισμού κατά
το 19ο αιώνα. Mile Starčević, Dr.Ante Starčević i Srbi(Ο Ante Starčević και οι Σέρβοι), Matica Hrvatska,
Ζάγκρεμπ 1936.
27 Η βιβλιογραφία γύρω από τη σύσταση και τη δράση της SKK κατά την περίοδο 1937-1941 δεν
είναι ιδιαίτερα πλούσια. Το γεγονός ότι θεωρείτο ένα ιδιαίτερα “ευαίσθητο” θέμα από τους μεταγενέστερους Γιουγκοσλάβους ιστορικούς αποτελεί τη βασική αιτία για τον ελάχιστο αριθμό μελετών σχετικά με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του πολιτισμικού,κοινωνικού και πολιτικού βίου των Σέρβων
κατά το μεσοπόλεμο. Ένα πολύτιμο βοήθημα είναι η μονογραφία του Ljubodrag Dimić, Kulturna Politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941(Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Μοναρχικής Γιουγκοσλαβίας 19181941),3 τόμοι, Βελιγράδι 1996, τ.1:Društvo i Država( Kοινωνία και Κράτος)., σσ.506κ.ε., ενώ αρκετές
πληροφορίες μας παρέχει ο Nebojša A. Popović, “Srpski Kulturni Klub(1937-1941)”[Η Σερβική Πολιτιστική Λέσχη(1937-1941)], Istorija XX veka 1-2(1989), σσ.109-140. Οι πηγές στις οποίες στηρίχθηκαν ήταν
κυρίως το εβδομαδιαίο έντυπο Srpski Glas, που ήταν το ανεπίσημο όργανο της SKK, τα προπαγανδιστικά
φυλλάδια και οι εκδόσεις των διαλέξεων που έδιναν κατά καιρούς τα μέλη της λέσχης.
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των δηλώσεών του είναι αυτό που προέβλεπε την επέκταση της δραστηριότητας της
SKK σε περιοχές που εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης είναι εκτεθειμένες σε
διάφορες επιρροές και γι’αυτό είναι ιδιαίτερα “ευαίσθητες” για τους Σέρβους. Ειδική
μνεία έκανε ο Slobodan Jovanović στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της SKK και
άλλων πολιτιστικών συλλόγων, ώστε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και συγκροτημένο
σύνολο σερβικών πολιτιστικών οργανισμών που θα δρα συντονισμένα.28
Το περιεχόμενο των παραπάνω δηλώσεων απετέλεσε το θεμελιώδη άξονα γύρω
από τον οποίο κινήθηκε η προπαγανδιστική δραστηριότητα της SKK στο χρονικό
διάστημα 1937-1941. Κατά την πρώτη περίοδο δράσης της, η οποία διήρκεσε ως
το φθινόπωρο του 1939, η SKK ασχολήθηκε κυρίως με πολιτιστικά θέματα υπό το
πρίσμα, βέβαια, της σερβικής εθνικής ιδέας. Αυτή η δραστηριότητα βέβαια εντάθηκε
σταδιακά και κορυφώθηκε μετά την υπογραφή του Συμφώνου Cvetković-Maček το
φθινόπωρο του 1939, οπότε η SKK άρχισε να διαδραματίζει ενεργό πολιτικό ρόλο και
να απομακρύνεται από τους αρχικούς προγραμματικούς στόχους.29
Τόσο από το περιεχόμενο δηλώσεων του Slobodan Jovanović σχετικά με τους
βασικούς στόχους της οργάνωσης όσο και από τη σύνθεση των μελών, την εσωτερική δομή και το εύρος της προπαγανδιστικής δραστηριότητας της SKK διαπιστώνει
κανείς πως δεν επρόκειτο απλά και μόνο για ένα σερβικό μορφωτικό και πατριωτικό
σύλλογο. Επρόκειτο για έναν καλά οργανωμένο πολιτιστικό φορέα, ο οποίος σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει και να συντονίσει ένα ευρύ
δίκτυο επιτροπών και συλλόγων σε όλη τη γιουγκοσλαβική επικράτεια.

Επίλογος
Η μελέτη και διερεύνηση των προτάσεων, σχεδίων και υπομνημάτων που συντάχθηκαν και κατατέθηκαν κατά τη δεκαετία του ’30 από επιφανείς διανοουμένους
της μεσοπολεμικής Γιουγκοσλαβίας μας οδηγούν στις εξής διαπιστώσεις: Το εδαφικό ήταν το βασικό ακανθώδες ζήτημα το οποίο προκαλούσε τριβές και εντάσεις
στους κύκλους των διανοουμένων και το οποίο τελικά δεν μπορούσε να υπερκεραστεί ούτε ακόμη και από τα πιο προοδευτικά ομοσπονδιακά σχέδια οργάνωσης του
γιουγκοσλαβικού κράτους. Το γεγονός ότι ούτε οι Σέρβοι ούτε οι Κροάτες πολιτικοί
και διανοούμενοι του μεσοπολέμου μπόρεσαν να απαλλαγούν από τα προτάγματα
και τα ιδεολογήματα του σερβικού και κροατικού εθνικισμού ήταν ο βασικός λόγος

28 Dimić, Kulturna Politika, τ.1, σσ.510-511.
29 Ό.π., σσ.516-517.
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αποτυχίας των παραπάνω σχεδίων επίλυσης των θεμελιωδών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το μεσοπολεμικό γιουγκοσλαβικό κράτος.
Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν τελικά οι ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό της
χώρας οι οποίες ήταν αλληλένδετες με τις διεθνείς μεταβολές. Η υπογραφή του περίφημου Συμφώνου Cvetković-Maček τον Αύγουστο του 1939, το οποίο προέβλεπε
τη δημιουργία αυτόνομης κροατικής περιοχής, στην ουσία αποτελούσε μία νεφελώδη
και μονοδιάσταση επίλυση του σερβοκροατικού ζητήματος, αγνοούσε επιδεικτικά τις
αξιώσεις των υπόλοιπων εθνικών ομάδων και προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, ποικίλες αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια στους πληθυσμούς της γιουγκοσλαβικής
επικράτειας. Η εύθραυστη και συγκυριακή πολιτική συμμαχία Cvetković-Maček, η
οποία ήταν μία σπασμωδική συμβιβαστική λύση μεταξύ Σέρβων και Κροατών πολιτικών και στηριζόταν ουσιαστικά στις ήδη υφιστάμενες προβληματικές θεσμικές,
κοινωνικές και πολιτικές δομές, γρήγορα ξεπεράστηκε από τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τις σαρωτικές αλλαγές στο εξωτερικό και το εσωτερικό της
χώρας.
Η κατάληψη και ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας από τους Γερμανούς και
τους συνεργάτες τους την άνοιξη του 1941, το ξέσπασμα εμφύλιων διαμαχών και η
ανάπτυξη ενός ευρέος αντιστασιακού κινήματος στο οποίο σταδιακά διαδραμάτισαν
προεξάρχοντα ρόλο οι Παρτιζάνοι του Τίτο ανέτρεψαν τα μέχρι τότε δεδομένα και
διαμόρφωσαν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Στα Αντιφασιστικά Συμβούλια που
συγκροτήθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γιουγκοσλαβίας στις απελευθερωμένες περιοχές τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα της συγκρότησης της Γιουγκοσλαβίας
πάνω όμως σε εντελώς διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές. Το
εδαφικό ζήτημα ήταν αυτό που, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε εκτενώς και προκάλεσε
πολλές διαφωνίες αλλά και σύγχυση στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το
Νοέμβριο του 1943 έλαβε χώρα στην περιοχή Jajce της Βοσνίας η δεύτερη συνεδρίαση του Αντιφασιστικού Συμβουλίου Λαϊκής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας
(AVNOJ), στην οποία αποφασίστηκε η οργάνωση της Γιουγκοσλαβίας πάνω σε ομοσπονδιακές αρχές και η εξασφάλιση πλήρους ισοτιμίας στους λαούς της Σερβίας,
Κροατίας, Σλοβενίας, Μαυροβουνίου, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Μακεδονίας. Οι
έντονες διεργασίες και οι ζυμώσεις που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο γύρω από
τα ακανθώδη ζητήματα της μελλοντικής οργάνωσης του σοσιαλιστικού γιουγκοσλαβικού κράτους πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο νηφάλιας και εμπεριστατωμένης
ανάλυσης με τη συνεκτίμηση πολλών και αλληλένδετων παραμέτρων.

Αστέριος Αθ. Μπουζιάς
Η Χερσόνησος του Αίμου ως περιοχή
σύγκλισης των πολιτισμών στο παράδειγμα του δικαίου

Η Χερσόνησος του Αίμου αποτέλεσε ιστορικά ένα γεωγραφικό χώρο
όπου κατεξοχήν εκδηλώθηκαν έντονα τα φαινόμενα
της εξάπλωσης-σύμμιξης του πολιτισμού και της προπαγάνδας1.
1. Ανταγωνισμός δικαιοταξιών στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας
Ειδικότερα, στη διάρκεια της μακραίωνης περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας
η συνύπαρξη διαφορετικών δικαιοταξιών οδήγησε στη διάπλαση δικαιικών θεσμών
κάτω από την επίδραση του οθωμανικού τουρκικού δικαίου. Ενδεικτικό αυτής της
αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και διαπλοκής των κανόνων των διαφορετικών δικαίων,
τα οποία ανέπτυσσαν τη «λειτουργική» ισχύ τους στην οθωμανική αυτοκρατορία, είναι το γεγονός ότι η προϊούσα διείσδυση των οθωμανικών τουρκικών νομικών και
δικαστικών θεσμών ακόμη και στις τάξεις του ελληνορθόδοξου χριστιανικού κλήρου
προκάλεσε την έντονη αντίδραση οικουμενικού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο
οποίος εξέδωσε και σχετική Κανονική Διάταξη προς νουθεσία των κληρικών κάποιων
επαρχιών του οικουμενικού θρόνου2. Εξάλλου, μία άλλη – ενδεικτική του εξεταζόμενου φαινομένου- εξέλιξη συνίσταται στην εξαιρετικά διασταλτική ερμηνεία των λόγων διαζυγίου του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια της
περιόδου της τουρκοκρατίας, προκειμένου να αποφύγουν τα τελευταία τον κίνδυνο
ανταγωνισμού του οθωμανικού δικαίου3.
2. Η γένεση του βυζαντινορουμανικού δικαίου – Η αυτοκρατορική ιδέα
Ένα παράδειγμα αυτών των πολιτισμικών φαινομένων προσφέρεται επίσης στην
περίπτωση των ρουμανικών χωρών, όπου σημειώθηκε μία βαθιά επίδραση του βυζαντινού πολιτισμού με σημεία αναφοράς το δίκαιο και τις πολιτικές ιδέες. Ειδικότερα:
Ένας παράγοντας που βρίσκεται άρρηκτα συνδεδεμένος με το συνολικό φαινόμενο
της διάδοσης του βυζαντινού δικαίου στο γεωγραφικό και ιστορικό χώρο των Παραδου-

1 Βλ. Γ. Ι. Χριστογιάννη, Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία, Αθήνα 2006, σ. 43-47.
2 Βλ. Ν.Ι. Πανταζοπούλου, Από της «λογίας» παραδόσεως εις τον Αστικόν Κώδικα. Συμβολή εις την
ιστορίαν των πηγών του νεοελληνικού δικαίου, Αθήναι 1947, σ. 88-89 και 111-118.
3 Βλ. και «Το Δίκαιο κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας», σε: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Διεύθυνση Εκδόσεως: Γ. Χριστόπουλος – Ι. Μπαστιάς). Τόμος ΙΑ΄ (Ο Ελληνισμός υπό Ξένη Κυριαρχία (Περίοδος 1669-1821). Τουρκοκρατία – Λατινοκρατία), Αθήνα 1977, σ. 110-116 (115-116).

526

Αστέριος Αθ. Μπουζιάς

νάβιων Ηγεμονιών4 και συναρτάται μάλιστα, ειδικότερα, με την εν γένει διάρθρωση και
λειτουργική δομή των νομικών θεσμών δημοσίου δικαίου της βυζαντινής πολιτιστικής
παράδοσης και κληρονομιάς συνίσταται στο ιστορικό και πολιτισμικό φαινόμενο της
επιβίωσης της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας της Παραδουνάβιες Ηγεμονίες5.
Αναφορικά με το γενικότερο ιστορικό, δικαιοπολιτικό, θεσμικό, πνευματικό και
πολιτισμικό ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε μέσα στο πέρασμα των αιώνων η – βυζαντινής προέλευσης – αυτοκρατορική πολιτική ιδεολογία – όχι μόνο της επικράτειες
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, αλλά και, γενικότερα, της χώρες της Χερσονήσου
του Αίμου – ως ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εμφανίζεται η αναμφισβήτητη ιστορική διαπίστωση ότι η τελευταία σε άλλες περιόδους λειτούργησε ως παράγοντας σταθεροποίησης και πολιτικής ενοποίησης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ σε
άλλες εποχές και κάτω από άλλες ιστορικές, γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές συνθήκες συνέβαλε καταλυτικά της την κατεύθυνση της αποσταθεροποίησης και του πολιτικού κατακερματισμού της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Με άλλες λέξεις, η καθόλου ιστορική, πολιτική και πολιτισμική λειτουργία
της αυτοκρατορικής πολιτικής ιδεολογίας στη Χερσόνησο του Αίμου συμπυκνώνεται
στο εννοιολογικό περιεχόμενο μίας ιστορικής διαλεκτικής αντίφασης6.
Εξάλλου, η επιβίωση όσο και η περαιτέρω βαθύτερη καλλιέργεια της βυζαντινής
αυτοκρατορικής ιδέας ως ιστορικό, δικαιοπολιτικό, θεσμικό και γενικότερο πολιτισμικό φαινόμενο καταλαμβάνει τόσο την προφαναριωτική περίοδο όσο και την εποχή
των Φαναριωτών ηγεμόνων των Παραδουνάβιων Χωρών. Πρόκειται, επομένως, για
ένα φαινόμενο το οποίο έχει εξαιρετικά βαθιές ιστορικές, δικαιοπολιτικές, θεσμικές

4 Βλ Αστ. Αθ. Μπουζιά, «Παράγοντες διάδοσης του βυζαντινού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες», Πρακτικά ΚΓ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (24 , 25 ,26 Μαΐου 2002 ), Θεσσαλονίκη 2003,
σ. 151 επ. Για μία σφαιρική προσέγγιση του φαινομένου βλ. αναλυτικότερα την ανέκδοτη μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία του ίδιου, «Η επίδραση του βυζαντινού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά
την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας», Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας (Μεταπτυχιακή ειδίκευση Ιστορίας Χωρών Χερσονήσου του Αίμου-Τουρκολογίας), Κλάδος Ιστορίας, Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2001.
5 Βασικά έργα στη διεθνή ιστορική βιβλιογραφία αναφορικά με το εν γένει ζήτημα της επιβίωσης και της
καλλιέργειας της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες αποτελούν οι μονογραφίες των N. Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο (πρόλογος: Ν. Σβορώνου – μετάφραση: Γ. Καρά), Αθήνα 1985
και D. Nastase, «L’ idée impériale dans les pays roumains et «le crypto-empire Chrétien» sous la domination
ottomane. Etat et importance du problème»,, Σύμμεικτα ,τόμος τέταρτος, Αθήνα 1981, σ. 201-250.
6 Για την αυτοκρατορική αρχή ως παράγοντα εθνικής ολοκλήρωσης στο Χερσόνησο του Αίμου καθώς
επίσης και για τους λοιπούς παράγοντες εθνικής ολοκλήρωσης βλ. Β. Παπούλια, Ιδεολογικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της πολιτικής οργανώσεως της Χερσονήσου του Αίμου (Πανεπιστημιακές παραδόσεις),
Θεσσαλονίκη 1980.
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και γενικότερες πολιτισμικές ρίζες στην περί ης ο λόγος γεωγραφική και ιστορική
ενότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, σκόπιμο κρίνεται οι
απώτατες ιστορικές ρίζες του εν λόγω φαινομένου ν’ αναζητηθούν και να εντοπιστούν ήδη από το δεύτερο ήμισυ του 14ου αιώνα, οπότε και καταγράφεται η προβολή
των πρώτων συναφών διεκδικήσεων «αυτοκρατορικού» χαρακτήρα εκ μέρους των
ηγεμόνων των Παραδουνάβιων Χωρών, καταρχάς, στη Βλαχία και στη συνέχεια, στη
Μολδαβία από την εποχή ιδίως, του ηγεμόνα Αλεξάνδρου του Καλού (1400 - 1432)7.
Με το πρόσωπο του παραπάνω ηγεμόνα συνδέονται, άλλωστε, οι «μυθολογικές»
απαρχές της παρουσίας του βυζαντινού δικαίου στο ρουμανικό χώρο. Στο προοίμιο
ενός από τα σημαντικότερα νομοθετήματα της Φαναριωτικής Εποχής του «Πολιτικού
Κώδικος του Πριγκιπάτου της Μολδαβίας» (1817), γνωστού πιο σύντομα ως «μολδαβικού κώδικα» ή ακόμη ως «κώδικα Καλλιμάχη», η θέσπιση του οποίου οφειλόταν στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα ευρείας κλίμακας του ηγεμόνα της Μολδαβίας
Σκαρλάτου Καλλιμάχη (1812-1819)8, μεταφέρεται μια πληροφορία, την οποία πρώτος διέσωσε ο ντόπιος ηγεμόνας της Μολδαβίας και διακεκριμένος λόγιος Δημήτριος
Cantemir (1673-1723). Σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Αλέξανδρος Α΄ ο Αγαθός (1401-1433) έλαβε από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες
της δυναστείας των Παλαιολόγων μαζί με το ηγεμονικό αξίωμα του και τους κανόνες του βυζαντινού δικαίου, όπως οι τελευταίοι βρίσκονταν κωδικοποιημένοι στο
Βασιλικά της Μακεδονικής δυναστείας. Προστίθεται μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια
πάντοτε πληροφορία, ότι ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Αλέξανδρος Α΄ ο Αγαθός ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της εκπόνησης ενός συνοπτικού
νομικού κώδικα βασισμένου, από την άποψη των δικαιικών πηγών, στα Βασιλικά και
διατυπωμένου, από την άποψη της γλωσσικής έκφρασης, στη σλαβονική γλώσσα. Ο
εν λόγω νομικός κώδικας πάντως δεν εκτυπώθηκε ποτέ.9
Όλες αυτές οι πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό έργο του Μολδαβού ηγεμόνα
Αλεξάνδρου Α΄ του Αγαθού κρίνεται, ωστόσο, επιβεβλημένο να γίνουν δεκτές μάλλον
με δυσπιστία ως μη ανταποκρινόμενες στην ιστορική και νομική πραγματικότητα, δεδομένου ότι τα ποικίλα νομοθετικά κείμενα ,τα οποία εμπεριέχονταν στα 60 βιβλία των

7 Βλ. Α. Pippidi, “L’ insurrection de Byzance ou l’unité politique roumaine: l’option de Michel le
Brave”, Revue des Etudes Sud-Est Européennes XIII / 3(1975), σ. 367-378.
8 Ειδικότερα, για το νομοθετικό έργο των Φαναριωτών ηγεμόνων και την εξέλιξη του βυζαντινορουμανικού δικαίου στη Φαναριωτική Εποχή (1711/1715-1821) βλ. Αστ. Αθ. Μπουζιά, «Οι νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις των Φαναριωτών ηγεμόνων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (1711/1715-1821)», Πρακτικά
Κ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (28-30 Μαΐου 1999), Θεσσαλονίκη 2000, σ. 47 επ.
9 Βλ. Κ.Δ. Τριανταφυλλοπούλου, «Σημείωμα περί των ελληνικών εν Ρουμανία κωδικοποιήσεων», σε:
Ζέπων, IUS GRAECO-ROMANUM, τ.8, Δευτέρα Φωτομηχανική ανατύπωση 1962, Scientia Aalen, σ. VII επ.

528

Αστέριος Αθ. Μπουζιάς

Βασιλικών είχαν πλέον καταστεί εξαιρετικά δυσπρόσιτα στους κοινωνούς του δικαίου
κατά τους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Είναι μάλιστα πολύ ενδεικτικό των τεραστίων
διαστάσεων, που είχε προσλάβει το όλο πρόβλημα στη διάρκεια των τελευταίων ετών
πριν από την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, το ότι οι Βυζαντινοί δικαστές αναγκάζονταν σε πολλές περιπτώσεις να διατάσσουν την προσκόμιση του εκάστοτε κρίσιμου κανόνα δικαίου με την επιμέλεια των διαδίκων.10 Βέβαια τυπικά τα Βασιλικά ποτέ
δεν καταργήθηκαν expressis verbis εξακολουθώντας, έτσι, να συνιστούν θεωρητικά τη
σπονδυλική στήλη της νομοθεσίας του βυζαντινού κράτους.
Ορθότερη λοιπόν φαίνεται η άποψη την οποία υποστήριξε ο Φωτεινός στο ιστορικό σύγγραμμα που εκπόνησε το 1818 με τον τίτλο Ιστορία της πάλαι Δακίας, σύμφωνα με την οποία, στην πραγματικότητα, δεν επρόκειτο για εισαγωγή της βυζαντινής
αυτοκρατορικής νομοθεσίας στις ρουμανικές χώρες, αλλά μάλλον για εισαγωγή αξιωμάτων και στοιχείων της εθιμοτυπίας της βυζαντινής αυτοκρατορικής αυλής στην
ηγεμονική αυλή της Μολδαβίας.11
Επιπρόσθετα, τα δογματικά και πολιτειολογικά θεμέλια του φαινομένου της επιβίωσης της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας ως πολιτικής θεωρίας είναι δυνατό να
επεκταθούν μέσω μίας ιστορικής ερμηνευτικής αναγωγής στην περίοδο της λατινικής
κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης (1204 - 1261) και της περιόδου της Φραγκοκρατίας, η οποία ακολούθησε, για να συνδεθούν, με αυτόν τον τρόπο, με το εννοιολογικό
περιεχόμενο της εν γένει δικαιοπολιτικής θεωρίας σχετικά με την «εξόριστη αυτοκρατορία» (Νίκαια, Τραπεζούντα, Ήπειρος, Βουλγαρία, Σερβία)12.

10 Βλ. Κ.Γ.Πιτσάκη (επιμ.), Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλο, Βυζαντινά
και Νεοελληνικά κείμενα 1, Αθήνα 1971, σελ. ι’ (εισαγωγή) και την εκεί υποσημ. 10.
11 Βλ. Gh. Cronţ, “Byzantine juridical influences in the Rumanian feudal society. Byzantine sources of the Rumanian feudal law”, Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 1964, Tome II, 1964, No 3-4,
σελ. 359-383 (377), Κ.Γ. Πιτσάκη (επιμ.), Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος,
Βυζαντινά και Νεοελληνικά Κείμενα 1, Αθήνα 1971, σελ.ι΄. (Εισαγωγή), Κ.Δ. Τριανταφυλλοπούλου,
«Σημείωμα περί των ελληνικών εν Ρουμανία κωδικοποιήσεων», σε : Ζέπων, IUS GRAECO-ROMANUM,
τ.8, Δευτέρα Φωτομηχανική Ανατύπωση 1962, Scientia Aalen, σελ. IX-XIV (VII-VIII) και Pan J. Zepos,
ό.π., σ. 345-346.
12 Βλ. D. Nastase, «L’idée impériale dans les pays roumains εt «le crypto-empire Chrétien» sous
la domination ottomane. Etat et importance du problème », Σύμμεικτα, τόμος τέταρτος, Αθήνα 1981, σ.
201 - 250 (234 - 236). Για την επιβίωση της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας σε σχέση με την επίδραση
του βυζαντινού δικαίου στο μεσαιωνικό σερβικό κόσμο βλ. αντί πολλών Ν.Ι. Πανταζοπούλου, «Βυζαντιακόν δίκαιον και Σλάβοι», Θεσσαλονίκη 1967( Ανάτυπον εκ του περιοδικού Μακεδονική Ζωή, τεύχος 12ον,
Μάιος 1967 ), σ. 12 επ. και R. Radić, «Ο Συμεών Ούρεσης Παλαιολόγος και το κράτος του μεταξύ της
βυζαντινής και της σερβικής αυτοκρατορίας», σε: Βυζάντιο και Σερβία κατά το ΙΔ΄ αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 3, Αθήνα 1996, σ. 195-208.
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Από την άλλη πάλι πλευρά, στη διάρκεια της φαναριωτικής περιόδου (1711/17151821) συντελείται μία κεφαλαιώδους σημασίας ιστορική μεταβολή ως προς το πολιτικό, θεσμικό, πνευματικό και γενικότερο εννοιολογικό περιεχόμενο της αυτοκρατορικής πολιτικής ιδεολογίας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες προς την κατεύθυνση,
ειδικότερα, της αποξένωσης της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας από το ρουμανικό
πληθυσμό των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στο μέτρο και στο βαθμό που με την άνοδο των Φαναριωτών στους ηγεμονικούς θρόνους της Βλαχίας και της Μολδαβίας
τα ιδεολογικοπολιτικά και θεσμικά αιτήματα και διακυβεύματα της αυτοκρατορικής
παράδοσης και θεωρίας συρρικνώνονται - δραστικά - πλέον μέσα στους κόλπους μίας
περιορισμένης ιθύνουσας τάξης, τα σημαντικότερα στελέχη της οποίας στρατολογούνται - κατά κύριο λόγο - από τις τάξεις του ελληνικού στοιχείου13. Σε γενικές γραμμές,
η επιβίωση και περαιτέρω η βαθύτερη καλλιέργεια της βυζαντινής αυτοκρατορικής
ιδέας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά τη διάρκεια της φαναριωτικής περιόδου
(1711/1715-1821) συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο προς την κατεύθυνση της γένεσης
και εξελικτικής διαμόρφωσης, στο επίπεδο του πολιτικού συμβολισμού και στο ψυχολογικό επίπεδο, της αίσθησης μίας sui generis κρατικής ενότητας και θεσμικής - όπως
και πνευματικής - συνέχειας του οθωμανοκρατούμενου Ελληνισμού μετά την άλωση
της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους (1453).14 Με αυτό ακριβώς
το εννοιολογικό περιεχόμενο το φαινόμενο της επιβίωσης της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά τη φαναριωτική περίοδο λειτουργούσε - και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό - ως παράγοντας προπαρασκευής του Ελληνισμού προς την κατεύθυνση της εθνικής παλιγγενεσίας του15. Ο D. Nastase έφτασε
μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο, αν και μάλλον με μία κάποια δόση υπερβολής,
για μία «χριστιανική κρυπτο-αυτοκρατορία (imperium in imperio) υπό την οθωμανική
κυριαρχία» («le crypto-empire chrétien» sous la domination ottomane).16
Οι πολυάριθμοι πάντως και διάφοροι Φαναριώτες οι οποίοι κατόρθωσαν να αναρριχηθούν κατά καιρού, με την έγκριση της Υψηλής Πύλης, στους ηγεμονικούς θρόνους της Βλαχίας και της Μολδαβίας μεταχειρίστηκαν πολλά και ποικίλα ιδεολογικά
και υλικά μέσα, προκειμένου να μεθοδεύσουν με το λυσιτελέστερο δυνατό τρόπο
την εμπέδωση της ηγεμονικής εξουσίας τους και να εξασφαλίσουν, στη συνέχεια,
με αυτόν τον τρόπο, τη μεταβίβαση και τη διαιώνιση της σταθερής άσκησης αυτής

13 Βλ. D.Nastase, ό.π., σ. 247.
14 Βλ. D.Nastase, ό.π., σ. , 247-248.
15 Βλ. N.Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο (πρόλογος: Ν. Σβoρώνου – μετάφραση: Γ. Καρά), Αθήνα 1989, σ. 260-265 (262-264).
16 Βλ. D.Nastase, ό.π., σ. 236.
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της ιδιόμορφης κρατικής εξουσίας από τα μέλη των οικογενειών τους. Με άλλες λέξεις, επιδίωκαν να συγκροτήσουν και διασφαλίσουν κατά κάποιον τρόπο πραγματικές «αυτοκρατορικές δυναστείες» (οικογένειες Μαυροκορδάτου, Γκiκα, Μουρούζη,
Σούτσου, Υψηλάντη)17. Έχοντας υπόψη αυτήν την έγκαιρη διευκρίνιση μπορεί κανείς μάλλον με ευχέρεια να αντιληφθεί το λόγο εκείνο, για τον οποίο ο ιστορικός
και πολιτισμικός αντίκτυπος του φαινομένου της επιβίωσης και της καλλιέργειας της
βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες βρίσκεται ποικιλότροπα αποτυπωμένος με τον περισσότερο γλαφυρό τρόπο στους πλέον ετερόκλητους
μεταξύ τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής, πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής
ζωής στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπως ακριβώς είναι η παραγωγή του δικαίου
και το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, η εικαστική καλλιτεχνική δημιουργία και
ιδίως η εικονογραφία, η εραλδική καθώς επίσης και η ρουμανική λαϊκή πολιτιστική
παράδοση και κληρονομιά18.
Ειδικότερα, στον τομέα της διάπλασης και της λειτουργίας των δικαιικών θεσμών
ως ιδιαίτερα χαρακτηριστική των δικαιικών, θεσμικών και πολιτικών καταβολών της
βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εμφανίζεται η διαπίστωση του γεγονότος ότι η νομοθετική βούληση του ηγεμόνα ως του δικαιοπαραγωγικού οργάνου της ηγεμονικής επικράτειας εκφραζόταν θεσμικά με την έκδοση
εκ μέρους του ηγεμόνα νομικών πράξεων επίσημου και πανηγυρικού χαρακτήρα, οι
οποίες ονομάζονταν «χρυσόβουλα», αν και στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο συνηθέστατα για κατά κυριολεξία «χρυσόβουλα», αλλά μάλλον για επίχρυσα αργυρόβουλα19. Επρόκειτο δηλαδή, με άλλες λέξεις, για μία απευθείας ιστορική και ιδεολογικοπολιτική αναγωγή της ηγεμονικής εξουσίας στο πολιτισμικό απόθεμα της βυζαντινής
αυτοκρατορικής δικαιικής παράδοσης και κληρονομιάς και άμεση αναγνώριση της
θεσμικής πρωταρχικότητας της τελευταίας. Επιπλέον, παρεμφερή ιστορική, ιδεολογι-

17 Βλ. D. Nastase, ό.π., σ. 242-243.Βλ. ακόμη N. Iorga, «Les grandes familles byzantines et l’idée
byzantine en Roumanie», Communication faite au Congrès d’ Etudes Byzantines à Athènes, Académie
Roumaine, Bulletin de la Section Historique 18 (1931).
18 Βλ. D. Nastase, ό.π., σελ. 233-234 επ. και N. Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, ό.π., σ. 141 και
149-162. Για ειδικότερα στοιχεία ανά τους διάφορους τομείς βλ. D. Nastase, L’ héritage impérial byzantin
dans L’ art et l’ histoire des pays roumains, Milan 1976, O. Iliescu, « L’héritage de l’ idée impériale byzantine dans la numismatique et la sigillographie roumaine du Moyen Age », Byzantina 3 (1971), σ. 253-263,
C. Şerban, « La conception impériale byzantine dans le protocole et le cérémonial diplomatique roumain
du Moyen Age », ό.π., σ. 297-309.
19 Βλ. D. Nastase, ό.π., σ. 245. Διεξοδικότερα βλ. O. Iliescu, «L’héritage de l’idée impériale
byzantine…», ό.π., σ. 263. Επίσης πρβλ. τις αντίστοιχες κρατικές και νομικές πρακτικές των Σέρβων
ηγεμόνων: Ν. Ι. Πανταζοπούλου, “Βυζαντιακόν δίκαιον και Σλάβοι”, ό.π., σ. 13 και R. Radić, «Ο Συμεών
Ούρεσης Παλαιολόγος και το κράτος του...», ό.π., σ. 200 επ.

Η Χερσόνησος του Αίμου ως περιοχή σύγκλισης των πολιτισμών

531

κοπολιτική, θεσμική και πολιτισμική λειτουργία επιτέλεσε η εισαγωγή, η ισχύς και η
εφαρμογή των κανόνων και γενικών αρχών του βυζαντινού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τους (ντόπιους και Φαναριώτες) ηγεμόνες τους. Η περί ης ο λόγος
ιστορική και δικαιοπολιτική εξέλιξη δε θα πρέπει καθόλου να θεωρηθεί ως άσχετη με
τον ιστορικά διαμορφωμένο πολιτισμικό ρόλο της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας,
δεδομένου ότι οι κανόνες του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου συνιστούσαν τους «αυτοκρατορικούς νόμους» («legile împărăteşti») και ειδικότερα, οι φαναριωτικοί νομικοί
κώδικες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν βασισμένοι σε βυζαντινές νομικές
πηγές, αποτελούσαν τους «αυτοκρατορικούς κώδικες» («pravilele împărăteşti»)20.
Mία ρητή και κατηγορηματική αναφορά στην εννοιολογική και δικαιοπολιτική
διάσταση των κανόνων και γενικών αρχών του βυζαντινού δικαίου ως των «αυτοκρατορικών νόμων» («legile împărăteşti») εντοπίζεται αβίαστα στο κείμενο του προοιμίου του νομοθετικού κώδικα του ηγεμόνα της Μολδαβίας Vasile Lupu (1634 1653), ο οποίος συντάχθηκε από τον πρώην «λογοθέτη» Ευστράτιο (Dragoς Istratie),
Ρουμάνο λόγιο με κλασική κατάρτιση21. Ο τελευταίος περιλαμβάνει και προοίμιο με
άκρως αποκαλυπτικό περιεχόμενο όσον αφορά στις ευρύτερες και μακροπρόθεσμες
δικαιοπολιτικές και θεσμικές επιδιώξεις στρατηγικού χαρακτήρα, στην υλοποίηση
των οποίων απέβλεπε άμεσα η εισαγωγή και εφαρμογή του καινούργιου νομοθετήματος. Ειδικότερα, ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσιάζεται μια σειρά εύγλωττων
και εξαιρετικά δηκτικών υπαινιγμών με αποδέκτες τους «απαιδεύτους και εν σκοτία
ευρισκομένους» εκπροσώπους της φεουδαρχικής διοικητικής και δικαστικής εξουσίας. Στον κώδικα πλέκεται το εγκώμιο των κανόνων του βυζαντινού δικαίου ως των
«αυτοκρατορικών νόμων» 22. Όσον αφορά στις πηγές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν
για τη σύνταξη του μολδαβικού κώδικα του 1646, το ίδιο το προοίμιο του κώδικα
παρέχει την πληροφορία ότι οι περιλαμβανόμενες δικαιικές διατάξεις έχουν αντληθεί
από «πολλά ελληνικά και λατινικά βιβλία» παραπέμποντας, έτσι, απευθείας στη βυζαντινορωμαϊκή νομική παράδοση23.

20 Βλ. D. Nastase, ό.π., σ. 245 και Gheorghe Cronţ, «Byzantine juridical influences in the Rumanian
feudal society. Byzantine sources of the rumanian feudal law», Revue des Etudes Sud- Est Européennes,
1964, Tome II, No 3-4, σ. 377. Βλ. ακόμη Val. Α. Georgescu, «La réception du droit romano-byzantin dans
les principautés roumaines (Moldavie et Valachie), σε : Droit romain et Sociologie Juridique, Mélanges
Lévy - Bruhl, Paris 1958, σ. 445 – 463.
21 Βλ. Ν. Ι. Πανταζοπούλου, Ρωμαϊκόν δίκαιον εν διαλεκτική συναρτήσει προς το ελληνικόν. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις. Τεύχος Γ., Θεσσαλονίκη 1979, σ. 20-21.
22 Βλ. Ν.Ι. Πανταζοπούλου, ό.π. σ. 20-22.
23 Ειδικότερα, για τα ρουμανικά δικαιικά μνημεία της προφαναριωτικής περιόδου βλ. Αστ. Αθ. Μπουζιά, «Κωδικοποιήσεις του Βυζαντινού Δικαίου στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά το 17ο αιώνα. Τα πρώτα
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Μία ακόμη αξιοσημείωτη αναγωγή στη βυζαντινή αυτοκρατορική ιδέα εντοπίζεται στον προαναφερθέντα μολδαβικό κώδικα. Ως προς τις πηγές από τις οποίες οι
συντάκτες του μολδαβικού κώδικα έχουν απανθίσει τις νομικές διατάξεις οι οποίες
εμπεριέχονται στο σώμα του τελευταίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι ο «Πολιτικός Κώδηξ του Πριγκηπάτου της Μολδαβίας» αποτελεί κατά το
- συντριπτικά - μεγαλύτερο τμήμα του (8/10) αντιγραφή του πρόσφατου τότε αυστριακού αστικού κώδικα του 1811 με παράλληλες δευτερεύουσες νομικές επιδράσεις
από τον επίσης πρόσφατο τότε γαλλικό αστικό κώδικα του 1804. Μόνον τα κεφάλαια
του κώδικα στα οποία ρυθμίζονται έννομες σχέσεις οικογενειακού και κληρονομικού
δικαίου έλκουν την ιστορική και θεσμική καταγωγή τους από τον ταμιευτήρα του
βυζαντινορωμαϊκού δικαίου 24.
Ένα δεύτερο σημείο αναφορικά με το νομικό υπόβαθρο του μολδαβικού κώδικα
το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγκειται στην προσπάθεια συγκάλυψης
των πηγών του κώδικα στο κείμενο του εισαγωγικού χρυσόβουλου εκ μέρους του
ηγεμόνα της Μολδαβίας Σκαρλάτου Καλλιμάχη (1805 - 1819), αλλά και εκ μέρους
των συγχρόνων ιστορικών πηγών της εποχής εκείνης. Συγκεκριμένα, προβάλλεται ο
ισχυρισμός ότι δήθεν οι συντάκτες του κώδικα ανέτρεξαν κατ’ αποκλειστικότητα στα
Βασιλικά ως νομική πηγή. Αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης των πηγών του μολδαβικού κώδικα κρίνεται σκόπιμο να αποδοθεί, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη άποψη του
Κ. Τριανταφυλλοπούλου, στην επιθυμία του νομοθέτη να αποφύγει να έλθει σε ρήξη
με το συνασπισμό των συντηρητικών κοινωνικών δυνάμεων (βογιάροι, ιερατείο). Οι
τελευταίες φοβούνταν ενδεχομένως ότι η εισαγωγή δυτικόστροφων δικαιοπολιτικών
και θεσμικών προτύπων θα ήταν δυνατό να προκαλέσει κοινωνικές και οικονομικές
αναταράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και μέχρι την ανατροπή
του υφισταμένου οικονομικού και κοινωνικού καθεστώτος στην ευρύτερη περιοχή
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών25. Ταυτόχρονα όμως επρόκειτο για μία άμεση ιδεολογική αναγωγή στην κρατική ιδεολογία του Βυζαντίου.
3. Η ακτινοβολία της βυζαντινής δικαιικής παράδοσης στο ρουμανικό και ευρύτερο βαλκανικό χώρο
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ως συνολική αποτίμηση της ιστορικής
παρουσίας και της εξελικτικής διαδρομής του βυζαντινού δικαίου στο γεωγραφικό

νομοθετικά μνημεία στη ρουμανική γλώσσα», Πρακτικά ΚΒ’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (25, 26, 27
Μαΐου 2001), Μνήμη Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 2002 , σ. 89 επ.
24 Βλ. Κ. Τριανταφυλλοπούλου, ό.π., σ. Χ .
25 Βλ. Κ. Τριανταφυλλοπούλου, ό.π., σ. ΧΙ – ΧΙΙ .

Η Χερσόνησος του Αίμου ως περιοχή σύγκλισης των πολιτισμών

533

και ιστορικό χώρο των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών ότι η θεσμική και πολιτισμική
ακτινοβολία του βυζαντινού δικαίου αποτυπώθηκε με ανεξίτηλο τρόπο στην ιστορία
των ρουμανικών χωρών, με αποκορύφωμα το 18ο αιώνα («Εποχή των Φαναριωτών»),
ώστε να φθάσει στο σημείο να εμπεδωθεί στη συνείδηση των κοινωνών του δικαίου
ως το κοινό δίκαιο των δύο αυτών χωρών26.
Μέσα στα πλαίσιο της παραπάνω επισήμανσης ως ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εμφανίζεται η διαπίστωση ότι η εισαγωγή και διάδοση του βυζαντινού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Χερσονήσου του Αίμου,
συντελέστηκε με έναν εμφανέστατα άμεσο και αυτοδύναμο τρόπο. Με άλλες λέξεις,
το βυζαντινό δίκαιο εισήχθη και επιβλήθηκε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπως
και στις υπόλοιπες χώρες της Χερσονήσου του Αίμου, αφ’ εαυτού, χωρίς δηλαδή να
παραστεί η ανάγκη της τήρησης κάποιας δέσμης νομικών προϋποθέσεων επίσημης
επικύρωσης ή έγκρισης των βυζαντινών δικαιικών κανόνων με πράξη κάποιας κρατικής αρχής είτε των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών είτε της επικυρίαρχης οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Η ιστορική εξήγηση της εν λόγω δικαιοπολιτικής και θεσμικής εξέλιξης κρίνεται σκόπιμο να αναζητηθεί στο κορυφαίο ιστορικό και πολιτισμικό φαινόμενο της καθολικής αναγνώρισης, σε ολόκληρο σχεδόν το χώρο της υπό οθωμανική
κυριαρχία χριστιανικής Ανατολής, της βυζαντινής νομικής παράδοσης ως φορέα μίας
αναμφισβήτητης υπέρτατης θεσμικής αυθεντίας με οικουμενική ισχύ27.
Έτσι, δεν προξενεί καμία ιδιαίτερη απορία το γεγονός ότι η εν γένει ιστορική διεργασία της εξάπλωσης του βυζαντινού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπως
και γενικότερα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν επηρεαζόταν απαραίτητα αρνητικά από μόνο το γεγονός της ύπαρξης εχθρικών ή έστω τεταμένων πολιτικών και διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα αφενός μεν στον ελληνοβυζαντινό κόσμο,
αφετέρου δε στις υπόλοιπες κρατικές οντότητες της Χερσονήσου του Αίμου28.
Ακόμη προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της θεσμικής επιρροής του βυζαντινού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες συνέβαλε αποφασιστικά το γεγονός

26 Βλ. Μ. Τουρτόγλου, «Το δίκαιο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, τ. ΙΑ´: Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1669-1821), Τουρκοκρατία-Λατινοκρατία, Αθήνα 1975, σ. 117.
27 Βλ. Val. Al. Georgesco, «L’ originalité du droit national des peuples du Sud - est Européen dans le
contexte de la réception du droit romano - byzantin jusqu’ au XIX-e et de la réception du droit occidental
au XIX-e siècle», Rapport. A.I.E.S.E.E. IIIe Congrès International d’ Etudes du Sud-est Européen, Bucarest
4 - 10 Septembre 1974, σ. 12. Πρβλ. επίσης Αστ. Αθ. Μπουζιά, «Παράγοντες διάδοσης του βυζαντινού
δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες», Πρακτικά ΚΓ´ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη
24, 25 και 26 Μαΐου 2002), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 153 επ.
28 Βλ. Val. Al. Georgesco, ό.π. , σ. 16.
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ότι η καθιέρωση των βυζαντινών δικαιικών θεσμών σε αυτές τις βαλκανικές χώρες
δε συνεπαγόταν απαραίτητα την αυτόματη, οριστική και ολοκληρωτική κατάργηση
των παραδοσιακών θεσμικών δομών του λαϊκού εθιμικού δικαίου των ρουμανικών
χωρών. Αντίθετα, η ρωμαιοβυζαντινή νομική επιστήμη διέθετε στο επίπεδο του θεωρητικού εξοπλισμού της, τόσο στον τομέα της κειμένης κοσμικής (αυτοκρατορικής)
νομοθεσίας όσο και στον τομέα της εκκλησιαστικής δικαιοταξίας, μία ιδιαίτερη μεθοδολογική προσέγγιση αναφορικά με τη θεωρητική αντιμετώπιση του εθίμου ως
πηγής δικαίου29.
Είναι μάλιστα ιδιαίτερα χαρακτηριστική, όσον αφορά στις σχέσεις ανάμεσα
στους βυζαντινούς νομικούς θεσμούς και στα ρουμανικά νομικά έθιμα, η διαπίστωση ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι πολυάριθμες και ποικιλόμορφες ρυθμίσεις των
κανόνων του βυζαντινού δικαίου κινούνταν σε εμφανώς περισσότερο προωθημένα επίπεδα από ό,τι οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του δημώδους εθιμικού δικαίου των
Παραδουνάβιων Χωρών. Πολύ γλαφυρό παράδειγμα προσφέρεται σχετικά στην
περίπτωση του συστήματος βασανισμού που έφερε την επωνυμία «Ordalie»· το
τελευταίο διατηρούσε βαθύτερες ιστορικές και θεσμικές ρίζες στο πεδίο των ρουμανικών νομικών εθίμων από ό,τι στο πεδίο του επίσημου δικαίου των ηγεμονικών
κωδίκων, το οποίο εδραζόταν σε βυζαντινές νομικές πηγές30. Συνεπώς, η ρουμανική
ιστορική εμπειρία, στο θέμα των σχέσεων λόγιου και λαϊκού δικαίου, καταρρίπτει
το μύθο που θέλει το πρώτο εξ ορισμού συντηρητικό, ενώ το δεύτερο εξ ορισμού
προοδευτικό31.
Έτσι, το βυζαντινό δίκαιο στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ποτέ δε θεωρήθηκε στην
πραγματικότητα ότι στοιχειοθετούσε μία ξενική δικαιοταξία, η οποία είχε επιβληθεί
στις ρουμανικές χώρες ενάντια στη συλλογική δικαιική συνείδηση του ρουμανικού
λαού και η οποία θα όφειλε, ως εκ τούτου, να εξοβελιστεί από το νομικό πολιτισμό
των Παραδουνάβιων Χωρών. Η σταδιακή εγκατάλειψη του βυζαντινού δικαίου, ιδίως
γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα και η αντικατάστασή του από τα δίκαια των χωρών
της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης δεν οφείλονταν στη θεώρηση της βυζαντινής
νομικής παράδοσης ως ξενικής και ασυμβίβαστης με τη συλλογική δικαιική συνείδηση του ρουμανικού λαού. Αντίθετα, η βαθμιαία υποχώρηση των ρωμαιοβυζαντινών

29 Βλ. Val. Al. Georgesco, ό.π., σ. 17 επ.
30 Βλ. Σπυρ. Γ. Φωκά, Ο Ζαλλώνης, οι Φαναριώτες και οι Ρουμάνοι, Αθήνα 1989, σ. 108 και Val. Al.
Georgesco, ό.π., σ. 47.
31 Για την προβληματική των σχέσεων λόγιας και δημοτικής νομικής παράδοσης με σημείο αναφοράς
τον ελλαδικό χώρο βλ. Μ. Τσαπόγα, «19ος Αιώνας: Το ελληνικό δίκαιο», Η ιστορία του δικαίου (μέρος δεύτερο), Ελευθεροτυπία-Ιστορικά, Τ19/184, 8.5.2003, σ. 14 επ. (19).
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δικαιικών και θεσμικών επιδράσεων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες προς όφελος των
αντίστοιχων δυτικών οφειλόταν στο γεγονός ότι οι βυζαντινοί δικαιικοί θεσμοί είχαν
πλέον εξαντλήσει τα όρια της ιστορικής αντοχής τους ενόψει των μεταβολών οι οποίες είχαν επέλθει σε σχέση με τις ανάγκες και αντιλήψεις των κοινωνών του δικαίου32.
4. Το λυκόφως των βυζαντινών δικαιικών θεσμών και η πρόσληψη του
δυτικού δικαίου
Τούτο είναι ιδιαίτερα εμφανές σε σχέση με τον τομέα της ποινικής καταστολής.
Ειδικότερα, στη διάρκεια των 19ου και 20ού αιώνων οι κανόνες και οι θεσμοί του
βυζαντινού ποινικού δικαίου είχαν ήδη καταστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους
εξόφθαλμα παρωχημένοι και ανεφάρμοστοι. Το θεσμικό οπλοστάσιο του βυζαντινού
ποινικού δικαίου απαρτιζόταν από τις ιδιωτικές ποινές, τους ακρωτηριασμούς και
τις σωματικές ποινές (όπως π.χ. τους ραβδισμούς κ.λ.π.), τις συχνές καταδίκες σε
δήμευση και εξορία, ενώ, αντίθετα, στα βυζαντινά νομοθετικά κείμενα δεν προβλέπονταν ποινές στερητικές της ελευθερίας με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Βέβαια, δεν
αποκλείεται στη νομική πράξη να άρχισαν να επιβάλλονται κατά την ύστερη περίοδο
και τέτοιου είδους ποινές. Έτσι, η ιστορική φυσιογνωμία του βυζαντινού ποινικού
δικαίου, όπως προσδιοριζόταν από τις παραπάνω μορφές ποινικών κυρώσεων, δεν
ήταν εφικτό να συμβιβαστεί με τις νεότερες και σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους
ποινικής καταστολής και σωφρονισμού των εγκληματιών33.
Ειδικότερα, στις αρχές του 19ου αιώνα κάνουν την εμφάνισή τους αισθητές αυ-

32 Βλ. Μ. Τουρτόγλου, ό.π., σ. 117 και Val. Al. Georgesco, ό.π., σ. 42.
33 Είναι γεγονός ότι το ποινικό δίκαιο των Βυζαντινών δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερα
εκτενούς επιστημονικής έρευνας σε σύγκριση με το αστικό και εν γένει ιδιωτικό δίκαιο. Ειδικότερα, με
την ιστορία του βυζαντινού ποινικού δικαίου έχουν ασχοληθεί οι ακόλουθοι συγγραφείς: Μ. Τουρτόγλου,
βλ. τη συλλογή Μελετήματα Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, Αθήνα – Κομοτηνή 1984, καθώς και Το φονικόν
και η αποζημίωσις του παθόντος. Βυζάντιον-Τουρκοκρατία. Μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του Καποδιστρίου, Αθήναι 1960 (Συμβολαί εις την έρευναν της ιστορίας του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού δικαίου ως
και των άλλων δικαίων της αρχαιότητας 11), ιδίως σ. 17-75 . Σ. Τρωιάνος, Ο Ποινάλιος του Εκλογαδίου.
Συμβολή εις την Ιστορίαν της εξελίξεως του ποινικού δικαίου από του Corpus Iuris Civilis μέχρι των Βασιλικών, Frankfurt 1980, ο ίδιος, Κεφάλαια βυζαντινού ποινικού δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, ο ίδιος, Οι
πηγές του βυζαντινού δικαίου, Αθήνα – Κομοτηνή 1999, ιδιαίτερα σ. 115-119 («Η ποινική μεταρρύθμιση
των Ισαύρων»), Σ. Τρωιάνος – S. Šarkić, «Ο κώδικας του Στέφανου Δουσάν και το βυζαντινό δίκαιο», σε:
Βυζάντιο και Σερβία κατά το ΙΔ΄ αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή
Συμπόσια 3, Αθήνα 1996, σ. 248 - 256 (αν και ο τίτλος της εργασίας είναι ευρύς, οι συγγραφείς επέλεξαν
να προσεγγίσουν τον τομέα του ποινικού δικαίου). Γ. Πουλής, Ο δόλος και η πλάνη για τον άδικο χαρακτήρα
της πράξης στο εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1984 (αυτή η εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σε σχέση με την έννοια και τα είδη της υπαιτιότητας στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο) κ.ά.
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στριακές (κυρίως) και γαλλικές επιδράσεις, καθώς επίσης και επιδράσεις των θεωριών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και του φυσικού δικαίου στα νομοθετικά κείμενα
των Φαναριωτών ηγεμόνων των Παραδουνάβιων Χωρών34. Ο Πολιτικός Κώδηξ του
Πριγκιπάτου της Μολδαβίας (1817) του ηγεμόνα της χώρας Σκαρλάτου Καλλιμάχη
(1805-1819) αποτελεί κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του (8/10) αντιγραφή
του πρόσφατου τότε αυστριακού αστικού κώδικα (του 1811) με παράλληλες δευτερεύουσες νομικές επιδράσεις από τον επίσης τότε πρόσφατο γαλλικό αστικό κώδικα
του 1804. Μόνον τα κεφάλαια του Κώδικα όπου ρυθμίζονται έννομες σχέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου έλκουν την ιστορική και θεσμική καταγωγή τους
από τον ταμιευτήρα του βυζαντινού δικαίου35. Ακόμη στο τελευταίο χρονολογικά
δικαιικό μνημείο της εποχής των Φαναριωτών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τον
Ποινικό Κώδικα της Μολδαβίας (1820), που συντάχθηκε εξ ολοκλήρου στη ρουμανική γλώσσα, καταγράφεται μία ιδιαίτερα αισθητή απομάκρυνση από τη βυζαντινορωμαϊκή νομική παράδοση των Βασιλικών της Μακεδονικής δυναστείας. Συγκεκριμένα,
στο σώμα των διατάξεων αυτού του κώδικα έχει αποτυπωθεί με ιδιαίτερη ενάργεια
ένα ιδιόμορφο θεσμικό αμάλγαμα, που υπήρξε το προϊόν της σύνθεσης ανάμεσα στο
αυστριακό δίκαιο, την τοπική εκδοχή της βυζαντινορωμαϊκής δικαιικής-θεσμικής παράδοσης, τη δικαιοπολιτική φιλοσοφική θεωρία και μεθοδολογική προσέγγιση του
Ιταλού διανοητή και νομομαθούς Cesare Beccaria (1738-1794), καθώς επίσης και
στοιχεία του εγχώριου δημώδους εθιμικού δικαίου των ρουμανικών χωρών36. Στη
συνέχεια, η θέσπιση των Οργανικών Κανονισμών (1831/1832), οι οποίοι συντάχθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής (1829-1834) και οι οποίοι συνιστούσαν στην
ουσία ένα είδος συνταγματικού χάρτη των ρουμανικών χωρών, έδωσε το έναυσμα,
προκειμένου να συνεχιστούν σε μία ευρύτερη κλίμακα οι εν γένει ιστορικές διεργασίες διείσδυσης των δυτικόστροφων δικαιοπολιτικών και θεσμικών προτύπων στο
ρουμανικό χώρο37.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής στην προσπάθειά τους για τη μέγιστη πολιτική
και οικονομική διείσδυση στα νεοσύστατα εθνικά κράτη της Χερσονήσου του Αίμου
επιδίωξαν, μεταξύ άλλων, τη μεταφύτευση του νομικού και θεσμικού πολιτισμού τους
στις νεοπαγείς βαλκανικές έννομες τάξεις. Επρόκειτο για μία πολιτική που κατέτεινε

34 Βλ. Αστ. Αθ. Μπουζιά, «Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις των Φαναριωτών Ηγεμόνων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (1711/1715-1821)», ό.π , σ. 53 επ.
35 Βλ. Κωνστ. Τριανταφυλλοπούλου, ό.π., σ. X.
36 Βλ. Val. Al. Georgesco, ό.π., σ. 27 επ.
37 Βλ. Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική
αποκατάσταση (14ος - 19ος αι.), Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 239 - 240 και Val. Al. Georgesco, ό.π., σ. 28.
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στην πρόσδεση των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου στο άρμα της δυτικής επιρροής στον πολιτιστικό τομέα, ώστε να χειραγωγείται η διαμόρφωση των ιδεολογικών προσανατολισμών. Οι πολιτικές και πνευματικές ηγεσίες των βαλκανικών λαών
έσπευσαν να ανταποκριθούν πρόθυμα σε ικανή έκταση σε αυτές τις προσπάθειες.
Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι ο θεσμικός και κοινωνικός εκσυγχρονισμός με την
αποδέσμευση από τις προαστικές - προκαπιταλιστικές θεσμικές και κοινωνικές δομές
είχε ταυτιστεί στη συνείδηση των ιθυνόντων με τον αντίστοιχο εκδυτικισμό38.
Ιδιαίτερα στη διάρκεια της δεκαετίας του 1830 αρχίζει να εδραιώνεται η επιρροή
του γαλλικού δικαίου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Στη διάρκεια της περιόδου της
διακυβέρνησης των «Ηνωμένων Ηγεμονιών της Μολδαβίας και της Βλαχίας» (1858)
από τον πρώτο κοινό ηγεμόνα τους Αλέξανδρο I. Cuza (1859 - 1866) καταγράφεται
μία σαφής τάση «νομικού εκλεκτικισμού» όσον αφορά στην αποδοχή ξενικών δικαιικών επιδράσεων στο ρουμανικό χώρο. Συγκεκριμένα, η πάντοτε κυρίαρχη επιρροή
των γαλλικών νομικών θεσμών πλαισιώνεται από ένα μεγάλο και σημαντικό πλήθος
βελγικών, ιταλικών και πρωσσικών δικαιικών επιδράσεων39.
Η εν γένει ιστορική διεργασία της διείσδυσης των δυτικόστροφων δικαιοπολιτικών και θεσμικών προτύπων στην έννομη τάξη του ενιαίου πλέον ρουμανικού κράτους επρόκειτο να συνεχιστεί, μέσα στα ιστορικά, ιδεολογικά και πολιτικά συμφραζόμενα τα οποία περιγράφτηκαν μόλις παραπάνω, σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι οι δυτικής προέλευσης νομικοί
θεσμοί της Ρουμανίας, σε αντίθεση με ό,τι αφορά στο βυζαντινό δίκαιο, το οποίο,
όπως προαναφέρθηκε, δεν αντιμετωπίστηκε εχθρικά ως ένα ξενικό δικαιικό καθεστώς, δέχτηκαν, τελικά, δριμεία κριτική ως προϊόντα στείρου νομικού μιμητισμού,
ιδίως από την εποχή που άρχισε να αναπτύσσεται η ρουμανική νομική επιστήμη (β΄
ήμισυ του 19ου αιώνα)40.
Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο της διάδοσης του βυζαντινού δικαίου στις ρουμανικές χώρες συμπορεύτηκε με το φαινόμενο της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδέας.

38 Βλ. Χαραλ. Κ. Παπαστάθη, «Η διάδοσις της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου εις τον σλαβικόν κόσμον (Ανάτυπον εκ του ΙΕ’ τόμου των Μακεδονικών), Θεσσαλονίκη 1975, σ. 26 και Val. Al. Georgesco, «L’
οriginalité du droit national des peuples du Sud - Est Européen... », ό.π., σ. 49 επ. Πρβλ. επίσης Αστ. Αθ.
Μπουζιά, «Το βυζαντινό δίκαιο και η βυζαντινή αυτοκρατορική ιδέα στις ρουμανικές χώρες», Περιλήψεις
Δ’ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου (Θεσσαλονίκη 20-22 Σεπτεμβρίου 2002), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 128-129 και για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης βλ. Αστ. Αθ. Μπουζιά, «Το βυζαντινό
δίκαιο και η βυζαντινή αυτοκρατορική ιδέα στις ρουμανικές χώρες», Αρμ, Επιστημονική Επετηρίδα του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 24 (2003), σ. 89-93
39 Βλ. Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, ό.π., σ. 250 - 253 και Val. Al. Georgesco, ό.π., σ. 28 – 29.
40 Βλ. Val. Al. Georgesco, ό.π., σ. 29 επ. και σ. 55 – 56.
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Η σταδιακή αντικατάσταση της αυτοκρατορικής ιδέας ως παράγοντα εθνικής ολοκλήρωσης από την εθνική ιδεολογία στη διάρκεια του 19ου αιώνα συνοδεύτηκε από
τη σταδιακή απομάκρυνση από τη βυζαντινή νομική παράδοση και την υιοθέτηση
δυτικών δικαιικών προτύπων.

